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Jan GOŹDZIK

Osady i struktury peryglacjalne
w klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu Polski

Osady i struktury peryglacjalne są istotnym składnikiem czwartorzędu Polski i stąd potrzeba uwzględ
nienia ich w klasyfikacjach stratygraficznych. Elementy peryglacjalne mają największe znaczenie w
podziale klimatostratygraficznym. Procesy zachodzące w rytmicznie powtarzających się okresach zimnych znajdują wyraz w elementach glacjalnych i peryglacjalnych. a względu na dużą wagę podziału
klimatostratygraficznego dla budowy klasyfikacji chronostratygraficznej istotna jest rola elementów
peryglacjalnych także w tej klasyfikacji. Wazne znaczenie mają zarówno osady. jak i autonomicznie
ujmowane struktury peryglacjalne w klasyfikacji Iitostratygraticznej. Najmniejsza jest rola tych elementów w biostratygrafii.

WSTĘP

Przed przystąpieniem do omawiania roli elementów peryglacjalnych w stratygrafii czwartorzędu celowe wydaje się przytoczenie definicji peryglacjału w związku
z dość zróżnicowanym pojmowaniem tego terminu. Dyskusja na ten temat jest
obszernie przedstawiona w licznych pracach J. Dylika, A. Dylikowej i A. Jahna.
Zgodna z duchem ich opinii wydaje się trafna i krótka definicja peryglacjału, zaproponowana niedawno przez A.L. Washburna (1979): ..... Termin ten oznacza ...
nielodowcowe procesy i zjawiska klimatu zimnego, które charakteryzują się intensywnym działaniem mrozu, niezałeżnie od wieku i odległości od lodowca ......
Ze stratygraficznego punktu widzenia można mówić o dwóch zasadniczych elementach peryglacjalnych, tj. o osadach i o strukturach peryglacjalnych. Pozornie
wydawałoby się, że pierwszy z nich wyczerpuje wszystko co się łączy ze stratygrafią.
Stratygrafia zajmuje się bowiem skałami, a struktura stanowi jedną z ich cech.
Potrzeba wyodrębnienia struktur peryglacjalnych jako elementu autonomicznego
wynika stąd, że struktury te, jako efekt procesów peryglacjalnych, rozwijały się nie
tylko w utworach peryglacjalnych, lecz bardzo często powstawały epigenetycznie
w osadach starszych, nieperyglacjalnych.
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MIEJSCE OSADÓW PERYGLACJALNYCH
W KLASYFIKACJI STRATYGRAFICZNEJ CZWARTORZĘDU
Problem osadów peryglacjalnych waraźnie różnicuje się w każdej z zasadniczych ,
dla czwartorzędu kategorii klasyfikacji stratygraficznej.
W klasyfikacji 1 i t o s t r a t y g r a f i c z n e j kategoria osadów peryglacjalnych staje się istotna przede wszystkim wtedy, gdy przy wydzielaniu jednostek tej
klasyfikacji uwzględnia się czynnik genetyczny. W podziałach genetycznych utworów
czwartorzędowych ta kategoria osadów jest ważna. Bardzo wyrażnie ujawnia się
to np. w klasyfikacji osadów czwartorzędowych, zaproponowanej przez A.W.
Kożewnikowa (1984). Autor ten - nawiązując' do podziału N.I. Nikołajewa wyróżnił wiele typów genetycznych, a w obrębie każdego z nich odmiany ciepłe
(termogeniczne) i chłodne (kriogeniczne). W większości typów wyodrębnianych
w klasyfikacji A.W. Kożewnikowa osady zaliczane do odmian kriogenicznych
spełniają warunki pozwalające przyporządkować je osadom peryglacjalnym.
Kategoria osadów peryglacjalnych ma jednak zasadnicze znaczenie w podziale
k I i m a t o s t r a t y g r a f i c z n y m. W Zasadach polskiej klasyfikacji ... (1975)
wśród podstawowych kategorii klasyfikacji stratygraficznej klimatostratygrafii
nie wymienia się. Autorzy tej pracy przyjmując jako kategorie podstawowe: litostratygrafię, biostratygrafię i chronostratygrafię wspominają co prawda, że obok
nich możliwe jest tworzenie innych kategorii klasyfikacji stratygraficznej , w których warstwy skalne mogą być ujęte w jednostki na podstawie cech wiążących się
np. z czynnikiem paleoklimatycznym.
Obecnie w stratygrafii czwartorzędu, a szczególnie w jego chronostratygrafii,
podstawowe znaczenie ma zasada porządkowania, polegająca na wydzielaniu
utworów należących do okresów zimnych i ciepłych . które wiążą się z rytmicznymi
zmianami klimatu. Decyduje to o dużej wadze klasyfikacji klimatostratygraficznej
wśród stratygraficznych podziałów czwartorzędu. Rytm zmian klimatycznych,
o różnej amplitudzie oscylacji i niejednakowym czasie trwania, zrekonstruowany na
podstawach litologicznych, paleontologicznych i innych. jest podstawą hierarchicznego różnicowania skał na jednostki. Jednostkę klimatostratygraficzną stanowią
utwory, które powstały w określonych warunkach klimatycznych. Cecha, wyróżnia
jąca tę jednostkę, dostatecznie wyrażnie wskazuje na jej odrębność w stosunku do
jednostek" litostratygraficznych i biostratygraficznych definiowanych zarówno w
Zasadach polskiej klasyfikacji ... (1975), jak i w Zasadach polskiej klasyfikacji ...
czwar torzędu (w druku).
J . Dylik (1960, 1966), wskazując na klimat jako wiodącą jakość plejstocenu ,
podkreślił, że zmieniającym się warunkom klimatycznym towarzyszy powstanie
odpowiednich formacji. Pozwala to na utworzenie systemu stratygraficznego
złożonego z jednostek litologicznych wyróżnionych z punktu widzenia klimatyczNawiązując do pracy L. Horberga (1953), J. Dylik stwierdził. że utworzony
w ten sposób podział stratygraficzny w obszarach plejstoceńskiej akumulacjI
glacjalnej nie jest dwuczłonowy - glacjalny i interglacjalny, lecz trójczłonowy ,
w którym trzeci człon stanowią elementy peryglacjalne. Z punktu widzenia uporząd
kowania formalnego, a ściślej hierarchicznego, należałoby dodać , że w zasadniczym
podziale klimatostratygraficznym czwartorzędowe osady w Polsce dzielą się na
utworzone w okresach zimnych i w okresach ciepłych. Dopiero przy różnicowaniu
osadów okresów zimnych wyraźnie ujawnia się ich dwudzielność - występują
zarówno elementy glacjalne i peryglacjalne. Należy zaznaczyć, że przy rekonstrukcjach klimatostratygraficznych okresów .. glacjalnych" również S.Z. Różycki
wyróżnianych
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(1964) podkreślał konieczność uwzględniania nie tylko cyklów sedymentacji glacjalnej, lecz także peryglacjalnej.
W literaturze polskiej istnieją niekonsekwencje w stosowaniu określenia osady
peryglacjalne oraz pojmowaniu zakresu jego treści. W licznych publikacjach, a
także opracowaniach kartograficznych, spośród osadów peryglacjalnych tylko
niektóre bywają selektywnie zaliczane do tej kategorii. Należą do nich lessy lu b
peryglacjalne eluwia.
Konsekwentne stosowanie podziału osadów okresów zimnych na glacjalne
i peryglacjalne sprzyjałoby jednolitemu porządkowaniu utworów czwartorzędowych.
przy charakterystyce osadów tych okresów stosuje się w Polsce z reguły podział
dychotomiczny, w którym pierwszy człon stanowi pojęcie "osady lodowcowe"
(wraz z wodnolodowcowymi), natomiast drugi nie jest z reguły nazywany, a z kontekstu można wnosić, że są to " ... pozostałe, nieglacjalne osady okresu zimnego ..... ,
dopiero wśród nich wymieniane są osady peryglacjalne. Właściwsze wydaje się
nazywanie wszystkich utworów wchodzących w skład tego drugiego członu podziału
osadów okresów zimnych - osadami peryglacjalnymi. O przynależności tych
osadów do wspólnej kategorii decyduje, tak samo jak w przypadku osadów glacjalnych, powstanie w określonym środowisku. Wspólną cechą osadów peryglacjiłl
nych jest wyraźnie odciśnięte na nich piętno działania mrozu w procesie ich powstawania, a czynnik ten stanowi podstawową cechę środowiska peryglacjalnego,
zgodnie z cytowanym określeniem A.L. Washburna (1979). Wspomniany atrybut
osadów peryglacjalnych jest równocześnie kryterium zaliczania ich do kategorii
osadów okresu zimnego.
Należy podkreślić, że wprawdzie zasadniczym celem każdej klasyfikacji jest
porządkowanie faktów, to jednak w pewnym sensie służy ona także ich interpretacji. Klasyfikacja nadmiernie uproszczona i nieostra może prowadzić do niewłaści
wego interpretowania faktów, o czym świadczy również podany niżej przykład.
Z badań wielu autorów, prowadzonych na Niżu Polskim na południe od granicy
ostatniego zlodowacenia we współczesnych dolinach małej i średniej wielkości, w
których szczegółowo analizowano osady (także metodami palinologicznymi i datowaniami 14C) wynika pewna prawidłowość. Z reguły tylko niewielka część osadów
wypełniających te doliny może być zaliczona do eemu, a podstawowa masa należy
do vistulianu. Na osadach vistuliańskich spoczywa, na ogół łatwa do wyodrębnienia,
pokrywa aluwiów holoceńskich o małej miąższości : Widać więc, że osady aluwialne
obydwu okresów ciepłych mają niewielką miąższość, natomiast seria okresu zimnego
jest silnie rozbudowana.
Obserwacje starszych, przedeemskich aluwialnych serii czwartorzędowych
w odsłonięciach kopalni Bełchatów pozwalają stwierdzić podobny obraz do przedstawionego wyżej. Widoczne są dwie dobrze rozwinięte serie aluwialne, jedna o
miąższości około 10 m, druga kilkunastu metrów, obydwie o znacznej rozciągłości
poziomej. Cechy ich wskazują wyraźnie na akumulację w warunkach peryglacjalnych. Tylko w jednym miejscu obserwowano (A. Hałuszczak , M.D . Baraniecka,
·1982) osady interglacjalne starsze od eemu, o niewielkim zasięgu pionowym i poziomym.
Tymczasem w pracach dotyczących części Niżu Polskiego, położonej na połud
nie od granicy ostatniego zlodowacenia, przy charakterystyce kopalnych dolin
wypełniające je osady rzeczne najczęściej określane są jako interglacjalne, wtedy
gdy nie ma żadnych palinologicznych podstaw do takich określeń. Wydaje się, że
jest to skutek pewnego myślowego schematyzmu klasyfikacyjnego. W obszarach,
które podlegały kilkakrotnie zlodowaceniom, osady wód płynących , jeśli nie zostały
szczegółowo zbadane, a nie mają wyraźnych cech utworów wodnolodowcowych .
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często w sposób automatyczny są zaliczane do interglacjalnych. Jednak dokładniej
sza analiza tych osadów, przy rosnącej znajomości procesów rozwijających się w
środowisku peryglacjalnym, pozwoli niewątpliwie na zaliczenie wielu z nich do
utworów peryglacjalnych, a w konsekwencji do osadów okresów zimnych.
Dotychczas klasyfikacja c h r o n o s t r a t y g r a f i c z n a czwartorzędu Polski opierała się przede wszystkim na podziale klimatostratygraficznym. Ze względu
na istotną rolę elementów peryglacjalnych (osadów, a także struktur, które będą
omówione dalej) w tworzeniu tego podziału pośrednio są one ważne również w
budowie klasyfikacji chronostratygraficznej.
Przy ustalaniu klasyfikacji chronostratygraficznej czwartorzędu od dawna
napotykano różne trudności . Analiza tych"trudności doprowadziła R.A. Watsona
i H.E. Wrighta (1980) do radykalnego wniosku o bezsensowności wyróżniania jednostek chronostratygraficznych. Obydwaj autorzy podkreślają, że jeśli nowa tendencja w rozwoju zjawisk geologicznych wywołana jest przez bodziec w postaci
zmiany warunków klimatycznych, to skutki tych zmian stopniowo różnicują się
geograficznie i czasowo. W związku z tym prawie wszystkie jednostki stratygraficzne mają charakter diachroniczny i jest nierealny i błędny wybór jednego momentu
czasowego za podstawę idealnej, globalnej granicy izochronicznej dwóch jednostek
chronostratygraficznych (np. plejstocenu i holocenu).
Poglądy wspominanych autorów, rozwinięte później przez jednego z nich (R.A.
Watson, 1983), przyczynią się prawdopodobnie do wzmożenia już żywych dyskusji
dotyczących zasadniczych kwestii chronostratygratii, w wyniku których, być może ,
zostanie przeformułowana część założeń i twierdzeń tego działu stratygrafii. Sąd
o bezużyteczności chronostratygratii jest skrajny i trudno gO zaakceptować,
gdyż ma ona w geologii ważne funkcje do spełnienia i wynikające z nich zadania
w znacznym stopniu realizuje w praktyce badawczej. Zasadnicze z tych specyficznych funkcji określono w Zasadach polskiej klasyfikacji ... (1975): " ... Podział
chronostratygraficzny stanowi układ odniesienia dla rekonstruowanej historii
geologicznej oraz korelacji wiekowej skał z różnych obszarów i dla tych celów nie
może być zastąpiony przez inne podziały stratygraficzne ..." . Kwestia ustalenia
zasad tego podziału i sposobów jego praktycznej budowy jest ogromnie złożona.
Stopień jej złożoności maleje, gdy podział stratygraficzny dotyczy mniejszego obszaru i jednostek raczej wyższego rzędu . Wtedy łatwiej wyznaczyć powierzchnie
izochroniczne w granicach blędów, które mogą być zaakceptowane przez
badaczy.
Wydaje się, że w skali kraju możliwe byłoby praktyczne wyróżnianie jednostek
najwyższego rzędu w hierarchii podziału chronostratygraficznego, a wśród nich
podstawowej jednostki rpboczej, za którą J.E. Mojski w Zasadach polskiej klasyfikacji ... czwartorzędu (w druku) uważa piętro, przez analogię do starszych systemów
geologicznych. Wspomniany autor omawia głównie formalne aspekty klasyfikacji
i terminologii chronostratygraficznej czwartorzędu i nie wkracza szczegółowiej
w kwe~tie praktycznego wyróżniania poszczególnych jednostek. Jednak biorąc
pod uwagę szacowany przez autora średni czas trwania pięter (15 000-100 000 lat),
można dostrzec ich zbiezność z wyróZnianymi obecnie piętrami zimnymi i ciepłymi,
tradycyjnie nazywanymi glacjałami i interglacjałami. W praktyce badań stratygraficznych czwartorzędu właśnie te jednostki uważane są za podstawowe.
Nasuwa się pytanie, czy właściwsze byłoby traktowanie osadów każdego okresu
zimnego i ciepłego jako oddzielnych pięter, czy tez rozpatrywanie jako piętra osadów z dwu takich sąsiadujących ze sobą jednostek, obejmujących pełny cykl zmian
klimatycznych. Problem jest złożony i wymaga obszerniejszej dyskusji. W zależ
ności od przyjętego ujęcia,można w pierwszym przypadku stosować dla pięter
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obejmujących osady okresów zimnych termin UŻyWany przez J . Dylika (1966,
1975) - piętro zimne, albo w przypadku drugiego ujęcia, przez analogię - podpiętro zimne.
Nawiązując do wyróżnianych pięter zimnych J. Dylik (1966) podkreślał , że
".. . Konieczność brania pod uwagę mieszanych przekrojów stratygraficznych,
złożonych z głacjalnych i peryglacjalnych elementów, wynika stąd , że żaden z przekrojów zawierających wyłącznie osady glacjalne nie stanowi pełnego odbicia stratygraficznego jakiegoś piętra zimnego ..." . Myśl tę autor rozwinął później (J. Dylik,
1975) stwierdzając, że zjawiska glacjalne są bardziej ograniczone w przestrzeni
niż peryglacjalne. W czasie natomiast zdarzenia glacjalne były raczej epizodami
w porównaniu z trwaniem okresów zimnych, w przeciwieństwie do zdarzeń peryglacjalnych, które rozwijały się wtedy niemal nieprzerwanie i zanikały jedynie pod
płaszczem lodowym albo w wyniku silnych ociepleń. Na krótkotrwałość przedziałów czasowych akumulacji glacjalnej wskazywał J.E. Mojski (1979) . Autor ten podkreślał równocześnie, że były to interwały czasOwe z bardzo intensywną akumulacją.
W Polsce północnej i częściowo środkowej wśród utworów czwartorzędowych
udział procentowy osadów glacjalnych jest rzeczywiście dominujący. Jednak
także tutaj pełna rekonstrukcja chronos traty graficzna pięter zimnych musi być
oparta nie tylko na osadach glacjalnych, lecz także na elementach peryglacjalnych.
Doskonale wykazała to praca S. Kozarskiego (1981) dotycząca vistulianu Niziny

Wielkopolskiej .
Stosunkowo małą rolę odgrywają elementy peryglacjalne w biostratygrafii.
Przedmiotem jej zainteresowania są osady okresów fiepłych, a także faz ociepleń
w okresach zimnych. Jest to zrozumiałe, ponieważ natężenie procesów mrozowych
zbiega się z reguły z hamowaniem rozwoju organizmów.
Wprawdzie ograniczony, ale zachodzący w strefie peryglacjalnej, rozwój roślin
sprawia, że niejednokrotnie osady peryglacjalne zawierają treść paleontologiCzną
istotną dla rekonstrukgi paleoklimaty<;znych, a w konsekwencji dla klimatostratygrafii. Podział klimatostratygraficzny oparty jest oczywiście na różnych elementach, ale w ich nazwach powinny znaleźć wyraz istotne czynniki wspólne. Dlatego
w odpowiednich kontekstach stratygraficznych właściwe wydają się określenia
zespołów roślin klimatu zimnego spotykane w literaturze radzieckiej : "typowa
flora peryglacj alna" (A.A. Wieliczko, 1981), "roślinność typu peryglacjalnego"
(Ch.A. Arsłanow i in., 198Ia), "flora peryglacjalna" (ChA Arsłanow i in., 198Ib).
MIEJSCE STRUKTUR PERYGLACJALNYCH
W SYSTEMIE STRATYGRAFICZNYM CZWARTORZĘDU POLSKI
na specyfikę osadów czwartorzędowych i na kow badaniach, zdążających do ich stratygraficznego porząd
kowania, takich elementów, które w zasadzie nie są wyzyskiwane w stratygrafii
utworów przedczwartorzędowych. Należą do nich struktury peryglacjalne. Możli
wości wyzyskania tych struktur dla stratygrafii czwartorzędu są wielostronne.
Wiadomo, że lądowe osady czwartorzędowe charakteryzują się bardzo dużą
zmiennością facjalną i małą rozciągłością poszczególnych serii, co utrudnia ustalanie następstwa osadów w odsłonięciach pochodzących nawet z niezbyt odległych
miejsc. W takich przypadkach struktury peryglacjalne, a szczególnie pewne ich typy,
. mogą ułatwić korelację synchronicznych poziomów z różnych stanowisk. Do tego
rodzaju struktur należą kliny zmarzlinowe.
Procesy kontrakcji termicznej w Polsce odbywały się podczas znacznej części
Powszechnie zwraca

nieczność uwzględniania

się uwagę
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trwania okresów zimnych, lecz ich intensywny rozwój - prowadzący do powszechnego kształtowania się struktur szczelinowych - zachodził jedynie w czasie panowania szczególnie surowych warunków klimatycznych. Te warunki wiązały się z
maksymalnymi ochłodzeniami w każdym piętrze zimnym .
Rozwój struktur szczelinowych kontrakcji termicznej zachodził równocześ nie
na rozległych obszarach tej samej strefy klimatycznej. R. Paepe, A. Pissart (I 969)
podkreślają , że w wypadku stwierdzenia wyraźnego poziomu struktur peryglacjalnych tylko w pierwszej fazie prac trzeba określić jego pozycję stratygraficzną za
pomocą datowań biostratygraficznych i geochronologicznych. W dalszej fazie
badań właśnie poziom struktur można wykorzystać do ustalania stratygrafii osadów,
w których jest rozwinięty. Należy dodać, że równowiekowe struktury na rozległych
obszarach ułatwiają wiązanie nawet odległych, a także różnych pod względem
genetycznym osadów i ich chronostratygraficzne porządkowanie.
Struktury peryglacjalne są cennym źródłem informacji paleogeograficznych
o okresach najchłodniejszych, podczas których akumulacja osadów organicznych
była bardzo ograniczona lub gdy utwory takie nie pojawiały się zupełnie. Równocześnie należy podkreślić, że epigenetyczne struktury peryglacjalne rozwijały
się wówczas, gdy następowały przerwy w sedymentacji. J.E. Mojski (1979) zwraca
uwagę, że na Niżu Polskim fazy akumulacji w czwartorzędzie były znacznie krótsze
aniżeli okresy, w których zaznaczyły się przerwy w gromadzeniu materiału. W czasie
wielu tych przerw, gdy istniały odpowiednie warunki klimatyczne, tworzyły się
epigenetyczne struktury szczelinowe kontrakcji termicznej. W związku z tym stanowią one główne świadectwo z darzeń geologicznych z takich okresów.
G .W . Liittig i in. (1969), omawiając problem granic czwartorzędowych jednostek
lito stratygraficznych, podkreślili, że przy tych granicach często rozwinięte są struktury peryglacjalne. W związku z tym mogą one pomagać w wyznaczaniu linii rozdzielających wspomniane jednostki.
Wyżej przedstawiono tylko ważniejsze możliwości wyzyskania struktur peryglacjalnych w stratygrafii czwartorzędu . Wskazywano na potrzebę oddzielnego
rozpatrywania osadów i struktur peryglacjalnych, z czym wiąże się zagadnienie
miejsca struktur peryglacjalnych w podziale litostratygraficznym.
Z punktu widzenia rozważanej kwestii, w wyraźnie odmiennej sytuacji znajdują
się struktury synchroniczne i epigenetyczne. Peryglacjalne struktury synchroniczne
tworzyły się równocześnie z narastaniem osadu, zaś epigenetyczne rozwijały się w
stropie różnych utworów znajdujących się przy stabilnej powierzchni terenu w
okresie działania procesów kształtujących struktury.
Struktury synchroniczne ściśle związane z akumulacją osadów stanowią przypuszczalnie jedną z cech tych osadów, która, obok innych, może być podstawą
wydzielenia jednostki litostratygraficznej.
Sytuacja znacznie się komplikuje w przypadku większości epigenetycznych
struktur peryglacjalnych. Wprawdzie w niektórych z nich - w klinach, spotyka
się osad, którego występowanie ograniczone jest do wypełnień tych struktur (J.E.
Mojski, 1961). Dotyczy to struktur szczelinowych z pierwotnym wypełnieni em
(1. Goździk, 1973). Częściej jednak powstanie struktur peryglacjalnych wią że się
jedynie ze zdeformowaniem pierwotnych układów strukturalnych w osadach
już istniejących.
Podstawę wyróżniania

jednostek lito stratygraficznych stanowi odrębność charakterystyki danego elementu skalnego (Zasady polskiej stratygrafii " ' , 1975).
Wśród odpowiednich cech wymienia się także cechę strukturalną . W strukturach
peryglacjalnych jest to cecha definiująca je, a jednocześnie w większości z nich
jedyna właściwość wyodrębniająca je z utworów otaczających . Inne cechy. takie
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jak tekstura Oraz skład mineralny materiału w obrębie struktur, są często zbieżne
z analogicznymi cechami utworów sąsiadujących ze strukturami . Biorąc pod uwagę
znaczenie struktur peryglacjalnych dla stratygrafIi i paleogeografIi czwartorzędu
Polski, można cechę strukturalną uznać za wyróżniającą właściwość, stanowiącą
wystarczającą podstawę do wydzielenia specjalnych jednostek litostratygraficznych.
Za taką specjalną jednostkę litostratygraficzną winno się uznawać tylko wyraźnie
zaznaczający się poziom epigenetycznych struktur peryglacjalnych, dobrze określo
nych pod względem genetycznym. Obecnie zalicza się do nich przede wszystkim
struktury szczelinowe kontrakcji termicznej (J. Dylik, 1963, 1966; J. Goździk,
1973 ; R. Paepe, E. Paulissen, 1974; A. Jahn, 1975, 1977; N .N. Romanowski, 1977
i in.). Typologiczne ich zróżnicowanie ze względu na cechy litologiczne, rozmiary
i genezę przedstawiono w wymienionych pracach.
O wiele słabiej poznano genezę struktur inwolucyjnych, stąd ich mniejsze znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych i dla stratygrafii. Często występują one w
jednym poziomie ze strukturami szczelinowymi i wtedy należy rozpatrywać je łącznie.
Wyłania się kwestia stosunku jednostek tworzonych przez epigenetyczne struktury peryglacjalne do jednostek lito stratygraficznych sensu slriclO. Niejednokrotnie
poziom takich struktur jest rozwinięty w stropie bardzo zróżnicowanych wiekowo
i genetycznie osadów tworzących szereg odrębnych jednostek litostratygraficznych .
Ze względu na często spotykane duże podobieństwo cech teksturalnych, składu
mineralnego itd. materialu budującego struktury i stanowiącego ich położe, rodzi
się tendencja włączania struktur do rozmaitych jednostek litostratygraficznych
tworzonych przez osady podłoża. W ten sposób jednolity genetycznie poziom równowiekowych struktur peryglacjalnych byłby dzielony sztucznie. Dlatego powinien
on być wyodrębniony w całości jako element autonomiczny, dla którego ze względu
najego własności stratygraficzne najodpowiedniejsze wydaje się określenie horyzont.
Dla podkreślenia specyfiki tego horyzontu celowe jest dodanie przedrostka krio.
wskazującego na wiodący czynnik genetyczny.
Z punktu widzenia stratygraficznego może być pożądane wyróżnianie jednostek
obejmujących dwa lub więcej kriohoryzontów. Dla tych jednostek odpowiedni
wydaje się termin "kriozona". Kriohoryzonty i kriazony, gdy się uwzględni ich specyfikę, mOgą być wraz z jednostkami litostratygraficznymi sensu Slricto i pedostratygraficznymi łączone w jednostki litostratygraficzne wyższego rzędu .

•
Udział elementów peryglacjalnych w czwartorzędzie Polski jest duży , dlatego
przy jego stratygraficznym porządkowaniu należy poświęcić im odpowiednią uwagę.
Trzeba uwzględnić ich odrębność i uniknąć blędów z przeszłości , niestety popełnia
nych niejednokrotnie jeszcze obecnie, polegających na wliczaniu tych elementów
do utworów związanych ze środowiskiem nieperyglacjalnym. Przy opracowaniach
czwartorzędu Polski powinno się także uwzględnić specyficzne cechy elementów
peryglacjalnych wymagające pewnego rozszerzenia terminologii stratygraficznej.
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$OpHHpouHHe nonHrOHanbHO-)I(HnbHblX CTpyKTyp. HayKa. Hoao-

cH6HpCK.

~H

r03A311K

nEPHrnAI..\HAnbHblE OTnOlKEHHA H CTPYKTYPbI B CTPATHrPA4>W4ECKOH
KnACCH4>HKAI..\HH 4ETBEPTH4HblX OTnOlKEHHH nOnbWH

nepHrnl'l~HanbHble JneHeHTbl I'IlInl'llOTCI'I cyu.tecTlleHHoH cocTallHoM 'łi.CTblO 'łeTBepTlł'łHbIX OTnO)l(eHHM

nonbWH H nOl'llinl'llOTCI'I BO IIcex OCHOIIHblX ero CTpUHrpacłlH'łeCKHX KnaCCHq,HKaltHI'IX . C

TO'łKH 1peHHI'I CTpaTHrpaqu4H pe'łb HO)l(eT HATH o A8yx rnaaHblX nepHrnllLtHanbHb lX JneHeHT ax KaKHHH

R8nAIOTCII nepHrnALtHilnbHble OTnO)l(eHHII M CTpyKTypbl . XOTII OAHOM Hl xapilKTepHblX 'łepT o caAKa H IIB ""eTCII ero CTpyKTypa. 8b'AeneHHe nepl4rnRLłHilllbHb'X CTpyKTyp II Ka'łeCTlle aBTOHOHHoro J.oeHeHTa
8no.oHe

onpallAaHO .

TaKHe CTpyKTypbl . KU cneACTIIHe nepHrnll~HanbHblX

npOlleccOB,

paJBHunHCb

He TonbKO II nepMrnllllHanbHblX ocaAKa ?" . HO H 8 CTapWHX HenepHrnll4HanbHblX OTnOlKeHHIIX II Ka'łeCTee
JnHreHeTH'łeCKHX

CTpyKTyp.

nepHrnJłltHa.obHb.e Jne~eHTb' laHHHalOT oc06oe HeCTO II KnHHaTOCTpaTHrpaq,HH. 118nl'llOllteMCII
OAHOM Hl lIa:NCHeMWHX CTpaTHrpa~H'łeCKHX KI1aCCHq,HKa4HM 'łeTeepTH'łHbIX OTnO)l(eHHM . CornaCHO c
npHH4HnaHH KnHHilTOCTpaTHrpaq,HH OTnO>KeHloUl AenllTCII no KnHHaTH'łeCKI4H ycnOIlHAH HX ceAHHeHTaltMH. B 'ieTllepTH'łHbIX OTnO)l(eHHIIX npe)l(Ae 8cero IIb'AenllIOTCR Te. 1<0Topb.e OCillKAanHCb II Tennb le H
xonOAHble nepHOAb' . ił. Ab •.oHI< OTHe'łVl AllyX'łneHHOCTb OCdAI<08 xonOAHblx nepHoAoII: neAHHI<Ollb.e Ił
He*neAHHKollble OTnO)l(eHHII. Tal<oe AeneHHe, q,OpHVlbHO H no cyllteCTlly 060CHOllaHHoe H nocneAoanem"HO c06l1łOAaeHoe. cnoco6cTByeT OAH01Ha'łHOHy H 60nee pa.4MOHanbHOHy, 'ieH AO CHX nop,

CTpaTMrpatPH'łeCl<oHy

ynopJIIAO'łeHMIO

'łeTllepTM'łHb'X

OTnO)l(eHHW

KnHHaTOCTpaTHrpaq,HII cny)l(HT OCHOBOM "pe*Ae lIcero

nonbWH.

AJ1J11 XpOHOCTpaTHrpatPH'łCCKOM K.oaCCHq,H-

Ka4HH 'łeTllepTH'łHbIX TOnw.. Cyw.eCTlleHHoe 1Ha'łeHMe, Kal<oe HHelOT II KnMMaTOCTpaTl4rpaq,HM nepMp
rnll4HVlbHb.e JneHeHTb., cnoc06cTllyeT TOHy. 'łTO KQClleHHb.H o6pUQH OHM Tal< >Ke ,a)l(Hb. M AI111 XPOHO-

CTpilTHrpaq,H'"łeCI<OW I<naCCHq,HICaLłHM. nO.oHilJII KapTMHa ApyCOłł ("OA"'b"PyCOII~) OTnO>KeHMH xonoAHblx
nepHOAOII MO*eT 6b,Tb nony~eHa TOnbl<o. eCJlM HapJIIAY c rnJl4HartbHblHM y'łHTb'lIaeTcII lHa'łeHMe 14
nepHrnJIILłManbHblx

JneHeHTO •.

nepHrnllu,HanbHble )neHeHTbł lIa)l(Hb' 14 Anll mnOCTpaTMrpaq,M'łeCI<OM KnaccMq,HKau,MH. II oc06eHHOCTH. KorAi. npHHMHaIOTCJ'I 110 IIMMI1aHHe reHeTM'łeCKHe q,aKTopb'.

B

TO )Ke .peHII CJleAyeT 06paTMTb

IIHMHaHMe Ha cne4McłJ14Ky nOlHu,HM, JaMMHaeHOM nepHrnJllu,HanbHblHM CTpyKTypaHM a JTOW KnaCCH~H
KaLłMM . PaHee YKaJb.llanOCb Ha He06xOAM"OCTb , HeKOTopOH CHblCne a8TOHOHHoro cnoc06a TpaKTOIIKM
nepHr.oJIIltMartbHb'X CTpyl<Typ no OTHoweHMIO l< nepMrnllu,KanbHbłH ocaAKaH . 3nHreHeTM'łeCKMe nepMrm'LlManbHble CTpyKTypb'. npeHl1ylJ..leCTlleHHO TpeutMHHbłe, TepHM'łeCKOH KOHTpaK4MM. cneAyeT rpynnHp0BaTb II OTAenbHbłe CTpaTMrpacłJH'łeCKMe JneHeHTb. -

KpMoropMloHTbl . B CJly'łae He06xoAMHOCTM

8blAeneHHII JneHeHTOII, 06"eAMHJlllOlltHX Alla H 60nee KploloropM10HTOII, npe,Al1araeTCJII HaJbłBaTb MX
"l<pMOlOHOW" . Bce JTM JneHeHTb . Hor)'T 8HeCTe c nHTOCTpa.TMrpaq,M'łeCI<MHM B Y11<01'1 CHblcne cnOlla.
JneHeHTaHM M neAOCTpaTHrpaq,l4'łeCKMHH 06"beAMHJlTbCJI 15 nHTOCTpUHrpaq,M'łeCKKe JneHeHTbl IIblcwe~
ro no pilAKa.
Ca"ylO

HelHa.'łHTenbHylO

ponb

nepMrnJlLlMOHHblC Jne"eHTbl

MrpalOT II 6HoCTpaTHrpaq,MM .
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PERlGLACIAL SEDIMENTS AND STRUCTURES IN STRATIGRAPHIC CLASSIFICATION
OF THE QUATERNARY IN POLAND
Summary
Periglaciai elements are highly important components of the Quaternary in Poland., used in all {he
major strarigraphic classifications. From the point of view of stratigraphy, it is possible to speak about
twO major periglacial elemenfS. i.e. periglacial sediments and slruclure<:. Although "Irllclure is one or

features O! sediments. it isjustiried to treat perigJadaJ structures as an autonomous element The structures
represent eOects of periglaciaJ phenomena and they are developed in both periglaciaJ sediments and,
a.~ epi~enelic features. in older. non.perip:Jaciat one~.
Periglacia1 elemen[S play highly significant role in chmaLOstraugraphic subdivISion which is regardeu
as especially important stratigraphic subdivision of the Quaternary. In accordance with the principles
of c!imatostratigraphy, sediments are divided with refernce to climatic conditions under which they
origjnated. In the case of the Quaternary this is su bdivision into sediments accumulated in cold and warm
periods. 1. Dylik emphasized bipartity of those formed in cold period, making possible their further
subdivision into glacial and periglacial ones. Such subdivision appears justified formally and on its merits.
When appropriatdy use.d it is advamageous for arrangement of uniform and. at the same time. more
rational stratigraphic subdivision than hitherto used for the Quaternary of Poland.
The chronostratigraphic classification of the Quaternary is mainly based on the climatosrratigraphic
subdivision. Significance of that subdivision makes indirectly periglacial eiemen[S also so important for
chronostratigraphic classification. The image of cold stages (substages?) comprising sediments accumulated during cold periods will not be complete unless periglacial elements are taken into account along
with the glacial ones.
Perigiacial elements are also important for lithosrratigraphic classification. especially when it takes
into account genetic factor. Attention should be also paid to a specific position of periglacial struetures
in that classification. The need of somewhat aULOnomous treatment ofperiglacial structures in relation to
periglacial elements has been already stressed. Epigenetic perigiacial st~uctures, especially those of the
fissure type and related to thermal cOntraetion, should be differentiated as separate stratigraphic unitscryohorizons. When it is desirable, there may be differentiated units eomprising two or more eryohorizons.
The name cryozone is here proposed for the laner units. All the units may he put together with lithostratigraphic sensu stricto and pedostratigraphie ones as lithostratigraphie units of a higher order.
The share of periglaeial elements is the smallest in the case of biostratigraphv.

