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Zarys historycznyZarys historyczny

• 1948: rekomendacja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w 
Londynie

  granica pliocen/plejstocen (trzeciorzęd/czwartorzęd) powinna być wyznaczona przez zmiany 
fauny morskiej wskazujące na pierwsze oznaki ochłodzenia w sukcesji neogenu we Włoszech

• 1983: ratyfikacja GSSP Vrica w Kalabrii dla dolnej granicy plejstocenu, czyli 
granicy pliocen-plejstocen (1,8 Ma)

• 1998: nieudana próba obniżenia dolnej granicy plejstocenu do 2,6 Ma i 
potwierdzenie jej położenia w GSSP Vrica

• 2001: pierwsza próba usunięcia czwartorzędu z Międzynarodowej Tabeli 
Stratygraficznej i likwidacji Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu działającej w 
ramach Międzynarodowej Komisji Stratygrafii IUGS



  

Międzynarodowa tabela stratygraficzna (2000)Międzynarodowa tabela stratygraficzna (2000)



  

Międzynarodowa organizacja badań Międzynarodowa organizacja badań 
stratygraficznych czwartorzędustratygraficznych czwartorzędu

Międzynarodowa Unia       Międzynarodowa Unia
Nauk Geologicznych        Badań Czwartorzędu

(IUGS)            (INQUA)

Międzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS)

Podkomisja Stratygrafii Czwartorzędu (SQS)  = =  Komisja Stratygrafii (CS)

OBECNIE

DO 2001 ROKU

Podkomisja Stratygrafii Czwartorzędu         Komisja Stratygrafii i Chronologii
(SQS) (SACCOM)



  

Zadania Podkomisji Stratygrafii Zadania Podkomisji Stratygrafii 
Czwartorzędu ICS od 2001 rokuCzwartorzędu ICS od 2001 roku

• wytypowanie podstawowych profili stratotypowych

• zdefiniowanie jednostek chronostratygraficznych: 
formalnych, nieformalnych i częściowo formalnych w 
schematach stratygraficznych czwartorzędu

• zdefiniowanie granic jednostek stratygraficznych w 
okresie czwartorzęd



  

Zasady stratygrafiiZasady stratygrafii
• Podstawową jednostką standardowej skali chronostratygraficznej jest piętro, 

dla którego wyznacza się dolną granicę (stratotyp granicy), natomiast granicę 
górną wyznacza stratotyp dolnej granicy piętra nadległego

• Piętro ma wymiar globalny i służy do definiowania jednostek wyższej rangi, 
przy czym niepodważalną zasadą jest układ hierarchiczny podziału 
chronostratygraficznego



  

Global Stratotype Section and Point (GSSP)Global Stratotype Section and Point (GSSP)
• H.D. Hedberg (1952): propozycja powstania Międzynarodowej Podkomisji 

Terminologii Stratygraficznej, której celem byłoby „wyraźne zdefiniowanie 
górnego i dolnego zasięgu wszystkich jednostek chronostratygraficznych, w 
ujęciu geograficznym jak i pod względem położenia w sukcesji skalnej, w 
określonym profilu lub obszarze typowym, aby umożliwić standardową 
kontrolę tej jednostki”

• Koncepcja GSSP: 2 znaczniki („złote gwoździe”) 
w 2 profilach stratotypowych dla granic jednostek 
pozwalają zdefiniować odcinek czasu 
geologicznego

• Jednostka chronostratygraficzna odpowiadająca 
temu odcinkowi czasu geologicznego obejmuje 
zestaw wszystkich skał, które wówczas powstały



  

Międzynarodowa tabela stratygraficzna (2004)Międzynarodowa tabela stratygraficzna (2004)
X



  

ICS-INQUA ‘ICS-INQUA ‘Joint task force on the QuaternaryJoint task force on the Quaternary’- 2004’- 2004
• Przewodniczący: James Gehling (Australia)

• Wiceprzewodniczący: Brad Pillans (Australia)

• Sekretarz: James Ogg (Stany Zjednoczone)

• Członkowie:
  2 osoby wyznaczone przez Komitet Wykonawczy INQUA:

Leszek Marks (Polska)
Jan Piotrowski (Dania)

  3 osoby wyznaczone przez Komitet Wykonawczy ICS:
John van Couvering (Stany Zjednoczone)
Phillip Gibbard (Wielka Brytania)
Nicholas Shackleton (Wielka Brytania)



  

Cel ‘Cel ‘Joint task force’Joint task force’

• Opracowanie propozycji definicji czwartorzędu spełniającej 
wymogi formalne w znaczeniu chronostratygraficznym

• Zarekomendowanie definicji czwartorzędu do zaakceptowania 
przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS), a następnie 
poddanej głosowaniu i procedurze ratyfikacyjnej przez 
Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych (IUGS)



  

GŁOSOWANIE 1GŁOSOWANIE 1 w ramach ‘ w ramach ‘Joint task forceJoint task force’’
Definicja terminu „czwartorzęd"

(głosowanie zakończono 10 czerwca 2005)

(1) Definicja (2 odrębne części)

(a) Czy powinna być formalna definicja terminu „czwartorzęd”?
  TAK = 6         NIE = 1 BRAK ZDANIA/WSTRZYMANIE = 1 

(b) Jaki jest odpowiedni przedział czasowy dla czwartorzędu i związany z nim 
zapis stratygraficzny, który w pełni zaspakaja współczesne stosowanie, ogólne 
pojęcie i potrzeby badaczy czwartorzędu na świecie?

2 główne opcje
• 0.0-1.8 Ma: początek obecności zimnolubnej fauny morskiej w regionie 
śródziemnomorskim
• 0.0-2.6 Ma: początek znacznego ochłodzenia globalnego i pierwsze 
zlodowacenia kontynentalne 8 (jednogłośnie)



  

Sumaryczny wynik Sumaryczny wynik GŁOSOWANIA 1GŁOSOWANIA 1

Czwartorzęd został formalnie zdefiniowany jako 
jednostka obejmująca ostatnie ~2,6 Ma

UWAGA: Jak zauważył Nick Shackleton, konieczna może być powtórna analiza 
czasu trwania czwartorzędu, jeśli GŁOSOWANIE 2, dotyczące formalnej 
pozycji chronostratygraficznej, przyniesie ustalenia sprzeczne z Kodeksem 
Stratygraficznym i rekomendacjami Podkomisji Klasyfikacji Stratygraficznej ICS



  

GŁOSOWANIEGŁOSOWANIE  22 w ramach ‘ w ramach ‘Joint task forceJoint task force’’
1. Ranga chronostratygraficzna (głosowanie zakończono 4 lipca 2005)

Czwartorzęd powinien uzyskać następującą rangę w Międzynarodowej 
Tabeli Chronostratygraficznej:

(A) Jednostka niehierachiczna
(B) Podokres (subsystem) okresu neogen
(C) Okres (system), z dolną granicą z okresem neogen
(D) Subera (suberatem) ery kenozoicznej

Subera = 2, okres = 4, jednostka niehierarchiczna lub subera = 2

Żadna opcja nie uzyskała większości;
jednak 5 osób wskazało, że subera mogłaby być zaakceptowana



  

GŁOSOWANIEGŁOSOWANIE  22 w ramach ‘ w ramach ‘Joint task forceJoint task force’’

2. Dolna granica czwartorzędu (głosowanie zakończono 4 lipca 2005)

Dolna granica czwartorzędu – który Task Force Group jednomyślnie 
zarekomendowało dla ostatnich 2,6 Ma zawierających poważne zmiany 
klimatyczne i zlodowacenia kontynentalne na półkuli północnej – powinna być 
wyznaczona przez:

(A) Dolna granica piętra gelas (GSSP ~2,59 Ma; maksimum „ciepłego" 
MIS 103), która ściśle odpowiada granicy epok magnetycznych 
Matuyama/Gauss 

6 głosów

(B) Początek „zimnego" MIS 110 (2,73 Ma), kiedy znacząco zwiększają się 
oscylacje cykli glacjalno-interglacjalnych

2 głosy



  

Podsumowanie GŁOSOWANIA 1 i 2Podsumowanie GŁOSOWANIA 1 i 2

• Ranga chronostratygraficzna: żadna opcja nie uzyskała ponad 50%, ale 
„drugi wybór" pozwalałby na słabe wskazanie na opcję subera

• Dolna granica chronostratygraficzna dla czwartorzędu –  umieszczona w 
GSSP gelas



  

Zatwierdzenie statusu czwartorzęduZatwierdzenie statusu czwartorzędu

• W maju 2007 roku Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych 
(IUGS) zatwierdziła ostatecznie status czwartorzędu jako 
okresu/systemu następującego po okresie/systemie neogeńskim

• Jednak decyzja w sprawie przeniesienia dolnej granicy 
czwartorzędu została odłożona do momentu upływu 10-letniego 
moratorium po ostatnim głosowaniu w tej sprawie przez 
Międzynarodową Komisję Stratygrafii w 1998 roku



  

Propozycje zgłoszone przez Podkomisje – 2008Propozycje zgłoszone przez Podkomisje – 2008

Propozycja Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu

• Dolna granica okresu/systemu czwartorzęd zostaje obniżona do dolnej 
granicy piętra gelas GSSP (2,588 Ma)

• Dolna granica  oddziału/epoki plejstocen zostaje obniżona do tego samego 
poziomu

Propozycja Podkomisji Stratygrafii Neogenu

(i) Czwartorzęd = młodszy neogen

(i) Czwartorzęd i trzeciorzęd (jeśli zostanie przywrócony) są w randze suber, 
natomiast paleogen i neogen są okresami ery kenozoicznej, ale nie 
trzeciorzędu

(iii) Neogen obejmuje jedynie młodszy trzeciorzęd (miocen i starszy pliocen) 



  

Głosowanie członków Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu - 2009Głosowanie członków Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu - 2009
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Głosowanie Głosowanie 
członków Podkomisji członków Podkomisji 
Stratygrafii Neogenu Stratygrafii Neogenu 

– 2009– 2009



  

Wyniki głosowania ICSWyniki głosowania ICS

Propozycja SQS 
uzyskała

89% głosów 
TAK

(głosowanie 
zakończono

21 maja 2009)



  

Zatwierdzenie przez Zatwierdzenie przez 
Komitet Wykonawczy Komitet Wykonawczy 

IUGSIUGS
29 czerwca 200929 czerwca 2009

1. Dolna granica oddziału/epoki 
plejstocen zostaje obniżona w taki 
sposób, że plejstocen obejmuje piętro/
wiek gelas, a jego dolna granica jest 
zdefiniowana przez GSSP Monte San 
Nicola, który również definiuje dolną 
granicę gelasu

2. Dolna granica systemu/okresu 
czwartorzęd i tym samym granica 
neogen/czwartorzęd jest formalnie 
zdefiniowana przez GSSP Monte San 
Nicola, a więc jest zgodna z dolną 
granicą plejstocenu i gelasu

3. Zgodnie z powyższymi definicjami, 
piętro/wiek gelas jest przeniesione z 
oddziału/epoki pliocen do plejstocenu



  

Oficjalna tabela stratygraficzna ICS – sierpień 2009Oficjalna tabela stratygraficzna ICS – sierpień 2009



  

Homo Lessy
chińskie

Zlodowacenia 
kontynentalne 

półkuli północnej

Head, Gibbard
& Salvador (2008)

Zlodowacenia kontynentalne 
Skandynawii i Ameryki Północnej

Zamknięcie 
Przesmyku

Panamskiego



  



  



  

GSSP VricaGSSP Vrica



  

Skala czasowa oparta o wieloparametryczne liczenie warstw rocznych 
określiła wiek na 11 700 lat (przed AD 2000) dla dolnej granicy holocenu, z 
niepewnością oszacowaną na 99 lat

Zarchiwizowany rdzeń zawierający tę wyjątkową sekwencję stanowi 
Global Stratotype Section and Point (GSSP) dla dolnej granicy oddziału/epoki 
‘holocen’ w systemie/okresie ‘czwartorzęd’



  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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