
Kartičky z bádania o platňovej tektonike 

 

 

Už v roku 1858 poukázal rakúsky geológ Eduard Seuss na skutočnosť, že fosílie pravekých drevín z rodu 

Glossopteridales, ktoré na Zemi rástli približne pred 300 až 250 mil. rokmi v prvohorách, boli objavené 

v Afrike, Južnej Amerike aj v Indii. Predpokladal preto, že súčasné kontinenty  južnej pologule tvorili 

v dávnej minulosti Zeme jeden spoločný prakontinent, ktorý nazval Gondwana. Rozšírenie rovnakých 

druhov drevín na oceánmi oddelených kontinentoch by inak nebolo možné. 

 

 
Alfred Wegener skúmal priebeh totožných horninových vrstiev v Afrike, Južnej Amerike, Austrálii a Indii. 

Prišiel so záverom, že ich poloha a výskyt nasvedčujú tomu, že boli v minulosti vzájomne prepojené. 

Predpokladal, že príčinou pohybu kontinentov je odstredivá sila Zeme. Poznatky opísal vo 

svojom kľúčovom diele s názvom Pôvod kontinentov a oceánov, ktoré vyšlo prvýkrát v roku 1912. 

 
 
Noviny v nemeckom Frankfurte vydali 6. januára 1912 správu, podľa ktorej bude jedným z rečníkov na 

geologickej konferencii aj Alfred Wegener. 

 
 
Americký odborník na zemetrasenia Bailey Willis vo svojom vedeckom diele v roku 1928 odmietol 

Wegenerovu teóriu platňovej tektoniky a označil ju za nepodloženú. Tvrdil, že pohyb kontinentov by 

viedol k zdeformovaniu ich tvarov. Do seba zapadajúce tvary pobrežia Južnej Ameriky a Afriky preto 

podľa neho nemôžu byť dôkazom. 

 
 

V populárnom geologickom magazíne z roku 1912 si môžeme prečítať aj nasledovné: Kontinenty sú 

natoľko obrovské, že museli byť odjakživa práve tam, kde sú. Neexistuje sila, ktorá by nimi dokázala 

hýbať. 

 

 
V roku 1927 pozoroval geológ Alexander du Toit vrstvy hornín na západnom pobreží Afriky a zistil, že sa 

tam vyskytujú v tomto poradí: čadič, bridlica obsahujúca skameneliny plazov, uhoľná vrstva s fosíliami 

pravekých drevín z rodu Glossopteridales, horniny obsahujúce skameneliny mesosaurusov (prehistorické 

plazy žijúce na pobreží) a opäť bridlica. Na východnom pobreží Južnej Ameriky objavil takmer totožné 

poradie horninových vrstiev. 

 
 
Americký geológ Edward Bullard použil v roku 1965 počítač na vytvorenie modelu časti prakontinentu 

Pangea. Zistil, že spojenie Južnej Ameriky a Afriky je takmer bezchybné ak ich spájame aj s ich 

kontinentálnymi šelfami (plytké moria v okolí pevniny).  



 

Od roku 1980 sú tektonické pohyby monitorované satelitmi a lasermi, vďaka ktorým sme sa o nich 

dozvedeli množstvo nových informácií. Napríklad, že sa pohybujú rýchlosťou priemerne 2 cm za rok.  

  

 
V 50. rokoch 20. storočia objavili výskumné lode mapujúce oceánske dno existenciu oceánskych chrbtov – 

obrovských podmorských pohorí, ktoré obkolesujú planétu na miestach, kde sa od seba odďaľujú 

tektonické dosky. 

 

 
V roku 1958 navrhol austrálsky geológ S. Warren Carey alternatívne vysvetlenie pohybu tektonických 

dosiek. Súčasné kontinenty podľa neho síce vznikli rozpadom prakontinentu Pangea,  ich postupné 

odďaľovanie však prisudzoval rozpínaniu Zeme. Podľa jeho teórie sa Zem neustále zväčšuje. Kontinenty sú 

pôvodnou zemskou kôrou, nová zemská kôra sa tvorí len v oceánoch, čím od seba kontinenty odtláča. 

 

 
Biológ Charles Darwin opísal vo svojej knihe O pôvode druhov evolučnú teóriu, ktorá vysvetľovala 

postupný vývoj jednotlivých rastlinných a živočíšnych  druhov procesom prirodzeného výberu. Podnety  

pre svoju teóriu dostal ako prírodovedec vedeckej expedície okolo sveta na lodi Beagle. Počas nej zisťoval 

rozmanitosť živých organizmov, ako aj to, že na rôznych miestach Zeme žijú rôzne organizmy, aj keď 

podmienky môžu byť podobné.  

 
 

Účastníci vedeckého sympózia uskutočneného v roku 1928 Americkou asociáciou geológov komentovali 

Wegenerove dielo nasledovne: Ak máme veriť jeho hypotéze, museli by sme zavrhnúť všetko, čo sme sa 

za posledných 70 rokov naučili a začať budovať všetko odznova.  

 
 

 

 

 


