
Co jest starsze?

W życiu bardzo lubimy porównywać. Na przykład co jest lepsze, a co gorsze, co
droższe, co tańsze,  co szybsze, co wolniejsze, itd. Często pytamy również o to
co  jest  starsze,  a  co  młodsze.  Zwłaszcza  w  geologii,  która  zajmuje  się
odtwarzaniem historii naszej planety. By tę historię uporządkować, pytanie o
kolejność wydarzeń z odległej przeszłości, mających wpływ na dzisiejszą postać
Ziemi,  jest niezwykle zasadne. Zwłaszcza, że obecnie mamy dostęp jedynie do
niewielkiej  części  śladów,  które  te  wydarzenia  pozostawiły  po  sobie.  A  im
więcej czasu minęło tym śladów jest mniej.

Wyobraźmy  sobie,  że  w  odsłonięciu  skał  widzimy  zespół  leżących  na  sobie
warstw. Naturalnym jest, że zadajemy sobie tytułowe pytanie. Okazuje się, że
odpowiedź na nie, nie jest taka trudna. Ale żeby jej udzielić musimy znać dwie
podstawowe zasady stosowane w geologii. Pierwsza z nich nosi nazwę „Zasady
aktualizmu  geologicznego”  i  przyjmuje,  że  procesy  geologiczne  (fizyczne  i
chemiczne)   zawsze,  od  początku  istnienia  naszej  planety,  aż  po  czasy
współczesne,  działały wedle tych samych praw.  Natomiast  druga -  „Zasada
superpozycji”  zakłada, że w serii niezaburzonych warstw (głównie osadowych),
najstarsze znajdują się na spodzie sekwencji i są przykryte przez warstwy coraz
młodsze (Ryc. 1). 

                                           
                                         Ryc. 1. Kolejność powstawania warstw skalnych. 

To tak jak w ceglanym murze – warstwa cegieł znajdująca się na samym dole 
została ułożona wcześniej niż następne.                    
                                                                                       



Jednakże, zastosować tę zasadę
do oceny wieku warstw, a co za
tym  idzie  do  ewentualnie
obecnych w nich skamieniałości
(Ryc.  2)  można  jedynie   w
przypadku jeśli  mamy pewność,
że  położenie  tych  warstw  jest
normalne, czyli niezmienione od
momentu ich utworzenia.   
Oznacza  to,  że  nie  zostało  ono
zaburzone  przez  jakieś
późniejsze  procesy  i  warstwy
leżą płasko lub prawie płasko –
tak jak pokazano na Ryc. 3. W tej

Ryc. 2. Odsłonięcie – warstwy z lokalizacją                    sytuacji zasada superpozycji działa
             znalezionych skamieniałości.                          i skamieniałość  „A"  jest starsza od
                                                                                   skamieniałości „B”.
                                                                                                                        

  

  Ryc.3. Kolejność powstania warstw w położeniu normalnym.

Organizm  „A”  po  śmierci  opadł  bowiem  na  dno  morza  i  został  pogrzebany
przez gromadzący się osad, z którego, z upływem czasu utworzyła się warstwa
nr 1. Organizm „B” czekał taki sam los tyle, że nieco później (gdyż jest obecny w
warstwie  nr.  5).                 
Czy  interpretacja  kolejności  wydarzeń  zawsze  jest  tak  prosta?  Niestety  nie.
Przypominam,  że  zasada  superpozycji mówi,  iż  układ  warstw nie  mógł  ulec
zaburzeniu.
Często jednak, na skutek procesów tektonicznych, warstwy  ulegają deformacji
-  na przykład  pofałdowaniu. W skrajnych przypadkach warstwy mogą zostać



powyginane tak jak na Ryc. 4, tworząc fałd obalony. Wówczas kolejność warstw
widocznych w odsłonięciu jest odwrotna czyli, że starsze leżą na młodszych.
W takiej sytuacji mówimy o warstwach w położeniu odwróconym.        
                                                                                                                                               
 

 

                           Ryc. 4.  Kolejność powstania warstw w położeniu odwróconym.

Tak  więc,  kiedy  w  odsłonięciu  (Ryc.  4)  widzimy  tylko  fragment  większej
struktury,  łatwo   błędnie  zinterpretować  następstwo   wiekowe   warstw  i
obecnych  w nich  skamieniałości.  Skamieniałość  „A”  wydaje  się  bowiem  być
starsza od „B”, a w rzeczywistości jest odwrotnie.

A  jak  porównać  wiek
okazów  znalezionych  w
dwóch  osobnych  odsło-
nięciach, w których widać
te  same skały?   (Ryc.  5).
Tu  pomocna  może
być  obecność, co czasem
się zdarza,  jakiejś
charakterystycznej,  łatwej
do   rozpoznania  warstwy
                                                                    Ryc. 5. Porównywane wieku skamieniałości w dwóch
                                                                                 odsłonięciach.



obecnej   w   obu  miejscach.   Jeśli
taka  warstwa  jest  znajdowana  na
dużym obszarze,  w wielu  miejscach,
ma  ona  ogromną  wartość  dla
interpretacji wieku skał. Jest bowiem
doskonałym reperem, wskaźnikiem –
poziomem odniesienia (Ryc. 6), po-
nieważ utworzyła się tam w tym  

                Ryc. 6. Warstwa przewodnia.                 samym czasie.
                          
A zatem wszystkie niezaburzone   warstwy znajdujące się   powyżej   niej   będą
młodsze, a poniżej  starsze. Warstwa taka nosi  nazwę  warstwy przewodniej.
Tak więc,  jeśli  w dwóch różnych odsłonięciach znajdujemy tę samą warstwę
przewodnią,  to  dzięki  temu  poziomowi  odniesienia  możemy  ocenić,  które
warstwy  i  skamieniałości  są  starsze,  a  które  młodsze.  Zatem  na  Ryc.  7,
skamieniałość „A” widoczna w odsłonięciu z lewej strony musi być starsza od
skamieniałości „B” znalezionej w odsłonięciu po prawej stronie. 

                      

                       Ryc. 7. Określenie wieku skamieniałości w dwóch odsłonięciach. 

Zwracam uwagę, że przedstawione sytuacje są najprostszymi z możliwych – ale
od  czegoś  trzeba  zacząć.  Dodatkowo  przez  cały  czas  używana  była  relacja
starszy/młodszy, czyli  określany był tzw.  wiek względny.  Nigdzie bowiem nie
podano  konkretnych  wartości  liczbowych  tego  wieku.  Określenie  i  podanie
wieku wyrażonego w tysiącach czy milionach lat – czyli wieku bezwzględnego,
wymaga  bowiem  zastosowania  zupełnie  innych  procedur  i  użycia
specjalistycznych  urządzeń  pomiarowych.  A  to  już  temat  na  zupełnie  inne
opowiadanie.
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