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BLOK ARTYKU£ÓW Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY WYDANIA
„DIE ENTSTEHUNG DER KONTINENTE UND OZEANE”
Dryft kontynentów – fantazja czy rzeczywistoœæ?
100 lat temu ukaza³o siê pierwsze wydanie ksi¹¿ki
Alfreda Lothara Wegenera „Die Entstehung der Kontinente i Ozeane”, a og³oszone w niej tezy zrewolucjonizowa³y ówczesne pogl¹dy na ewolucjê skorupy ziemskiej,
powstawanie oceanów i ³añcuchów górskich. Pozwala³y
te¿ na wyjaœnienie rozmieszczenia organizmów ch³odnoi ciep³olubnych na Ziemi w przesz³oœci geologicznej.
Chocia¿ proponowany w ksi¹¿ce mechanizm wêdrówki
kontynentów okaza³ siê nieprawdziwy, to sama idea by³a
bardzo popularna wœród wielu znamienitych geologów
ówczesnych czasów, którzy poszukiwali nowych dowodów na jej s³usznoœæ. Mimo ¿e w latach 30. i 40. XX w. idea
Wegenera niemal popad³a w zapomnienie, to w latach 50.
znowu rozpoczê³a swój triumfalny pochód po œwiecie,

staj¹c siê podwalin¹ teorii tektoniki p³yt litosfery, dzisiaj
uznawan¹ niemal powszechnie.
100 lat, które up³ywa od wydania „Die Enstehung der
Kontinente i Ozeane”, wydaje siê byæ dobr¹ okazj¹ do przypomnienia sylwetki jej autora, którego pasj¹ by³ nie tylko
dryft kontynentów, ale tak¿e badanie Grenlandii i genezy
kraterów na Ksiê¿ycu. Jest te¿ w³aœciwym czasem na zaprezentowanie wspó³czesnego stanu tej idei i jej p³ywu na
powstanie ró¿nych teorii tektonicznych. Do okolicznoœciowego bloku tematycznego zostali zaproszeni wybitni
przedstawiciele tektoniki i paleomagnetyki, którzy zaprezentowali ró¿ne aspekty wegenerowskiej idei we wspó³czesnych pogl¹dach na tektonikê i ewolucjê Ziemi.
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A b s t r a c t. The article portrays the figure of Alfred Lothar Wegener (1880–1930) – creator of the continental drift
hypothesis. Wegener was not only the creator of geotectonic hypothesis that is famous all over the World, but his
interests were very diverse. He was a meteorologist and geophysicist of atmosphere, but he carried out experiments
with the genesis of lunar craters too. He was active in the research of Treys meteorite that fell to the ground on April 3,
1916, in the forest near Rommershausen in Hesia (Germany). However, his true passion was research of Greenland
– he attended four expeditions to this island and during the last expedition he died. His idea is still very important in
the present-day theory of plate tectonics.
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Alfred Lothar Wegener (ryc. 1 – patrz str. 1242) ¿y³ piêædziesi¹t lat i kilka dni. Ile dok³adnie – nie wiadomo. Zgin¹³
wkrótce po swoich 50. urodzinach na Grenlandii w 1930 r.,
podczas swojej czwartej wyprawy na tê wyspê. Jego cia³o
12 maja 1931 r. znalaz³a ekipa ratunkowa na 189. kilometrze trasy Scheideck–Eismitte. By³ kompletnie ubrany
i le¿a³ na skórze renifera w œpiworze. Mia³ otwarte oczy,
a na jego twarzy rysowa³ siê spokój. Zmar³ na serce podczas odpoczynku w namiocie. Zosta³ pochowany wg obyczaju Grenlandczyków – nad lodowym mauzoleum stercza³y narty i u³amany kijek. Pochówku dokona³ jego przewodnik – Grenlandczyk Rasmus Villumsen (1908–1930),
którego cia³a nie uda³o siê odnaleŸæ. Nie odnaleziono te¿
notatnika Wegenera, musia³ on zostaæ zabrany przez przewodnika z myœl¹ o przekazaniu go w³aœciwym osobom.

1262

Zgin¹³ na lodowej wyspie, o której marzy³ od dzieciêcych
lat i pokona³ w poprzek w czasie kilku wypraw, a ta pokona³a go pewnej listopadowej nocy.
Urodzi³ siê 1 listopada 1880 r. w Berlinie. Jego ojciec –
Richard Wegener by³ doktorem teologii. Jednak m³ody
Alfred mia³ inne zainteresowania. Z wyró¿nieniem ukoñczy³ gimnazjum, a póŸniej w 1905 r. – uniwersytet, gdzie
najpierw zg³êbia³ tajniki astronomii i meteorologii, a pod
koniec studiów, zainteresowawszy siê problemami budowy Wszechœwiata, specjalizowa³ siê w astronomii – uzyskuj¹c stopieñ doktora. Nie podj¹³ jednak pracy w tej dziedzinie, lecz zosta³ pracownikiem obserwatorium meteorologicznego w Lindenbergu, gdzie zajmowa³ siê badaniem
górnych warstw atmosfery. Spêdzi³ tam pó³tora roku,
nauczywszy siê obs³ugiwania balonów i latawców meteo-

