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Problemy formalnej litostratygrafii
w Polsce

czwart0rz~du

Om6wiono raine aspekty formalizacji jednostek litostratygraficznych czwartorz~du . podkreslaj'lc za·
gadnienia, kt6re musZll bye potraktowane odmiennie nii w odniesieniu do utworaw przedczwartorz~do·
wych. D yskusj~ zilustrowano przyktadem kreowania formalnej jednostki litostratygraficznej, tj. formacji
z Ferdynandowa (fm) .

WST~P

Zasady formalnej litostratygrafii czwartorz~du (sensu slriclo) s~ wirod podstawowych kategorii stratygraficznych (Iito-, bio- i chronostratygrafia) najbardziej
zgodne z zasadami litostratygrafii proponowanymi dla utworow przedczwartorz~dowych (Zasady polskiej klasyfikacji .. . , 1975). Podstawowe poj~cia , rodzaje
jednostek formalnych, sposob ustanawiania tych jednostek, czy tei kreowanie
stratotypow s~ wlaiciwie identyczne jak w wyiej wymienionych Zasadach. W
artykule zostan~ wskazane i wyjainione pewne rOinice czy wr~cz odr~bnoici w
znaczeniu tych samych poj~c formalnych lub nawet pewne odst~pstwa od ortodoksyjnie pojmowanej Iitostratygrafii hedbergowskiej (H.D. Hedberg, 1976;
G.W. Uittig i in., 1969).
Dla ulatwienia dyskusji i objainienia praktycznych aspektow formalizowania
jednostek litostratygraficznych czwartorz~du poslu~ si~ propozycj~ ustanowienia
formalnej , podstawowej jednostki litostratygraficznej, tj . formacji z Ferdynandowa. Termin ten byl jui wczeiniej uiywany w publikacjach (Z. Janczyk-Kopikowa
i in., 1980), jednakie bez podania pelnego zestawu informacji, wymaganych przy
kreowaniu formalnej jednostki stratygraficznej.
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FORMACJA Z FERDYNANDOWA (frn)
N a z w a. Geograficzny czlon nazwy formacji pochodzi od Ferdynandowa
na wysoczyznie rnorenowej, w odleglosci ok. 8 krn na polnoc od koryta
Wieprza pod leziorzanarni oraz ok. 15 krn na NW od Kocka w woj. lubelskirn
(fig. I, 2).
D e fin i c j a. Formacja z Ferdynandowa (frn) obejrnuje osady jezior typu
ferdynandowskiego, wieku rnezoplejstocenskiego. Sekwencja osadow tej formacji
sklada si~ z piaskow, rnulkow, ilow z wkladkarni lupkow biturnicznych, ziemi
okrzemkowej, gytii i torfow deponowanych w czasie rozwoju, splycania, zarastania
i zaniku zbiornika jeziornego. Maksymalna mi~zszosc osadow przekracza 27 m ,
ale zazwyczaj jest mniejsza. W cZ~Sci centralnej zbiornika strop utworow si~ga
ok. 135 m n.p.m., zas w cz~sciach brzeznych ok. 142 - 148 m n.p.m .
S t rat 0 t y P (h 0 los t rat 0 t y pl. Stratotypem s~ profile wiertnicze
z rejonu Ferdynandowa: Ferdynandow A, B i C, odwiercone w 1963 r. na zlecenie
Instytutu Geologicznego w Warszawie przez Przedsi~biorstwo Geologiczne w
Kielcach. Miejsce skladowania probek znajduje si~ w Instytucie Geologicznym
w Warszawie. Wspolrz~dne geograficzne otworow : A - 51 "39'50" N, 22"12'30" E
i 170 m n.p.m.; B - 51 "39' 55" N, 22"12' 55" E i 169 m n.p.m.; C - 51"39'58" N ,
22"13' 15" E i 171 m n.p.m. Wszystkie trzy otwory wiertnicze lez~ w granicach
ark. Baranow Szczeg610wej mapy geologicznej Polski w skali I : 50000 na pOludniowym skraju woj. siedleckiego.
Szczegolowy opis geologiczny formacji z Ferdynandowa w profilu B (sekwencja
osadow jeziornych jest tu najpelniej wyksztalcona, profil jest zbadany najbardziej
wszechstronnie) wedlug J. Rzechowskiego z 1965 r. przedstawia si~ nast~puj~co:
lez~cego

GI~bokosc

Opis litologiczny

wm

35,00 - 35,25
35,25 - 38,30
38,30 - 38,65
38,65 - 39,90

Mulek zwi~zly, zbrylowany. jasnoszary, 'lJ! sladami nieregularnego warstwowania ,
wapnisly.
Mulek br~zowoszary, ku dolowi coraz bardziej br<lzowy (gytia) z ni~r'.!g~'larnymi smugami i piamami jasniejszymi, z domieszk'l cz~sci organicznych. bezwapnisty.
Torf si lnie sprasawany, z dornieszh cz~~ci mineralnych w cz~sci gornej.
Gytia lekka. br'lzowa z jasnymi przemazami ziemi okrzemkowej, miejscami zielonkawa,

bezwapnista.
39,90 - 40,30
40,30-40,80
40,80-41 ,25
41 ,25 - 42,75
42,75 - 44,00
44,00-45,75
45,75 - 47,25
47,25 - 49,50
49,50- 53,75

Gytia mulkowata, bngowa, bezwapnista.
Torr jasny, stabo rozlozony, sprasowany.
Torf czarny. silnie rozlozony i sprasowany. w sPllgu ze zwi~kszon<t domieszk<t cz~sci
mineralnych
Gytia mulkowata br<tzowoszara, bezwapnista , sPlIg nieostry .
Mutek jasnos:lary, w stropic szarobr<tzowy, ze sladami iaminacji, w dolnej cZ~Sci sprasowany, silnie wapnisty.
Mulowiec slabo spojony z wkladkami twardych lupkow bitumicznych. barwy od ciemnoszarej do jasnoszarobrllzowej, slabo wapnisty.
Mutek, podobny jak ponad lupkami bitumicznymi, bardzo lekki , sprasowany. z wyraznil oddzielnosci<t rownolegl<t, jasnoszarobialawy, sUnie wapnisty.
Ziemia okrzcmkowa z domieszk<t mulku lessopodobnego, brudnobialawa; mulek silnie wapnisty, czysta ziem ia okrzemkowa bezwapnista.
Mulek. W stropie wyrainie Iaminowany, nizej zbrylawany; w sp<tgu z domieszk<t materialu piaszczystego; ad gl~bokosci 51,0 m silnie zwi~z ly; jasnoszarob r~zowy, silnie wapnisty; przynajmniej w cz~sci stropowej analogiczny jak w warstwie z gltrbokosci 45 ,75 47,25 m.
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Fig. I. Szkic sytuacyjny okolic ferdynandowa
Situation sketch of the ~er dynand6w vicinity

Formacja z Ferdynandowa obejmuje kompleks osadow oznaczonych nr VI
(fig. 2). Profil wiertniczy B reprezentuje sekwencj~ osadow centralnej cZ~Sci zbiornika jeziornego. Brze:i:ne cZ~Sci zbiornika wynurzyly si~ wczesniej , cO poci&gn~!o
za sob& wykszta!cenie si~ niepe!nego profilu glebowego w stropie osadow jeziornych (gleba darniowo-bielicowa w profilach A i C - fig. 2). Stropowa cz~sc osadow jeziornych w profilu B zosta!a prawdopodobnie zniszczona przez erozj~ wod.
ktore osadzi!y wyzszy. VII kompleks osadow wodnolodowcowych i lodowcowych
(zlodowacenie wilgi). Blizsze dane na tern at sk!adu mineralnego. petrograficznego
i geochemicznego osadow jeziornych oraz diagramu py!kowego i inwentarza
okrzemek znajduj& si~ w opracowaniach publikowanych i archiwalnych (B. Gronkowska. 1972. Z. Janczyk-Kopikowa, 1975 ; J. Rzechowski, 1966, 1967, 1977.
1982; Z. Janczyk-Kopikowa i in., 1981; J. Rzechowski i in., 1966; J.E. Mojski .
1969. 1985).
D e fin i c jag ran i c. Doln& granic~ formacji z Ferdynandowa (fm)
stanowi& osady fluwioglacjalne lub/i gliny morenowe zlodowacenia po!udniowopolskiego. W stropie osadow glacjalnych moze wyst~powai: kopalny poziom wietrzeniowo-glebowy. jak to rna miejsce w profilu otworu Ferdynand6w C (fig. 2). G6rn& granic~ tej formacji tworz& osady fluwioglacjalne b&di fluwioperyglacjalne
zlodowacenia wilgi (kompleks VII w profilu stratotypowym. fig . 2). a rzadziej w przypadkach wi~kszej luki erozyjnej - gliny morenowe tegoz zlodowacenia.
Poza zasi~giem zlodowacenia wilgi g6rn& granic& formacji z Ferdynandowa (fm)
S& osady fluwioglacjalne i/lub morenowe zlodowacenia srodkowopolskiego (stadial
maksymalny).
Formacja z Ferdynandowa (fm) rna zasi~g nieci&g!y, wyst~puje w postaci wype!nien kopaln ych mis jeziornych. Tego typu serie stwierdzono dotychczas w kilku
rejonach Polski srodkowej (po!udniowe Mazowsze, po!udniowe Podlasie, rejon
Be!chatowa). Na og6! notuje si~ mi&iszosci rz~du kilku metrow, jedynie w rejonie
Ferdynandowa osi&gaj~ one 27 - 30 m. Te male mi&iszosci S& przede wszystkim

Jan Rzechowski

128

o

.

C

B

A
m

171 m np.m

169m

110m npm.

."

I !lwITTI
.

to

.:::::.... ..

mfilln
.
..
'.

:. ".

~

,"

VIII

"

_
. . -

}!
,0

-

.

.
· ~ VII

.-

. -

. _ .

:...:,

.. . . .
~-.-

40

~-~· VI

-

: ....
~

so

.'

.

' ..:;.:..~ :. '
. .
. "":,,,,-, . '

. .... .

. --:-- .'

60

..

-;-.--.--';"7 ::"

..

' '

F~--'o

: IV

I.~b?h?b?l V

__
" ,

:'...:":.~>~~.
... . . .

... ....

-' ......
' .- .

.

_._;; '-;':
.. .. ...

.....;....;.,

~..;.:::! "..:

. ..

~

..... .
.

IV

". " ; .
.....
0_-:. __ 0_ ..... .. .
'

..

.0

II

~ ...... ~ .

,.... _ _
.. ~~-'-:
...
.
.... .

•00

Pc
~

~1

r='l

~l

1I!lill' k::·18

1=-=3

3

09

I:'~'l

4

1"';llO

IB

rrrn

5

b=d.

11

[ 12

VI

'3

Problemy formalnej litostratygrafii czwartorz{:du

129

wynikiem erozji postsedymentacyjnej (zazwyczaj brak g6rnych fragment6w sern
osad6w jeziornych).
K 0 rei a c j a i w i e k. Formacja z Ferdynandowa (I'm) wyst~puje zawsze
poniiej osad6w zlodowacenia wilgi, a poza zasi~giem tego zlodowacenia bezposrednio pod osadami glacjalnymi zlodowacenia srodkowopolskiego (stadial maksymalny). G6rna granica tej formacji rna zwykle charakter erozyjny; rzadko zachowane
s~ kopalne poziomy glebowe. Poniiej formacji z Ferdynandowa wyst~puj~ osady
mOrenowe b~dZ fluwioglacjalne zlodowacenia poludniowopolskiego (srodkowego
lub najmlodszego poziomu litostratygraficznego). W stropie niiej lei~cych osad6w
glacjalnych - zwlaszcza w przypadku braku osad6w najmlodszego poziomu wyksztakony jest gl~boki poziom gleby kopalnej.
W swietle analizy palinologicznej (Z. Janczyk-Kopikowa, 1975) w utworach
jeziornych formacji z Ferdynandowa (fm) zarejestrowana jest pelna sekwencja
rozwoju roslinnosci interglacjalnej calkowicie odmiennej od sekwencji charakterystycznej dla interglacjalu mazowieckiego, co wi~cej jest to sekwencja (ferdynandowska) starsza od sekwencji mazowieckiej. Identyczne wnioski wynikaj~ z analizy okrzemek, prowadzonej przez W. Przybylowsk~-Lange (inf. ustna). Takie
badania litogenetyczne i litostratygraficzne, wykonywane przez J. Rzechowskiego
ze wsp6lpracownikami, potwierdzaj& tak~ interpretacj~ stratygraficzn~ . Ostatnim
potwierdzeniem pozycji stratygraficznej formacji z Ferdynandowa s~ wyniki
datowan wieku bezwzgl~dnego metod~ termoluminescencji (TL). Strop i sNg
formacji maj~ odpowiednie datowania TL : 532±64 tys. lat BP i 543±65 tys. lat
BP (laboratorium TL UMCS w Lublinie, J. Butrym; daty Lub-128 i Lub-129).
Tymczasem datowania wszystkich profil6w osad6w interglacjalu mazowieckiego
(udokumentowane paleobotanicznie) w tym samym laboratorium s~ w przedziale
308 - 400 tys. lat BP.
Do cech wyr6iniaj~cych formacj~ z Ferdynandowa przede wszystkim naleiy
charakter litogenetyczny sekwencji osad6w (osady jeziorne) Oraz nast~pstwo litofacji w obr~bie kompleksu utwor6w jeziornych. W dolnej cz~sci sekwencji wyst~puje
zwykle warstwa ziemi okrzemkowej, zas bezposrednio nad ni~ mulek (mulowiec)
z konkrecjami b~dZ wkladkami lupk6w bitumicznych. Cala dolna cz~sc serii Osad6w jeziornych jest silnie wapnista i zawiera liczne wkladki ziemi okrzemkowej,
natomiast g6rna jest calkowicie bezwapnista z przewarstwieniami torf6w (Z.
Janczyk-Kopikowa i in., 1981, fig. 6). Trzeba jednak podkreslic, ie podane cechy
wyr6iniaj~ce mog~ miec tylko zasil'g regionalny. Literatura dotyc~ca profilu
stratotypowego podana jest na koncu artykulu z wyl~czeniem prac cytowanych we
wspomnianym parokrotnie artykule Z. Janczyk-Kopikowej i in . (1981).

,
Fig. 2. Ferdynandow - profile geologiczne otworow wiertn'iczych A, B i C
Ferdynand6w - geological profiles of the boreholes A, Band C
I - torf; 2 - gytia; 3 - il z wkladkami bitumin6w ; 4 - ziemia okrzcmkowa; 5 - il ; 6 - mulek; 7 - less; 8 - piasek drobnoziBmisty; 9 - piasek srednio- i gruboziarnisty; 10 - zwiry i glazy; II - glina morenowa ; 12 - odcinek
promu 8 zbadany paleobotanicznie; 13 - nurner kornpleksu Iitologicznego; 14 - kopalne poziomy glebowo-wietrzeniowe; Pc - paleocen ; Cr .. - kreda, rnastrycht
1 - peat ; 2 - gyttja; 3 - bitumen-bearing clay; 4 - diatomous earth ; 5 - clay ; 6 - sill; 7 - loess; 8 - fine-grained sand; 9 - mediu m- and coarse-grained sand; JO - gravels and pebbles; II - till ; 12 - 8 profile's fragment
paleobotanically investigated; 13 - number of the lithological co mplex; 14 - fossil SOil-weathering horizons; Pc Paleocene ; Cr.. - Cretaceous, Maestrichtian
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DYSKUSJA
Propozycja ustanowienia formalnej jednostki litostratygraficznej - formacji
z Ferdynandowa - jest pierwsz~ tego rodzaju prob~ w Polsce. Jui sam ten fakt moie wywolywac w~tpliwoSci i uwagi dyskusyjne. Ponadto je;;t to pierwszy przyklad
zastosowania zasad polskiego kodeksu stratygraficznego dla czwartorz~du, zasad
ktore same w sobie zawieraj~ elementy dyskusyjne.
Pierwsze i zasadnicze pytanie brzmi: czy potrzebna jest w ogole formalizacja
jednostek litostratygraficznych? Odpowiadam twierdz~co, przyl~czaj~c si~ do
licznych jui tego rodzaju opinii, wyraianych i w publikacjach, i w dyskusjach
publicznych (A . Dreimanis, 1982; R. Dadlez, 1986; D.Q. Bowen, 1978; A.1. Gaigalas, 1976; J.E. Mojski, 1981a; J. Somme i in., 1980; M. Szulczewski, 1986).
Formalizacja jednostek litostratygraficznych jest tak oczywist~ koniecznosci~,
ii uwaiam za zb~dne uzasadnianie tej tezy. Dodam tylko, ie szczegolnie w stratygrafii czwartorz~du w Polsce istnieje taka dowolnosc i latwosc w tworzeniu wci4i
nowych (nieformalnych) jednostek stratygraficznych, ii grozi to wkrotce wzajemnym niezrozumieniem i brakiem mozliwosci koreiacji. I moze nie tyle groina jest
sarna mnogosc wydzieleIi stratygraficznych, co fakt tworzenia tych wydzieleIi
na podstawie tylko bardzo subiektywnych "koncepcji" teoretycznych, bez powolywania si~ na realne profile geologiczne.
W publikacjach dotycz~cych litostratygrafii osadow przedczwartorz~dowych
Oraz podczas dyskusji nad Zasadami polskie} klasyfikac}i ... czwartorzgdu (w druku)
powtarza si~ pogl~d, ii cale profile geologiczne naleiy "wypelniC" podstawowymi
jednostkami formalnymi (formacjami). 0 ile pogl~d taki da si~, byc mOie, utrzymac
w odniesieniu do sekwencji czwartorz~dowych osadow morskich lub osadow
wielkich zbiornikow jeziornych, 0 tyle dla profilow kontynentalnych osadow
czwartorz~dowych jest to zadanie niewykonalne, a niekiedy rowniei zbyteczne.
Morskie osady czwartorz~dowe wyst~puj~ w Polsce sporadycznie i zajmuj~
niewielkie obszary w regionach nadbaltyckich, natomiast zdecydowana wi~kszosc
utworow czwartorz~dowych jest wyksztalcona w roinorodnych facjach kontynentalnych. Osady kontynentalne wykazuj~ ogromn~ zmiennosc tak oboczn~, jak
i pionow~, a przy tym maj~ cz~sto niewielk~ mi~iszosc rz~du co najwyiej kilku
metrow. Co wi~cej cech~ charakterystyczn~ profilow osadow czwartorz~dowych
s~ liczne granice (niezgodnosci) erozyjne lub nawet k~towe (glacitektonika) oraz
hiatusy (D.Q. Bowen, 1978; J.E. Mojski, 1981a, b). Waine jest stwierdzenie, ie
przerwy sedymentacyjne (hiatusy) trwaj~ cz~sto wielokrotnie dluiej nii sedymentacja osadow lei~cych mi~dzy nimi. MOina tu powiedziec, ie w takiej sytuacji
naleialoby kreowac formacje od hiatusu do hiatusu, traktuj~c je (tzn. hiatusy)
jako naturalne granice formacji w uj~ciu formalnym. Na przeszkodzie takiemu
post~powaniu stoi jednakie fakt, ii tylko nieliczne profile maj~ okresy przerw
i okresy trwania sedymentacji datowane w jednostkach czasu. Dla wkkszosci profilow pozostaje tylko wiarygodne domniemanie, ktore nakazuje jednak daleko
posuni~t~ ostroinosc w dzieleniu profilu na formalne jednostki stratygraficzne.
Ponadto, w profilach osadow czwartorz~dowych wyst~puj~ roine typy genetyczne
i facjalne osadow, maj~ce nierown~ wartosc stratygraficzn~. 1 tak, dobrymi nosnikami informacji litostratygraficznej s~ gliny morenowe, lessy, osady jeziorne
i (oczywiscie) morskie. Mniejsze znaczenie - zwykle lokalne - maj~ osady rzeczne, fluwioglacjalne, a jui znikome np. osady deluwialne, ktore tylko lokalnie mON
nadawac si~ do korelacji. Ale nawet tak waine serie asadow jak gliny morenowe
po winny miec najpierw dobrze okreSlony charakter facjalny, by mogly kandydo-
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wac do rangi jednostki litostratygraficznej (nawet nieformalnej i). Chodzi Iu 0
wykluczenie facji glin splywowych (flow tiff), ktore stanowi~ redeponowany grawitacyjnie osad morenowy (para-tiff) i nie dokumentuj~ obecnosci I~dolodu w
miejscu badanego profilu, poniewaz ich redepozycja odbywala sil' CZl'sto poza
czas~ I~dolodu. Co gorsze odrMnienie gliny splywowej od grawitacyjnych splywow
blotnych materialu (starszych) osadow morenowych jest praktycznie niemozliwe
w profilach wiertniczych, a takie w malych odslonil'ciach , ktore s~ zwykle obiektem
badali terenowych. Jezeli wil'C istnieje chociazby w~tpliwosc cO do charakteru
facjalnego gliny morenowej w badanym profilu, to warstwa takiej gliny nie moze
bye poziomem stratygraficznym nadaj~cym sil' do korelacji (nie dokumentuje
obecnosci I~dolodu), a juz w iadnym wypadku nie powinna bye obiektem formalizowania w postaci jednostki litostratygraficznej.
W uwagach powyiszych zostalo poruszone inne zagadnienie z zakresu zasad
wydzielania jednostek litostratygraficznych - zagadnienie cech diagnostycznych.
W literatUTze dotycz~cej formalizowania jednostek litostratygraficznych w osadach
przedczwartorzl'dowych przejawia sil' dose cZl'sto pogl,.d, ie kryterium wyrozniaj~cym jednostk, litostratygraficzn~ nie moze bye geneza osadu, lecz tylko "czysta
litologia" . Litogeneza osadu jest pojl'ciem zawartym w definicji litologii jako jednej z gall'zi nauk geologicznych. W kaidym b~dz razie w odniesieniu do geologii
czwartorzl'du nie moie bye mowy 0 odrzuceniu genezy osadu jako kryterium
okreslaj~cego jednostki litostratygraficzne. Odwrotnie, jest to kryterium wrl'cz
niezbl'dne. Gdybysmy sil' ograniczyli do wyrozniania w czwartorzl'dzie jednostek
litostratygraficznych na podstawie klasyfikacji osadow wed lug wielkosci ziarna,
to praktycznie nie moina by mowie 0 litostratygrafii czwartorzl'du . Kreowalibysmy bowiem jednostki formalne niczym sil' nie roini~ce od siebie. Zreszt~ od
wielu dziesi~tkow lat s,. w powszechnym uzyciu takie terminy, jak glina morenowa,
glina zwalowa lub less. ktore s~ terminami genetycznymi , a nie (tylko) litologicznymi, chociai potocznie uiywa si(: je takie w znaczeniu litologicznym (co nie zawsze

jest sluszne). Nie mozna zatem nawet myslee 0 pomijaniu tych i podobnych terminow w kategorii jednostek litostratygraficznych. We wszystkich dotychczasowych publikacjach dotycz~cych formalnej litostratygrafii czwartorzl'du terminy
genetyczne s~ powszechnie stosowane, przy czym okreslenie genetyczne jest wy- .
raznie nadrzl'dne w stosunku do okreslenia granulometrycznego (D.Q. Bowen,
1978 ; A.I. Gaigalas, 1976; J. Mangerud i in., 1981; J.E. Mojski, J. Rzechowski ,
1981; Quaternary stratotypes of North .... 1977: G .H.J. Ruegg. J.G. Zandstra ,
1977; J. Rzechowski. 1980: C. Schllichter. 1980: J. Somme i in .. 1980). Cechy genetyczne osadu Sq zapisane oczywiScie w inwentarzu wlasciwosci strukturalnych, teks-

turalnych, petrograficznych, mineralogicznych, geochemicznych itd. W swietle
wspolczesnego stanu wiedzy trudno akceptowae okreSlanie genezy osadu na podstawie opisu wizualno-makroskopowego, zwlaszcza gdy mamy do czynienia z
profilami wiertniczymi, w ktorych struktura osadu jest CZl'sto zatarta lub zniszczona.
Nalezaloby wil'C sprzeciwiae sil' formalizowaniu jednostek litostratygraficznych
wyodrl'bnionych tylko na pOdstawie opisu wizualnego, bez badali i pomiarow
okreslaj~cych zespol cech litogenetycznych osadu. Badania te s,. tym bardziej
niezbl'dne, jesli sil' wezmie pod uwagl' fakt , ie caly zespol cech - nazwijmy go dla
uproszczenia umownie - litogenetycznych osadow czwartorZ\'dowych wykazuje
zmiennose prawie wyl,.cznie natury ilosciowej, a tylko wyj~tkowo jakosciowej.
Pogl,.d ten dokumentuje w sposob jednoznaczny ogromna liczba publikacji,
pochodz~ca niemal ze wszystkich regionow swiata. Zacytowanie chociaiby najwazniejszych pozycji zajl'loby objl'tose calego artykulu. Stwierdzenie to mozna
wil'c przyj~e obecnie za pewnik, bl'd~cy podstaw,. dalszych rozwaiali.
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Profile wiertnicze z rejonu Ferdynandowa nalei& do najlepiej i najszczeg610wiej
zbadanych profil6w czwartorz~du w Polsce, a nawet w calej Europie, zar6 wno co
do zakresu badan, jak i liczby wykonanych analiz i pomiar6w . Nie wynika jednak
z tego , ie caly profil (profile) ferdynandowski winien stae si~ stratotypem (stratotypami) formalnych jednostek litostratygraficznych. Opr6cz proponowanej formacji z Ferdynandowa (fm) moina brae pod uwag~ formalizacj~ poziom6w glin
morenowych Oraz lessu kopalnego . Kompleksy osad6w rzecznych (fluwioperyglacjalnych) nr II (cz~se), IV i VII mog& natomiast pozostae w statusie nieformalnych jednostek litostratygraficznych. Pogl&d taki wynika z faktu , ie brak dotychczas kryteri6w pozwalaj~cych moiliwie jednoznacznie odr6iniae ad siebie serie
osad6w rzecznych roznego wieku. W miar~ pewnie moina okreslie genez~ (i facje)
tych osad6w, jednak zesp61 cech diagnostycznych powtarza si~ w r6inych pozycjach
stratygraficznych. Taka powtarzalnose jest jedn~ ze specyficznych wlasciwosci
osad6w czwartorz~ dowych , wyksztalconych w facjach kontynentalnych. Moie
to stanowie istotn~ przeszkod~ w formalizowaniu jednostek litostratygraficznych
czwartorz~du. Oczywiscie wolno wyrazie nadziej~, ie dalszy post~p metodyki
badan umoiliwi znalezienie bardziej precyzyjnych i jednoznacznych kryteri6w
diagnostycznych dla wszystkich odmian genetyczno-facjalnych osad6w czwartorz~dowych. Obecnie moina wystarczaj~co dokladnie okreslae i formalizowae
jednostki litostratygraficzne dla nast~puj~cych grup osad6w: gliny mOrenowe
(zwalowe), lessy, osady jeziorne i morskie. Nie wymieniam III osad6w i skal wulkanicznych oraz piroklastycznych, poniewai w polskirn czwartorz~dzie s~ one dotychczas rejestrowane sporadycznie.
Istotnym zagadnieniem litostratygrafii czwartorz~du jest takie sprawa jednorodnosci wewn~trznej wyr6inianych jednostek. Wydaje si~, ie jednorodnose
wewn~trzna winna bye brana pod uwag~ jako zasada generalna, ale przy uwzgl~d
nieniu faktu, ii niekt6re odmiany genetyczne lub facjalne osad6w czwartorz~do
wych wykazuj~ jako swojll cech~ charakterystycznll wlasnie wewn~trznll zmiennose
(heterogenicznose). Przykladem mogll bye niekt6re odmiany facjalne glin morenowych (np. glina splywowa). Naleialoby jednak czynie starania, aieby jednostki
litostratygraficzne, wykazujllce wi~ksZIl zmiennose cech wewn~trznych nii zroznicowanie mi~dzy jednostkami, nie byly brane pod uwag~ jako jednostki formalne.
Wracajllc do przykladu formacji z Ferdynandowa (fm) mOi na by pow~tpiewae
ezy wymieniona zasada jest do utrzymania, skoro wewn~trzna zmiennosc sekwencji
osad6w zbiornika ferdynandowskiego jest tak znaczna (fig. 2, kompleks VI) .
Zmiennose ta stanowi jednakie raczej charakterystyk~ wyr6iniajllcll formacj~
ferdynandowskll od podobnych genetycznie sekwencji jeziornych innego wieku.
Osady jeziorne innej pozycji stratygraficznej wykazujll raczej wi~ksz~ jednorodnose
wewn~trzn~.
'
Na tie tych uwag wylania si~ jeszcze kwestia podstawowa, tj. jaki zesp61 osad6w
(sekwencji osad6w) powinien bye okreslany jako formacja. Wyraiane jui byly
pogl~dy , ie formacj~ naleialoby obejrnowae caly kompleks osad6w jednego zlodowacenia, lub - skrajnie odmienne sugestie - by formacja dotyczyla wyl~cznie
jednej warstwy osadu , calkowicie jednorodnej wewn~trznie. Pierwszy z tych pogllld6w jest raczej nie do utrzymania, chociaiby z powodu wyst~powania wielu luk
sedymentacyjnych wewn&trz kompleksu osad6w jednego zlodowacenia. Luki
te trwaj& 0 wiele dluiej nii sedymentacja zachowanych warstw i S& dokumelltowane cz~sto przez jednostki pedostratygraficzne (gleby kopalne), kriostratygraficzne (poziomy struktur kriogenicznych) b&dz przez pow~erzchnie paleomorfologiczne (jednostki morfostratygraficzne). Ponadto w takim kompleksie osad6w
znajduje si~ wiele typ6w genetycznych i facjalnych osad6w. wi~c takie podejkie
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narusza/oby zasad~ przyj~t~ za wiod~c~ w czwartorz~dzie, tj. zasad~ przewodnego
kryterium wyroi;niaj~cego jednostki litostratygraficzne, czyli kryterium litogenezy
osadu . Kreowanie pojedynczych warstw osadow jako jednostek litostratygraficznych nie narusza natomiast wskazanego kryterium, ani tei; proponowanych w
kodeksie stratygraficznym warunkow. lednakie moina wyrazie obaw~, ii tak
szczeg%we podejscie do formalizowania litostratygrafii - przy ogromnej zmiennosci osadow czwartor~dowych - pomnoiy liczb~ kreowanych jednostek do
tego stopnia, ie zamiast uporz~dkowania stratygrafii (cel nadrz~dny) powstanie
jeszcze wi~ksze zamieszanie i niekomunikatywnosc. Istniej'l przeciez nizsze
kategorie jednostek litostratygraficznych (ogniwo, warstwa), ktore mog~ bye z
powodzeniem stosowane do kreowania poszczegolnych warstw osadow (nie wszystkich!) jako formalnych jednostek litostratygraficznych.
Wreszcie naleiy poswi~cie kilka uwag modnym ostatnio propozycjom tworzenia
nowej kategorii jednostek - jednostek allostratygraficznych (np. P.H. Karnkowski,
1986), ktore maj~ usun~e wszelkie niedostatki litostratygrafii. OtM trzeba wyraznie
podkreslie, iz wszystkie "zalety" allostratygrafii, jak uwzgl~dnianie kryterium
genetycznego, granic nieci~g/osci (gleby kopalne) itd. s~ przyj~te jako kryteria
niezb~dne w litostratygrafii czwartorz~du. Wynika to zarowno z omowionej powyiej specyfiki kontynentalnych osadow czwartorz~dowych, jak i z dokonanych
jui w wielu krajach dzia/an praktycznych (publikowane kat~logi stratotypow).
Wszystko to co jest wymieniane jako kryteria rzekomo nieuwzgl~dniane w Iitostratygrafii jest w/asnie uwzgl~dnione w kategorii jednostek litostratygrafieznych
ezwartorz~du (klasyfikaeja litogenetyczna ezyli lito stratygrafia sensu stricto +
+ pedostratygrafia + kriostratygrafia) uzupe!nionych kategori~ jednostek morfostratygraficznyeh. lei eli nie zostan~ wskazane inne argumenty, to w swietle dotyehczasowyeh publikaeji kategoria jednostek allostratygraficznych jest niezym innym
jak powt6rzeniem podstawowyeh za/oien litostratygrafii ezwartorz~du.
Zaklad Zdj~c i Map Geologicznych
Instytutu Geologicznego
Warsza wa, u1. Rako wiecka 4
Nadeslano dnia 14 listopada 1985 r.
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JKEXOBCKH
nposnEMbl <l>OPMAnbHOIil nHTOCTPATHrPA<l>HH ~ETBEPTH~HbIX
OTnOlKEHHIiI B nOnbWE

npHHI.IHnbl cpopManbHoH CTPaTHrpacpHH 'ieTBepTH'iHbIX oTno)t( eHHH , HaHSonee 143 Bcex OCHOBHblX
CTpanfrpacpH'ieCKHX KaTeropHH, cornaCYIOTCA C npHH4HnaMH, npeAflaraeMblMH Al\A AO"leTBepTH"IHbiX
oTno)t(eHHH (Zasady polskiej klasyfikacji

.. ,1975). HeKoTopble OTnH'iHA KacalOTCA nOHATHH npHMeHAe-

MblX TepHHHOB 14 KpHTepHeB Bbl,AeneHHA cpOpMatlbHblX nHTocTpanfrpacpH"IeCKHX eAHHlfL,(.
npHHepoH

npHHI.IHna

BblSopa

q,OPMatlbHOH

nHTocTpaTHrpacpH"IeCl(OH

eAHHH4bl

'ieTBepTH'i-

HblX OTnO)t(eHlfH Mo)t(eT cnY)l(HTb npeAnO)l(eHHe Bb'AelleHHA q,OPMaI.lHH ¢l'epAHHaH,AOSa (fm). OnpeAeneHHe ep,lfHHl.Ib': cIl OpMaL(H A CZ>epAHHaHAosa (fm) oS".eAHHAeT 03epHble OTnO)l(eHHA MelonlleHcTOl.IeHOSoro B03pacTa. P<upel COCTOHT 141 "Ie pe,AOBaHHlI neCKOB, cyrnHHKoB, SHTYMH10BaHHbiX rnHH, AHaTOMOBOH 1eMIlH, rHTTHH 14 TOpq,OB, OCa)l(AeHHblX B ¢lep,AHHaHp,OBCKOM o3epe. MaKCHMatlbHaR MOLl.lHOCTb
. 0caAKa 60llee
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M, 06bl'iHO-MeHbwe. KpOBll1I ocaAKOB B l.IeHTpe pe1epByapa 3alleraeT Ha rny6HHe

M B.y.M., a no nepMcpepMH npHMepHo Ha

142-148

M B.y.M. CTpaToTHn palpe3a (rollocTpaToTHn)

HaXOAHTCII B paiioHe AepeBHH cJ)epAHHaHp,YB: HHM IIBlllleTClI 6ypOBOH paJpe3 B If 6yposble paJpelb. A
14 C (cpHr.1,

2),

p3CnOll0)f(eHHble npHMepHO B

8 KH

K ceBepy OT pyclla peKH Ben)l( nOA MeCTe'iKOM E1e)f(aHbl

14 OKono 15 KM K C30T KOL(K3 B J1106IlMH.CKOM BoeSOACTBe.
CZ>oPMa4MII 4>epAMHaHAoBa OXBaTblUeT ocap,KM B HHTepBane 35,0-53,75 M B paJpe1e B (ronoCTpa-

VI

TOTHn), T . e . KOP'lOneKC
npHBe,AeHHblH
AeneHHA
H3K,

a

neHHbl

Ha cIlHr.

npHJ'lep

2.

nOlBonAeT

nHTOCTpaTHrpacpH'ieCKOH
'iMCTO
no

nHTOnOrH'ieCKMe

lHa'ieHHtO.

TaKOH

cp,efl3Tb

BbIBO,A

e,AHHH4bl

ABflAeTCA

o npe,D,eneH HII

TMna

no,D,XOp,

COCT3Bfl"eT

0

TOM,

'iTO

reHeTH'ieCk+H1

OTflO)l(eHHH
nepBoe

OCH08HblH

KpHTepHeM

(nHToreHeTM'ieCKHH)

(neCOK,

Hfl

npHHLlHnHatlbHOe

14

T.n.)

Bbl npH1-

BTopocre-

paJflH'iMe

B cpaBHeHHH C npHH4HnaMH cpOpMatlbHOH flH ToCTpaTlfr pacllHH ,D,O'ieT8epTH"IHbIX OTnO)f(eHHH.

nOH"THH

B

OpTO-

,D,OKCaflbHO nOHHMaeMblX np'HHLlHnax cIlOPMatlHJaLlHH CT paTHrpaq,H'ieCKIIIX Bbl,D,eneHHH npep,nonaraeTCR
cIlOpJ'lanHJa4HA ueflblX reonOrH'ieCKI4X PaJpru08 . B01MO)l(HO, "ITO JTO 8b lnonHHMO AJ1A MOpC KlfX 'ieTBepTH'iHbIX OTIlO)j(eH~H.

4TO K3CaeTCJI

npe06naAalOll.IH X 8 nom.we KOHTH HeHTatlbHbl X 'ieTBepTI4'iHbIX

TOnll.l, TaKaR 4lopManHla414R He8bl1l0flHHM3, a nO,D,'iac 14 H1flHWHIIR. KOHTI4HeHTaflbHble OTflO)l(eHHR OTnl4 'iaIOTCR orpOMHoH reHeTH'ieCKO-cIla4HanbHOH H3MeH...,H80CTblO no BceM HanpaaneHHlIM 1'1

I(

TOMY )l(e I4X

MHOrO'iHCneHHble pOUHOBI4AHOCTI4 HepaBHbl no C80eM flHTOllorH"IeCKOH 1Ha'iHHOCTH. HocHTenAMH 06 WHPHOM nHTOCTpaTl4rpacllH'ieCKOM I4HcIlopHa4111M IIBnlllOTCR HopeHHble rflHHbl , nE'!CCbl, OlepHble H MopcKHe
OC3AKH. floKanbHoe lHa'ieHl4e HMelOT pe'iHble 14 cJlnlOBHOrn"Lll4anbHble OTflO)l(eHHA, a AenlOBH14, H3
npHMep,

nO'iTH He npHrop,Hbl AnR nHTocTpaTHrpacllH'iecKoH KoppeMllIHH.

Eionee Toro, AllII

pcupe3a

"IeT 8ep TH'iHbiX ocaAKOB THnH'i HbI M JlBneHHeM eCTb MHO)l(eCTBO Ce,AHMeHTaL(HOHHbIX nepepbl80B (rHaTyCOS, JpOl140HHbiX rpaHH4) I4nlll p,a)l(e yrno Bb lx HeCOrnaCI4M, 06ycno8neHHbix np04ecc3MH nep,HHKo80M
TeKTOHHKI4. npOTA)I(eHHOCTb 80 BpeMeHI4 nepepblBOB ocaAKOH3KonneHHII 06bl'iHO H3MHoro npeBblwana
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apeM" c:e,a.MHeHTaI.V!M nnaCTOB, coxpaHHBWMXCA B p<upe3e, ,",TO "penATcTByeT cpopManM3au,MM L\enbl X
reOnOrHyeCK MX paJpe)OB '-teT8epTH"iHbIX 06PaJOBaHMIIi.

no

TOH )Ke npM"'IMHe HeocYllIecTBHMO Ii "peA-

naraeMoe B nocne,Q,Hee apeM" Bbl,lleneHHe l.\enoro KOMnneKca oca,aKOB CAMoro (LlenMKoM) oneAeHeHMII 8

BMAe OCHOBHOM nMTocrpaTHrpaq)l44ecKOIf eAHHHLlbl , a MHeHHo-cpOPHiI.UofM.

era
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It
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4T O
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"ieCTBeHHbIM xapaKTep. Bee :no AenaeT Heo6xoAHHblH Ka"leCTBeHHoe onpeAeneHHe nHTOCTpiTHrpaciHt'leCKI'IX e,a,I'IHHL\, a TeH
TO PHblX
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caHblH
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BblnOl1HeHHe HHO)f(eCTBa

3TO OlHa'laeT,

aHanH308,

'lTO ¢l0pManHnUHJI

a TaK)f(e

noneBblX

H na6opa-

nHTocTpaTHrpa¢lH'leCKHX

eAHHHU

He ,a,Ol1)f(Ha KaCaTbCJI OT110 )f(eHHH, He H1Y'leHHbIX nOAo6HblH o6paJol1.

B

c aeTe acex npe,a,CTaeneHHblx acneKToa, KacalO~I'IXCJI KpHTepl'lea onpe,a,eneHI'IJI l1HTOCTpaTHrpa-

¢lH'leCKHX eAHHHU, HO)l(HO C'lHTaTb IUl1HWHHH eae.o,eHHe e CTpanlrpa¢lHIO 'leTaepTH'lHbIX OTnO)f(eHHH
HoeOH

KaTerOpHH

-
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THE QUESTIONS OF FORMAL LITHOSTRATIGRAPHY OF THE QUATERNARY IN POLAND

Summary
The principles of formal lithostratigraphy of the Quaternary are highly consistent with those proposed for pre-Quaternary strata (Zasady polskiej klasyfikacji .. ., 1975) in basic stratigraphic categories.
The differences are merely limited to conceptional range of the applied terms and criteria for defining
formal lithostratigraphic units.
The principles for cretation of formal lithostratigraphic units of the Quaternary are illustrated with
the proposal of the Ferdynand6w Formation. By definition this unit comprises lacustrine sedi ments
of the Mesopleistocene age and the sedimentary sequence is built of sands, muds, bitumen-bearging clays,
diatomous earth, gyttja, and peats accumulated in the Ferdynand6w Lake. The maximum thickness of
these sediments exceeds 27 m but they are usually thinner. Their top surface is situated at about 135 m
a.s.1. in central part of the reservoir and about 142 -148 m a.s.l. in marginal parts. The stratotype (holostratotype) section is situated in the vicinities of Ferdynand6w village, being based on the borehole column
B and those of the boreholes A and C (Figs. I. 2), situated about 8 m north of the Wieprz River
near Jeziorzany village and about 15 km north-west of Kock town, Lublin voivodeship. The Ferdynand6w
Formation comprises sediments from the depth interval 35.00-53.75 m in the section B (holostratotype), that is the complex no. VI (Fig. 2).
The above example clearly shows that differentiation of a lithostratigraphic unit is mainly based
on genetic (lithogenetic) criterion whereas purely lithological determinations of the type of sediment
(e.g. sand or clay) are treated as of subordinate importance. This is the first major conceptional difference
in relation to the principles of formal lithostratigraphy of pre-Quaternary rocks. In the orthodox approach
it is fo reseen that the whole' geolOgical sections will be formalized as stratigraphic units. This may be
accomplished in the case of marine Quaternary sediments but appears inexecutable and sometimes
even impractical in that of continental sediments predominating in Poland. The latter are characterized
by very high genetic-facies variability in all the direct ions and their numerous varieties usually differ in
lithostratigraphic value. Moraine tills, loesses, and lacustrine and marine sediments may be treated as
good bearers of lithostratigraphic information whereas fluvial and fluvioglacial sediments are rather
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of local value and deluvial and others may be of negligible importance for lithostratigraphic correlations.
Moreover, Quaternary sequences are usually characterized by numerous sedimentary gaps (breaks in
sedimentation and erosional boundaries) or even angular unconformities related to g1acitectonic processes.
Therefore, the time span of sedimentary gaps usually exceeds greatly that of sedimentation of layers
preserved in a section. This creates a major obstacle in formalization of whole geological sections of the
Quaternary as well as the recently proposed treatment of tbe whole complex of sediments of a given
glaciation as the basic lithostratigraphic unit, that is formation.
Genetic features of a given sediment are characterized by its whole inventory of structural, textural ,
petrographic, mineralogical and other properties. It is also known that the whole assemblage of features
primarily reflects variability of the quantitative type and only exceptionally that of the qualitative type.
This makes it necessary to characterize lithostratigraphic units quantitatively and. therefore, to carry
out both field and laboratory tests. Practically this means that forma lization of lithostratigraphic units
may be performed not before the relevant sediments are covered by analytical studies.
The discussion of criteria for differentiation of lithostratigraphic units shows that there is no need
to introduce a new category of stratigraphic units for the Quaternary, that is that of allostratigraphic
units.

