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METODE KVARTARNIH DATACIJ
Kvartarno obdobje je med vsemi ostalimi geološkimi obdobji nekaj
posebnega, saj ga definiramo predvsem na podlagi klimatskih sprememb
(ostala obdobja pa so definirana na podlagi izumiranj).
In prav časovna opredelitev teh klimatskih sprememb je ena izmed glavnih
nalog kvartarne geologije.
Časovne določitve obsegajo datacije določenih klimatskih obdobij, določanje
hitrosti geoloških in geomorfoloških procesov ali pa določanje starosti
artefaktov oziroma kulturnih obdobij.
Namen nekaj naslednjih diasov je predstaviti nekaj izmed pomembnejših
metod datacij, ki jih uporabljamo v raziskvah kvartarnih sedimentov in
kamnin.
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KVARTARNE DATACIJE: ZGODOVINA
Prvi poizkusi določanja starosti preteklosti so
bili vezani skorajda izključno na ugotavljanje
starosti Zemlje.
 antična Grčija (koncept neskončnega časa)
 Post-renesančna Evropa: določanje starosti
na osnovi bibličnih dogodkov (nastanek
sveta 6000 let nazaj, konec sveta pa čez
nekaj 100 let)
 James Ussher, Armaški nadškof:
nastanek sveta v nedeljo 23. oktobra, leta
4004 pr.n.št. in biblična poplava med
2349-2348 pr.n.št.
 V 18. in 19. stoletju je z razvojem miselnosti
uniformitarizma čas nastanka spet
predstavljen v bolj oddaljene dobe.
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KVARTARNE DATACIJE: ZGODOVINA
Z Agasizzovo idejo o ledenih dobah, njenim sprejetjem in zaznavanjem
obstoja 4 glavnih polednitev v Alpah, so se začeli tudi poizkusi njihove
časovne opredelitve.
 Penck (1909) uporabi „globino in intenzivnost“ erozije in določi starost
zadnjega interglaciala na 60 000 let in trajanje kvartarja 600 000 let.
 Zeugner (1959) je uporabil spremembe v orbitalnih parametrih, prišel do
podobnih zaključkov ter podaljšal kvartar na milijon let.
 Hkrati so se razvijali tudi poizkusi datacij zadnjega interglaciala predvsem
z uporabo laminiranih sedimentov, ki jih poznamo pod imenom varve.

4

KVARTARE DATACIJE: ZGODOVINA
Varve še vedno uporabljamo kot osnovo za
kvartarno kronologijo.
Najzgodnejši poizkusi določanja starosti na
podlagi varv so delo Zeunerja (1959), ki je
na podlagi laminiranih sedimentov v
švicarskih jezerih določil starost zadnjega
glacialnega maksimuma med 16 000-20
000 leti pr.n.št. (kar se ne razlikuje
bistveno od tega kar poznamo danes).
Glavno delo na laminiranih sedimentih pa
je opravil GERARD DE GEER, ki je
konstruiral prvo detajlno visokoresolucijsko deglacialno kronologijo
Fenoskandijskega ledenega pokrova.
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KVARTARE DATACIJE: ZGODOVINA
V začetku 20 stoletja se pojavi tudi
naslednja, zelo pogosto in še vedno
uporabljena metoda: dendrokronologija.
Dendrokronologija, oziroma
dendroklimatologija (vpliv klime na rast
dreves), je zanimala že srednjeveške
znanstvenike (Leonardo da Vinci).
Osnove moderne dendrokronologije pa
postavi ameriški astronom Andrew Douglas,
ki leta 1937ustanovi svetovno znani
„Laboratory for Tree-Ring Research“.
Evropa dohiti američane v zgodnjih 40 letih
20 stoletja z botanikom Brunom Huberjem.
In Nemčija še danes prednjači na tem
področju.
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KVARTARNE DATACIJE: ZGODOVINA
Največji premik v kvaliteti kvartarni datacij pa se
zgodi kmalu po drugi svetovni vojni z razodetjem,
da lahko določene radioaktivne elemente
uporabljamo tudi za datacijo (med drugim).
Homes (1915) je že meril minerale „pleistocenske“
starosti.
Willard Libby pa je kriv za največji napredek
radiokarbonske datacijske metode in ustanovitev
prvega laboratorija za radiokarbonsko datacijo leta
1948.
V naslednji letih se kvaliteta datacij, nabor
elementov, ki so primerni za le te, močno poveča
(na račun čedalje boljše mašinerije in poznavanja
procesov radioaktivnega razpada). V to zgodbo
sodijo U serije, K-Ar, ipd..
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KVARTARNE DATACIJE: ZGODOVINA
Na podlagi razumevanja radioaktivnosti in njenega
vpliva na minerale se razvijejo še
termolumuniscenca, ‘fission track’ in elektronska
spinska resonanca.
Med 1960-1970 je napredek v molekularni biologiji
omogočil datiranje post-mortem sprememb v
strukturah proteinov (datacije na bazi aminokislin).
V tem času prav tako pridobimo čedalje več jedr iz
oceanskih sedimentov in ledenih pokrovov.
Zadnji dve desetletji 20 stoletja prineseta niz
tehničnih inovacij, ki pomenijo občutno poboljšanje
prejšnih metod (AMS) in iznajdbo novih (kozmogeni
nukleidi).
Prav tako pa poboljšujemo kronologijo kvartarja
pridobljeno iz jeder: VOSTOK, EPICA.
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Radiometrične datacije
Radiometrične datacije predstavljajo
najpomembnejšo skupino metod s
katerimi datiramo kvartarne sedimente.
Vse radiometrične tehnike temeljijo na
dejstvu, da so nekateri elementi v naravi
nestabilni in spontano spreminjajo svojo
strukturo v bolj stabilne atomske oblike.
Ta proces se imenuje radioaktiven razpad
in je odvisen od časa. Če lahko za določen
element ugotovimo hitrost razpadanja,
potem lahko to uporabimo za datiranje
kamnin, sedimentov, fosilov ter
arheoloških ostankov v katerih se ti
elementi nahajajo.
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STRUKTURA ATOMOV, RADIOAKTIVNOST IN
RADIOMETRIČNE DATACIJE
Snov je zgrajena iz atomov, katerih
jedro vsebuje protone (pozitivno
nabite delce) in nevtrone (nevtralne
delce) in tvori večino mase atoma.
Okoli jedra krožijo elektroni, ki so
negativno nabiti delci z zanemarljivo
maso (kvantna fizika je ugotovila, da
se delci lahko obnašajo tudi kot
valovanje kar močno zaplete
zadevo....).
Elektroni z določeno energijo zasedajo
določen prostor okoli jedra, vendar se
njihove natačne lokacije ne da
določiti.
Opomba: to niso edini sub-atomski delci, v zadnjem času smo namreč prepoznali še več kot 10 subatomskih osnovnih
delcev, ki jih klasificiramo v dve družini kvarki in leptoni. .
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STRUKTURA ATOMOV, RADIOAKTIVNOST IN
RADIOMETRIČNE DATACIJE
Ko atom dobi ali izgubi elektron, postane eletrično nabit delce ion.
 kation - (pozitivno nabit),
 anion - (negativno nabit)
Atome opredelimo z
 atomskim številom (število protonov v jedru)
 atomsko maso (število protonov in nevtronov)
Izotopi so elementi, ki vsebujejo isto število protonov, a drugačno število
nevtronov se pravi imajo iste kemične lastnosti a različno maso, saj količina
elektronov ostaja isto (12C, 13C, 14C)
Posamezni izotopi elementa se imenujejo NUKLEIDI.
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Večina izotopov je stabilnih: se pravi so sile, ki nastanejo zaradi električnega
naboja dovolj močne, da držijo atomske delce skupaj.
Manjše število izotopov pa je nestabilnih in vsebuje preveč ali premalo
nevtronov v jedru in spontano sevajo delce ali energijo, da dosežejo stabilno
stanje = RADIOAKTIVEN RAZPAD, oziroma RADIOAKTIVNO SEVANJE.
Atomi se znebijo odvečne energije na več načinov, najbolj pogosti pa so alfa,
beta in gama razpad.
 Alfa sevanje: dva protona in dva nevtrona (He) in nastane nov element .
 Beta sevanje: nevtron se spremeni v proton. Atom to lahko doseže tako, da
seva elektron.
 Gama sevanje: sevanje energije v obliki elektromagnetnega sevanja.

STRUKTURA ATOMOV, RADIOAKTIVNOST IN
RADIOMETRIČNE DATACIJE
Atom, ki radioaktivno seva imenujemo starševski, tistega, ki nastane, pa
hčerinski.
Preprost razpad je tisti, v katerem hčerinski atom nastane le v enem koraku.
Če pa je korakov več, nastajajo vmesni (tudi nestabilni) nukleidi in to reakcijo
imenujemo verižna.
Proces radioaktivnega razpada je odvisen od atomskih konstant:
 število sprememb v času je proporcionalno številu atomov v vzorcu
(radioaktivna konstanta). Čeprav je razpad posameznega atoma naključen,
pa je ob prisotnem velikem številu atomov možno določiti splošno hitrost
razpada elementa.
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STRUKTURA ATOMOV, RADIOAKTIVNOST IN
RADIOMETRIČNE DATACIJE
Pri vseh radioaktivnih izotopih razpad poteka ekspotencialno in NE linearno in
se običajno izraža v razpolovni dobi.
Razpolovna doba pa je tisti čas, ki je poreben zato da določena količina
starševskega izotopa razpade na polovico.
V razpredelnici je naštetih nekaj najpogostejših radioaktivnih izotopov, ki jih
uporabljamo za določanje starosti.
Starševski
izotop
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Stabilni
hčerinski
izotop

Razpolovna doba

K 40

Ar 40

1.25 milijarde

Rb 87

Sr 87

48.8 milijard

Th 232

Pb 208

14 milijard

U 235

Pb 207

704 milijonov

U 238

Pb 206

4.47 milijard

C 14

N 14

5730 let

DATIRANJE KVARTARJA
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RADIOKARBONSKE DATACIJE C14
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RADIOKARBONSKA DATACIJA: C14
Določanje starosti z radiokarbonsko datacijo je
ena izmed prvih razvitih radiometričnih tehnik
za določanje starosti in je še danes ena izmed
najpogosteje uporabljanih (čeprav ima bolj
kratek doseg : okoli 70 000 let).
Takoj po 2 svetovni vojni jo je razvil prof.
Willar Libby, ko je raziskoval možnost, da
radioaktivni ogljik obstaja tudi v bioloških
tkivih.

Prve raziskave so bile objavljene v letu 1949,
Nobelova nagrada za kemijo pa je prof. Libbiyu podeljena 1960.
Danes pa na svetu obstaja več kot 100
laboratorijev, ki se ukvarjajo z C14 datacijami.
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Ogljik ima dva stabilna izotopa: 12C,(98,9%) 13C (malo manj kot 1,1%) in enega
radioaktivnega 14C (1/1010 %). 14C atomi so radioaktivni in razpadejo v stabilni 14N
preko beta sevanja.
Atomi 14C nastajajo v zgornji atmosferi, ko kozmični nevtronski žarki zadanejo
atom 14N. Kemična reakcija povzroči, da atom 14N ujame nevtron in sprosti
proton in nastane 14C. Le ta se poveže s kisikom in tvori prav posebno molekulo
14CO , ki se pomeša z običajnim CO .
2
2
14CO

tako postane del običajnega ogljikovega cikla in ga preko fotosinteze
uporabljajo rastline, preko katerih nato pride tudi v živalska tkiva.
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2

(ilustracija Jayne Doucette, Woods Hole Oceanographic Institution)

C14: OSNOVNI PRINCIPI
Večino 14C, to je okoli 95%, se absorbira v ocean kot raztopljen karbonat, kjer
postane dostopen za morske organizme, ki gradijo svoje skelete iz karbonata.
Čeprav 14C vseskozi razpada, pa tudi neprestano nastaja, tako da je na Zemlji
doseženo ravnotežje med razpadom 14C in njegovim nastajanjem.
To seveda pomeni, da je količina 14C, ki ga shranijo organizmi na Zemlji prbl.
konstantna oziroma v izotopskem ravnovesju s tistim iz atmosfere.

Ko pa organizmi umrejo, postanejo izolirani od tega ravnovesja in količna 14C
začne padati z znano hitrostjo, definirano z razpolovnim časom. Če merimo
količino 14C, v umrlem organizmu in jo primerjamo s sedanjo, lahko določimo
starost smrti organizma.
Za omenjeni izračun, pa je potrebno vedeti kako hitro 14C razpada. Krivulja
razpada pa je, tako kot pri ostalih radioaktivnih izotopih, expotencialna.
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Prbl. zanesljive meritve radioaktivnih izotopov so okoli 8-10 razpolovnih časov,
kar pomeni, da za vzorce, ki so starejši of 45 000 let starosti ne moremo določiti
(v zadnjem času, se je ta meja premaknila na okoli 70 000 let).
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MERJENJE C14
Radiokarbonske datacije lahko izvajamo na zelo različnih materialih: les, šota,
jezerski sediment, ostanki rastlin, oglje, hišice iz kalcita, korale.
Malce bolj problematične so datacije kosti, prsti, starost pa se določa celo v
tkaninah (turinški prt), fosilni pigmenti ipd..
Merjenje poteka na dva različna načina:
Štetje b žarkov: v tem principu štejemo b emisije preko določenega
časovnega obdobja in s tem določamo rezidualno aktivnost 14C.


AMS akceleratorska masna spektroskopija (accelerated mass spectrometry),
pri kateri uporabljajo atomske pospeševalce kot masne spektrometre. Tako
lahko neposredno izmerijo količino preostalega 14C.
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MERJENJE C14: štetje b žarkov
Merjenje b-žarkov lahko poteka na dva načina:
Plinsko proporcionalno štetje (gas proportional counting), kjer vzorec
spremenimo v plin (CO2, CH4, C2H4), ki je bilo uporabljeno predvsem v
preteklosti ter


tekočinsko scintilacijsko štetje (liquid scintillation counting), tu se vzorec
spremeni v benzol, ki se mu doda scintilacijsko sredstvo (sredstvo, ki povzroči
bliskanje zaradi ionizirajočih delcev). b-žarki se nato štejejo fotoelektrično.


Pri obeh metodah, se ne meri dejanska starost ampak aktivnost, ki jo je
potrebno pretvoriti v starost.
Rezultat je tako vedno statistično ovrednoten (na 95% oziroma dve standardni
napaki).
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AMS: akceleratorska masna spektrometrija
Masne spektrometre uporabljamo za določanje atomov z različnimi atomskimi
masami. Klasična metoda ima tako probleme ločiti med atomi s podobnimi
masami (recimo 14C in 14N).
Zato so v 80 letih prejšnega stoletja začeli v kombinaciji z masnimi spektrometri
uporabljati še atomske pospeševalnike. Če atome pospešimo do velike hitrosti,
pa je lahko ločiti signal 14C od ostalih izotopov s podobnimi težami (od tod tudi
ime metode).
Metoda AMS ne izmeri absolutno število 14C atomov (le to je premajhno) pač pa
razmerje med omenjenim izotopom in izotopoma 12C ali 13C. Starost se nato
določi s primerjavo s standardom znane starosti (oksalna kislina).
Prednost te metode je v majhni količini vzorca (okoli miligrama) in v hitri meritvi
(nekaj ur). Slabost te metode pa je cena: te meritve so ponavadi več kot 2x
dražje od štetja b žarkov.
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C14: PODALJŠEVANJE DOMETA
Problem datacij starejših obdobij je v tem, da je količina C14 v
vzorcih, ki so starejši od 10 razpolovnih dob premajhna.

Z umetnim obogatenjem 14C za 6-7krat so uspeli podaljšati
domet do 70 000 let (vendar potrebujete ogromno vzorca in
veliko časa: nekaj mesecev).
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C14: RAZLOGI ZA NAPAKE
Če hočemo spremeniti aktivnost 14C v koledarska leta se je potrebno nasloniti
na 5 hipotez (da stvar funkcionira v normalnem statističnem okviru napake):


Razmerje 14C/ 12C je na Zemlji povsod isto in se s časom ne spreminja.



Nastali 14C se hitro in popolnoma premeša takoj ko nastane.

Razmerja med 14C in ostalimi izotopi se po smrti niso spreminjala z ničemer
drugim, le z normalnim radioakivnim razpadom.




Razpolovna doba je natančno določena.



Naravne količine 14C lahko natančno merimo.
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C14: RAZLOGI ZA NAPAKE: kontaminacija
Kontaminacija pomeni dodajanje starejšega ali mlajšega ogljika v vzorec. Če te
količine ne poznamo, so datacije jasno napačne.

Kontaminacija se lahko zgodi celo pred jemanjem vzorca (recimo korenine
prodirajo globokov šoto ali prst in pomladijo le to, bioturbacija).
Ker je danes aktivnost 14C velika, je potrebno le malo mladega ogljika, da
resno pokvari datacije (le 1% modernega ogljika pomladi 17.000 let star
vzorec za 600 let).
Kontaminiramo lahko tudi s starejšim ogljikom (recimo starejši ogljik je izpran
iz obal v jezero). Ti postarajo recentne vzorce za 80 let.
Tudi v pri jemanju vzorcev in v laboratoriju se lahko vzorci kontaminirajo
(dotik vzorca s kožo, rast gljiv v laboratorijih, ipd…)
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C14: RAZLOGI ZA NAPAKE: izotopska frakcionacija
Čeprav so različni izotopi ogljika kemično enaki, pa obstajajo določene
preference pri bioloških procesih:
Kopenske rastline imajo raje 12C, zato pride do osiromašitve 14C in vzorci tako
izgledajo starejši.


Obratno velja za morske organizme. V oceanih pa se bolj absorbira 14C in
vzorci so tako pomlajeni.


Ta problem se ponavadi reši tako, da se hkrati opazuje tudi razmerje 12C/ 13C, ki
sta oba stabilna izotopa. Ob predpostavki, da je absorbcija 13C dvakrat večja ali
manjša od 14C se v primerjavi z današnjim razmerjem zadeva popravi.
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C14: RAZLOGI ZA NAPAKE: efekt morskega rezervoarja
Morska voda pridobiva pridobiva ogljik preko reakcij z atmosfero. Le ta se v
oceanih nahaja v obliki raztopljenega karbonata. Vendar pa te reakcije
potekajo le na površini, ko pa se voda umakne globlje, je izolirana od
izmenjave in se zato umetno postara.
Današnja površinska morska vode ja tako “stara” 30 let v Indijskem oceanu,
400 let v S Atlantiku in skoraj 600 let v ekvatorianem Pacifiku.
Meritve morskih organizmov moramo tako popraviti glede na starost morske
vode.
Vendar pa problem ostaja, saj se je “neprava” starost morskih vod spreminjala
v času in tako današnjih starosti morja ne moramo z zagotovostjo aplicirati na
stare podatke.
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C14: RAZLOGI ZA NAPAKE: dolgoročne spremembe v
produkciji C14
Dolgoročne spremembe v produkciji 14C predstavljajo glaven problem
radiokarbonskih datacij. Saj pomenijo, da ena izmed osnovnih predpostavk
tega merjenja pravzaprav ne drži.
Spremembe v produkciji 14C so odkrili, ko so primerjali drevesne letnice z
znano starostjo in njihovo starost sodeč po dataciji 14C. Spremembe v
produkciji 14C so lahko zelo velike in so celo periodične v večih ciklih (od 208
do 2300 let).
Dolgoročne variacije v produkciji so še posebej velike v obdobju pred 25 000
leti in vse te datacije običajno predstavljajo velik izziv.
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C14: RAZLOGI ZA NAPAKE: dolgoročne spremembe v
produkciji C14
Dolgoročne spremembe v produkciji 14C so izražene tudi s ti. platoji bolj ali
manj iste 14C starosti.

30

C14: RAZLOGI ZA NAPAKE: dolgoročne spremembe v
produkciji C14
Med razloge za dolgoročne variacije v produkciji C14 štejemo:


spremembe geomagnetnega polja,



spremembe intenzivnosti sončevega sevanja,



spremembe v morski cirkulaciji.

V zadnjem času pa je človeška aktivnost tudi spremenila razmerja v ogljikovih
izotopih. S kurjenjem smo sprostili v zrak veliko 12C in tako razredčili 14C in
temu rečemo industrijski efekt.
V zadnjih 50 letih pa smo zaradi pokanja atomskih bomb v atmosferi podvojili
količino 14C.

Najmlajše zanesljive radiokarbonske datacije naj bi bile tako okoli 300 let.
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C14: KALIBRACIJA
Vse spremembe, tako kratkotrajne kot dolgotrajne seveda pomenijo to, da
brez kalibracije radiometrične datacije ne bodo imele veliko skupnega s
koledarskimi leti.
Primer: radiokarbonska datacija 5000 let je sodeč po dendrokronologiji zares
stara 5800 let.
Vendar pa imamo v zadnjem času na voljo kar nekaj metod s katerimi lahko
kalibriramo 14C BP leta. To so


Dendrokronološka kalibracija



INTCAL kalibracija
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C14: KALIBRACIJA
Že od samega začetka odkritja razlike med radiokarbonskimi in
dejanskimi leti je veliko truda vloženega v izdelovanje
kalibracijskih krivulj.
Dendrokronologija predstavlja idealno metodo kalibracije, saj se
radiokarbonska leta neposredno primerjajo z dejanskimi.

Visokoresolucijska merjenja radiokarbonske starosti so bila
izvedena predvsem na hrastih iz Nemčije, na irskih borovcih in
ameriških jelkah.
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C14: KALIBRACIJA
INTCAL98 oz (CALIB4.4) referenčna krivulja na podlagi
dendrokronoloških podatkov in uranovih serij.
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C14: KALIBRACIJA
Seveda pa obstajajo tudi
napake pri sami meritvi
C14 ter tudi pri kalibraciji.
Tako ponavadi prevedemo
C14 leta v koledarska leta z
določenim razponom.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE
Poleg dosedaj omenjene radiokarbonske datacije, seveda
obstajajo tudi drugi elementi, ki omogočajo datacije mlajših ali
tudi starejših obdobij. Te so


Argon



Uranove serije



Kozmogeni nukleidi



Svinec 210
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: ARGON
Obstajta dve metodi radiometrični argonskih datacij: K-Ar in Ar-Ar
40K-40Ar

je metoda, izkorišča razpad 40K v stabilen argonov izotop

40Ar

K je eden izmed bolj pogostih elementov na Zemlji in ga
uporabljamo predvsem za datacije magmatskih in vulkanskih kamnin.


Zaradi velike razpolovne dobe 1250 milijonov let je v okviru
kvartarja primeren le za datacije kamnin starejših od 100 000 let.


V tekočem stanju (magmi) se ves nastali Ar odstrani iz sistema, ko pa
enkrat pride do kristalizacije, je argon ujet v kristalno rešetko in se ga
da izmeriti.


Meritev poteka tako, da se v dveh alikvotih meri: v enem argon v
drugem K.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: ARGON
Problem prej omenjene datacije je ta, da potrebujemo dva
popolnoma enaka vzorca, če želimo, da je meritev uspešna.

Ovinek okoli tega je meritev argon-argon, kjer merimo količino K
posredno, preko razmerja ostalih stabilnih argonovih (39Ar)
izotopov s kalijem.
Metoda je uporabna predvsem za datiranje magmatskih in
vulkanskih kamnin. Morda je najbolj znan primer teh datacij:
datiranje razselitve hominidov iz Afrike
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: uranove serije
Metoda, ki temelji na uranovih serijah, je bila pred
radiokarbonsko datacijo najbolj uporabljana radiometrična
metoda.
Razvili so jo v drugi in po drugi svetovni vojni predvsem kot
metodo datacij oceanskih sedimentov. Danes pa se uporablja za
datiranje tako morskih kot kontinentalnih karbonatov.
Tehnika temelji na dveh naravnih uranovih izotopih 238U in 235U,
ki razpadeta v stabilne izotope svinca (206Pb in 207Pb) preko večih
vmesnih nukleidov.

Le ti imajo mnogo krajše razpolovne dobe kot starševski izotopi,
kar pomeni, da število starševskih izotopov ostane isto v večih
razpolovnih dobah hčerinskih izotopov.
40

RADIOMETRIČNE DATACIJE: uranove serije
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: uranove serije
Če uranove minerale pustimo pri miru nekaj miljonov let, bo
aktivnost vsakega hčerinskega izotopa postala enaka tisti od
starševskega (ki ima mnogo daljšo razpolovno dobo).


Če pa sistem ni zaprt in lahko hčerinski izotopi uidejo iz
sistema potem govorimo o neravnotežju (izguba radona z
difuzijo ipd.). V uranovih serijah bo tako obstajala prekinitev in
razlika med tistimi zgoraj in tistimi spodaj.


Ko pa sistem ponovno postane zaprt (recimo kristalizacija
kapnika) pa ima tendenco, da spet počasi ustvari ravnotežje in
ravno to je osnova datacije: neuravnotežena uranova metoda
datiranja.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: uranove serije
Neravnotežje lahko za datacijo uporabimo na dva načina, oba pa
temeljita na selektivnem odstranjanju produktov razpada. Uran
je namreč zelo topen, njegovi produkti razpada pa ne.
Osiromašenje hčerinskih izotopov DD (daughter defficient). V
tem primeru v začetku ni hčerinskega izotopa, potem pa se
količina veča, dokler ni doseženo ravnovesje.


Najbolj uporabljeno razmerje je 230Th/ 234U. Uran je topen in ga
najdemo v morski vodi iz katere organizmi izločajo karbonatne
skelete (korale, moluski..).

Pribitek hčerinskih izotopov DE (daughter excess) v tem
primeru imamo zaradi izločanja preveč hčerinski izotopov (230Th
in 234Pa (protactinij)) in merimo njihove razpadne produkte.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: uranove serije
Domet starosti je različen za različne izotope v uranovi seriji.
Nekateri imajo prekratke razpolovne dobe in jih v datacijah
(razen za preverjanje kontanimacije) ne uporabljamo.
 230Th/ 234U

starost: 100 000 do 350 000 let

 231Pa/ 230Th

 2344U/ 238U

in 231Pa/ 235U starost: do prbl 250 000 let

starost do prbl. 1 500 000 let

Določanje starosti z uranovimi serijami predvsem uporabljamo za
datiranje karbonatov (tako morskih kot speleotemov in ostalih
terestričnih karbonatov), šote, jezerskih sedimentov, kosti in zob.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: kozmogeni nukleidi
Kozmogeni nukleidi so radioaktivni izotopi, ki nastanejo zaradi
interakcije med kamnino in kozmičnimi žarki. Ideja, da bi jih
lahko uporabili za datacije je stara že 60 let, vendar jo je bilo pred
odkritjem sodobnih metod merjenja nemogoče udejaniti.
V kvartarni zanosti jo uporabljamo predvsem za datacijo
izpostavljenosti kamnin pa tudi za določanje hitrosti
geomorfoloških procesov in evolucije površja.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: kozmogeni nukleidi
Temeljna načela za uporabo kozmogenih nukleidov so relativno
enostavna. Visokoenergijski kozmični žarki, ki vstopajo v
atmosfero, trčijo z jedri in povzročijo nastanek visokoenergijskih
nevtronov, ki sevajo na zemljino površino.
Trčenje teh delcev v določenih mineralih povzroči razpad jeder in
nastanek novih radionuklidov. Koncentracija le teh je tako
neposredno odvisna od tega, koliko časa je določena kamnina ali
mineral izpostavljena na površju. Več časa je poteklo od
izpostavljenosti, večja bo številčnost kozmogenih radionuklidov
na površini vzorca.
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: kozmogeni nukleidi
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: kratkoživi izotopi
Kratkoživi izotopi so namenjeni datacijam mlajših-recentnih
sedimentov zadnjih dveh stoletij. Predvsem jih uporabljamo za
datacije jezerskih sedimentov.
Najbolj uporabljana sta dva izotopa
 210Pb z razpolovno dobo 22,26 let in

 137Ce z razpolovno dobo 30 let
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RADIOMETRIČNE DATACIJE: Pb 210
Metodo so razvili v 60 letih in se uporablja za datacije jezerskih
sedimentov.

Temelji na uhajanju plina radona v atmosfero. Radon je del
radioaktivne serije urana in preko vmesnih izotopov razpade v
210Pb.
210Pb

se iz atmosfere izloči s precipitacijo, se tako odstrani iz
sistema in začne razpadati v stabilni izotop 206Pb
Razmerje 210Pb/ 206Pb v jedrih jezerskih sedimentov nato
uporabimo za določanje hitrosti sedimentacije ipd…

49

RADIOMETRIČNE DATACIJE: Cs 137
Kar nekaj radioaktivnih izotopov smo na Zemlji dobili zaradi
testiranja atomskega orožja, ki je sledilo drugi svetovni vojni.

Najbolj znan je izotop 137Cs z razpolovno dobo 30 let, katerega
vsebnost v atmosferi se je močno povečala najprej v letu 1954 in
nato še 1963, nato pa je začela padati (zaradi prepovedi
testiranja).
Leto 1963 tako tvori značilen časovni marker, s katerim lahko
umerimo krivulje,
Ostali umetni radioaktivni izotopi so še: plutonij (239-240Pu,
razpolovni dobi 240 000 in 6 500let), amerikum (241Am,
razpolovna doba 432,7 let).
50

RADIOMETRIČNE DATACIJE: Cs 137
V Evropi imamo še en maksimum, ki ga uporabljamo za
kalibracije in to je leto 1986: Černobil.
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METODE RADIACIJSKE IZPOSTAVLJENOSTI
V to skupino metod datiranja sodijo vse metode, ki merijo
skupen efekt radiacije na kristalno strukturo mineralov in fosilov.

Tri metode sproščajo in preštevajo elektrone, ki so se ujeli v
napake v kristalnih rešetkah po izspostavljenosti radiaciji
(termoluminiscenca, optično stimulirana luminiscenca in
elektronska spinska resonanca)
Četrta metoda pa prešteva linearne poškodbe v kristalih, ki so
nastale zaradi obsevanja: fission track datiranje.
Metode se uporabljajo za različne materiale: od puhlic, peščenih
dun, poplavnih sedimentov, jamskega kalcita, zob, vulkanskih
sedimentov do žganih arheoloških artefaktov.
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LUMINISCENČNO DATIRANJE: PRINCIP
Luminiscenčno datiranje deluje na principu, da na kamnine, ki
vsebujejo naravne radioaktivne izotope (prevsem svinca, kalija in
torija) ali pa tiste, ki so blizu takih, deluje šibko radioaktivno
sevanje.
To sevanje povzroči ionizacijo atomov in sproščanje elektronov, ki
se nato ujamejo v napake v kristalnih rešetkah- elektronskih
pasteh.
Elektronske pasti se lahko v naravi izpraznijo na več načinov:
osončenje, segrevanje (požari, žganje keramike ipd..). Ko pa je
sediment prekrit, pa se pasti polnijo. In dlje kot so pasti prekrite,
več elektronov se v njih nabere.
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LUMINISCENČNO DATIRANJE: PRINCIP
Če take kamnine v laboratoriju vzbudimo, se ti prosti elektroni
skoncentrirajo v luminiscenčnih centrih v kristalu (ki je tudi
specifična napaka v kristalni mreži) in nato sevajo. Intenziteta
svetlobe je premosorazmerna količini prostih elektronov =
starost.
Termoluminiscenca (TL): elektrone vzbujamo s segrevanjem
Optično stimulirana luminiscenca (OSL): elektrone vzbujamo s
sveltobo.
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LUMINISCENČNO DATIRANJE
Domet luminiscenčnih metod je različen.
Na mladem koncu časovne zgodbe je datiranje omejeno z
občutljivostjo vzorčnega materiala (premalo elektronov) in s
problemom laboratorijskega resetiranja luminiscenčne ure.
Zares dobro ohranjen material, predvsem kremenova zrna lahko
dosežejo „mladost“ od 200 do 300 let.
Navzgor so datacije omejene predvsem z zasičenjem materiala
(več radiacije ne spremeni več luminiscence). Za glinence in
kremen je zgornja meja okoli 150 000 let, medtem ko lahko so za
rožence določiti celo starosti večje od 300 000 let.
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ELEKTRONSKA SPINSKA RESONANCA (ESR)
Metoda je bila razvita v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja za
raziskave magnetnih defektov v kristaliničnih in amorfnih snoveh.

Za datacijo kvartarnih sedimentov, pa je bila prvič uporabljena
leta 1975 (speleotem) in kasneje se je njena uporabnost razširila
še na druge materiale (korale, moluski, kremenaste kamnine in
sedimenti in sežgane rožence , predvsem pa je uporabna za
datacijo zobnega tkiva.
Njen domet je zelo velik: od nekaj tisoč let, do 2 miljonov let
(zobno tkivo)
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ESR: PRINCIP
Princip merjenja je podoben kot pri luminiscenčnih datacijah, se
pravi merimo v kristalno rešetko ujete elektrone. Vendar za
razliko od prej omenenih tu elektroni niso sproščeni, marveč se
njihova količina meri glede na paramagnetne lastnosti.
Vzorci so postavljeni v stalno magnetno polje in izpostavljeni
visokofrekvenčnemu elektromagnetnem sevanju.

Magnetno polje se počasi spreminja in pri določeni frekvenci
začno elektroni (ali spini) resonirati. Ko so elektroni v resonanci
začno absorbirati elektromagnetno energijo v neposrednem
razmerju s količino elektronov (več elektronov, več energije se
absorbira).
Na tak način določimo količino elektronov, ki pa je seveda
odvisna od časa, ki je minil od začetka ujemanja elektronov.
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DATACIJE FISSION TRACK
Datacija s „fission track“ temelji na redkih a vendar predvidljivih
razpadih najbolj pogostega izotopa urana 238U s procesom fizije
(to je razpad jedra na dva dela ob katerem se sprostijo prosti
neutroni in fotoni ter veliko energije).
Ti produkti fizije se zaletavajo v sosednje atome in jih
poškodujejo, oziroma v kristalni rešetki pustijo linarne „rane“.
Proces še ni poznan, vendar se smatra, da dva pozitivna delca
razpadlega jedra potujeta v nasprotnih smereh in odstranita
elektrone iz kristalne rešetke. Ostane pozitivno nabita cona, ki se
odbija in se vrine v kristalno rešetko in naredi razo.
Raze so dolge okoli 10 do 20 μm in široke okoli 0,008 μm.
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DATACIJE FISSION TRACK (fizijske raze)
Število fizijskih raz je odvisno od dveh stvari: originalne vsebnosti
urana ter časa. Ker je hitrost spontanega fizijskega razpada 238U
znana lahko s štetjem fizijskih raz določimo tudi čas v katerem so
lahko nastajale fizijske raze.
Teoretično lahko merimo vsak vzorec v katerem je uran, vendar
pa je metoda v praksi omejena na datacije vulkanskih predornin
(bazalti) in tufi, kjer so fizijske raze resetirane zaradi visokih
temperatur. Metoda je primerna še za vulkansko steklo in plovce,
Najbolj zaželen mineral za te sorte raziskave je cirkon. Vsebuje
namreč veliko urana in še v vulkanskih kamninah ga je ponavadi
veliko.
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DATACIJE FISSION TRACK (fizijske raze)
Domet določanja starosti s fizijskimi razami je zelo raznolik: na
eni strani lahko določamo realistična leta za steklo iz 19. stoletja
ter tudi 1 do 2 milijona let stare tufe.
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DATACIJE Z LETNICAMI
V skupino datacij z letnicami sodijo vse metode, ki temeljijo na
letnemu (sezonskemu) dodajanju materiala v organskih tkivih ali
v sedimentu.
Najbolj znani sta seveda dendrokronologija ter varve,
uporabljamo še merjenje velikosti lišajev, letne pasove na
ledenikih, kapnikih ter morskih organizmih kot so korale, školjke
ipd.
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DENDROKRONOLOGIJA
Dendrokronologija je tehnika, ki uporablja letne prirastke v
drevesnih deblih za kronologijo.
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DENDROKRONOLOGIJA: iglavci
Večina iglavcev po zimskem mirovanju v pomladi in poleti na obodu debla
tvorijo celice, ki prevajajo vodo in hrano. Ker je pomladi potreba po vodi in
hranilih v tem času velika so velike tudi celice. Ker se rast v poletju in jeseni
umiri so celice manjše in imajo debelejše stene. Rezultat so jasno definirani
pari svetlo temno, ki predstavljajo rast v enem letu.
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DENDROKRONOLOGIJA: listavci
Pri listavcih pa je rast bolj kompleksna in raznolika.


hrast, jesen, brest tvorijo različno velike celice (tiste v začetku
leta so večje)



jelša, bukev, breza pa tvorijo celice, ki so podobnih velikosti in
tako ni velike razlike med pomladnimi ter letnimi in jesenskimi
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Za denrokronologijo so najbolj primerni in tudi
najbolje datirani hrast (Quercus) in nekateri iglavci
bor (Pinus), sekvoja in jelka.
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DENDROKRONOLOGIJA
Dendrokronologija kot metoda sistematičnega datiranja se je
razvila v ZDA, kjer so v letu 1937 postavili tudi prvi
dendrokronološki laboratorij. Prav tako pa so že takrat prepoznali
potenical za klimatološke študije.
V Evropi smo malce zaostajali vendar je v zadnjem času kar nekaj
laboratorijev, ki se ukvarjajo (prednjačijo pa Irci in Nemci).

67

DENDROKRONOLOGIJA: princip
Z dendrokronologijo lahko datiramo živa drevesa, posekana
drevesa, hlode, ki so že dolgo del stavb. Potem debla, ki so
zakopana v šotoščih ali na potopljena na jezerskem dnu.
Prav tako je metoda uporabna za datiranje lesa iz arheoloških
najdišč ipd,.

Živa drevesa se vzorčijo z majhnim jedrovnikom, ki ga zavrtamo v
drevo in izvlečemo jedro z letnicami. Jedro se nato prereže in
pregleda pod mikroskopom.
Obstajajo pa tudi novejše tehnike, (rentgenske meritve) s
katerimi lahko natančneje izmerimo gosto lesa.
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DENDROKRONOLOGIJA: princip
Ker je rast dreves intimno povezana s klimo je širina (oziroma
gostota) letnice različna in odvisna od bolj ali manj ugodnih
pogojev za rast drevesa.
To pomeni, da v določenem območju širina letnic dreves tvori
značilen in prepoznaven vzorec, ki ga lahko med seboj
koreliramo.
Določena obdobja povečane ali upočasnjene rasti dreves
uporavljamo kot markerje, na podlagi katerih lahko koreliramo
drevesa med seboj.
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DENDROKRONOLOGIJA: problemi


V mladih drevesih je hitrost rasti večja in so zato letnice manj
goste. Rast pa se upočasni, ko se drevo stara. To lahko privede
do napačnih korelacij.



Širina letnic je prav tako odvisna od višine v kateri jemljemo
vzorec.



V določenih predelih drevesa rastejo v relativno mirni in
konstantni klimi brez hudih variacij kar onemogoča primerjavo.



Zato so bolj primerna drevesa, ki rastejo v bolj ekstremnih
pogojih, ki v določenih časih za drevo pomenijo stres. Vendar pa
pogoji ne smejo biti preekstremni, saj se lahko zgodi, da drevo
sploh nima letnice.



Prav tako pa se lahko pojavi v enem letu več letnic (če je recimo
pomladi huda pozeba)
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DENDROKRONOLOŠKE SERIJE
Najstarejše živeče drevo je 4700 let star bor (White Mountains)


Severna Amerika bor: 8681 (leta 2004)



Anglija: hrast 6939



Irska: hrast 7429



Nemčija hrast: 10 430



Nemčija bor: 11 919

Največji repozitorij za drevesne letnice je Interational tree-ring data
bank, ki ga gosti World data Center a for Paleoclimatology, Bouldre
Colorado USA
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DENDROKRONOLOGIJA
Je zelo uporabna metoda datacije, ki se lahko uporablja povsod,
kjer najdemo ostanke lesa.

Med drugimi jo uporabljamo za datacije vulkanskih erupcij,
glavnih premen v klimi, vzpon in padec civilizacij. Še posebej je
uporabna v arheologiji, kjer se uporablja za datacije cest,
zakopanih pod šoto, datacije ladij na podalgi lesa ipd...
Raziskave drevesnih letnic pa imajo tudi klimatsko vrednost, saj
lahko z njimi določamo ne le temperaturo pač pa tudi
precipitacijo.
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Ritmiti: Varve
V jezerih se pogosto pojavljajo sedimentne sekvence v obliki pravilno
laminiranih sedimentov, ki jih gradijo horizontale lamine sestavljene iz
kontrastnega tipa sedimentov.
Sedimenti imajo različne strukture in teksture, kar omogoča, da jih med seboj
lahko enostavno ločimo.
Pogosto so lamine združene v kontrastne pare dveh lamin (zrnavost, sestava,
količina organske komponente ipd.)
Če en ritem predstavlja sedimentacijo v enem letu se imenuje varva.
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VARVE
Za nastanek ritmitov, oziroma varv, v jezeru potrebujemo neko sezonsko- časovno
ločevanje med:
 donosom grobe in fine frakcije
 Kemijskimi procesi
 Biološkimi procesi
Za ohranitev debelejše sekvence ritmitov pa potrebujemo
 Odsotnost bioturbacije
 Visoko hitrost sedimentacije
 Minimalno aktivnost talnih tokov
 Relativno veliko ravno jezersko dno
 Minimalen nastanek mehurčkov plinov
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VARVNI SEDIMENTI
Obstaja več vrst sedimentov, ki se gradijo varve.
Poznamo klastične varve, klastično-organske varve, organske
varve, karbonatne varve, diatomejske varve in železove varve
Klastične varve so tiste, ki jih gradi menjavanje grobozrnatih
(peščenih in meljastih) in drobnozrnatih (melj in glina) frakcij.
Take sedimente večinoma najdemo v glaciolakustrinih okoljih, to
je v jezerih, ki so blizu ledenika.
V pomladi in poletju je površina jezera brez ledu, povečan je
dotok sedimenta v jezero in nastajajo bolj grobozrnate lamine.
Pozimi, ko je jezero zmrznjeno, pa se v jezeru useda le droben
sediment iz suspenzije.
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VARVNI SEDIMENTI
Klastično-organske varve nastajajo zaradi letnega cikla erozije
mineralnih snovi iz pojezerja in vnosa tega materiala v jezero
med pomladnimi poplavami. Sledi sedimentacija POMa v poletju
in jeseni in nato še najdrobnejša organska frakcija, ki se useda
pozimi.
Čiste organske varve so sestavljajo temne lamine, ki odražajo
počasno zimsko akumulacijo ter svetlejše, ki so nastale ob
povečani poletni produkciji.
Karbonatne varve nastanejo kot posledica sezonske variacije v
precipitaciji karbonata (produkciji karbonatnih organizmov) prav
tako pa tudi diatomejske varve.
Sezonska precipicija železovih oksidov vodi v nastanek železovih
varv)
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VARVNI SEDIMENTI
Varvni sedimenti nastajajo tudi v oceanskih okoljih kjer jih
imenujemo “glaciomarine” varve.

Običajno jih sestavlja par iz laminirane gline ter diamikta. Glina
nastaja v poletnih mesecih zaradi topljenja ledenika in vnosa ter
odlaganja drobnega sedimenta, diamikti pa v zimskih s
sedimentacijo iz ledenih gora.
Čiste morske varve v globokih morjih pa odražajo sezonske
variacije v produktivnosti (recimo diatomej)
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VARVE: NAPAKE
V določenih jezerih se laho zgodi, da imamo v enem letu več
lamin. To se lahko zgodi v diamiktičnih jezerih (ki se premešajo
dvakrat na leto), lamine povzročajo tudi vetrovi, gravitacijski
tokovi v jezeru, večje padavine ipd…
Obvoz problema je v jemanju večih vzorcev v jezeru, ki jih med
seboj primerjamo.
Primerjave med jezeri pa so običajno manj uspešne, saj vsako
jezero predstavlja svoj sistem.
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VARVE
Varve so zelo pomembne za kvartarno kronologijo seaj
prestavljajo arhive paleokoljskih sprememb, ki jih lahko datiramo
z visoko resolucijo.
Tako laahko poleg datiranja deglaciacije uporabimo za datiranje
klimatskih sprememb, vegetacijskih sprememb, sprememb v
uporabi prsti (pašništvo, njive ipd), sledenje onesnaženju v
jezerih. Ipd..
Prav tako so pomembne za kalibracijo radiokarbonskih datacij.
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LAMINIRANI SEDIMENTI V SRPENICI
V pleistocenu in ob prehodu pleistocena v holocen je na območju
Srpenice obstajalo jezero, v katerem je bilo odloženih skoraj 200 m
jezerskih sedimentov.
Zgornjih 35 metrov sedimentnega zaporedja je danes dostopnih na
območju nekdanjega kopa v Brezovem pri Srpenici.
Starost sedimenta je določena z radiokarbonsko datacijo dveh kosov
lesa. Starost prvega vzorca, odvzetega na vrhu prikazuje konec
sedimentacije Srpeniškega jezera, je 5885±60 14C let pred sedanjostjo
(6590 – 6910 koledarskih let pred sedanjostjo), drugi vzorec lesa,
odvzetega na globini 34 m pa je pokazal starost 12790±85 14C let pred
sedanjostjo (14.400 – 15.900 koledarskih let pred sedanjostjo). Iz teh
podatkov so ocenili hitrost sedimentacije za zgornjih 34 m
kompaktiranega sedimenta med 3,7 in 4,5 mm/leto.
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Jezerski sediment v Srpenici je drobnozrnate sestave in laminiran, kjer se
izmenjujejo temno sive in svetlo sive lamine.
Laminacija je dobro razvita v osrednjem delu sedimentnega telesa, proti
robnemu delu pa prehaja v nelaminirane peske in prode.
Debelina lamin znaša od manj kot 1 mm do več kot 10 cm (plastnatost).
Sediment je sestavljen iz CaO (37,48 %), sledijo mu še SiO2 (11,06 %), MgO
(7,43 %), Al2O3 (3,15 %) in Fe2O3 (1,26 %). Ostale komponente imajo
zastopanost manjšo od 1 %.
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Ritmiti Srpenica
Razlike v geokemični sestavi med svetlimi in temnimi laminami se
kažejo predvsem v povečani vsebnosti CaO, MgO in celotnega
ogljika v svetlih laminah, medtem ko je v temnih laminah
povečana vsebnost ostalih oksidov in slednih prvin. Največja
razlika je v vsebnosti SiO2, ki je skoraj enkrat večja v temnih
laminah (14 %) kot v svetlih laminah (8 %).

Primerjava povprečne zrnavosti med svetlimi in temnimi
laminami je pokazala, da gre v primeru svetlih lamin za bolj
drobnozrnat material kot v primeru temnih lamin.
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Merjenje velikosti premera kolonij lišajev, ki jo uporabimo kot
časovni približek
Uporabljamo vrsto Rhizocarpon, ki ima približno okroglo obliko, ki se
s časom linearno veča

Ledena jedra
Poleg vrtanja v oceane je bil eden večjih dosežkov prav vrtanje v ledene
pokrove.
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Prva globoka jedra iz ledu so bila odvzeta na Grenladnicij (1966) in od takrat
naprej se neprestano vrta v Grenlandijo, Antarktiko,
 Najbolj pomembna jedra prihajajo iz Grenlandije iz devedesetih let
prejšnjega stoletja: projekt GRIP: globina 3029m in project GISP2: globina
3053 m. Skupaj sta jedri dosegli starost več kot 100 000 let.
 Danes pa so najbolj “vroča” jedra iz Antarktike Vostok in Dome C z
časovnim dosegom okoli 800 000 let….
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Ledena jedra princip
Led se na ledenih pokrovih akumulira v letnih ciklih in prav ta lastnost
omogoči datacije. Kronologijo določamo na podlagi vidne stratigrafije ter
drugih lastnosti ledu (stabilni izotopi, kemija, električna prevodnost ipd).
V plitvih delih ledenih pokrovov je kronologija dokaj jasna, saj se letni
prirastek zaradi padavin snega vidi v jasno definiranih plasteh.
V globini pa je situacija malce bolj kompleksna, saj tu prihaja do deformacij in
difuzije letnic zaradi kompakcije in diageneze. V teh primerih uporabljajo
razne modele (ice-flow model, različne proksije: recimo metan ali pa
datacije z C14 in uranom)
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Ledena jedra aplikacije
Jedra iz ledenih pokrovov so pomembne arhiv paleokoljskih sprememb na
Zemlji. Med drugim namreč vsebujejo tudi v mehurčke ujete atmosferske
pline (CO2, metan, ipd..), vulkanski prah, iz njih lahko dobimo stabilne
izotope (pedvsem kisika), ki nam omogočajo marsikaj….
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