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Predslov.
Roku 1927 vyšla nákladom vlastným s podporou župy Pod
tatranskej „Geotektonika“, roku 1931 nákladom Múzea Slovenského
Krasu v Lipt. Sv. M ikuláši „Orogenetika“ a tohoto roku tým istým
nákladom vychádza „Geofyzikálna Geologia“. Prvé dve časti geologie
boly spracované prevažne podľa prof. dr. F. Počtu, táto tretia časť
je spracovaná podľa prof. dr. E. Kaysera, lebo on o „Geologickej
Geofyzike“ podľa známych mne geologických príručiek najzovrubnejšie a rozsiahlejšie pojednáva a tiež jeho podelenie geologie mi
je z ohladu pedagogického najsympatickejšie, hoc i priznávam,
že súvislejšie podelenie iných autorov môže byť jednotnejšie a môže
mať ráz ucelenejší.
Úfajúc sa, že K rajinský úrad i túto prácu podporí, ktorá je
v slovenskej literatúre vo svojom odbore dosiaľ jedinečná, ako pod
poril už niektoré muzeálnym nákladom v Lipt. Sv. M ikuláši vyšlé
geologické pojednania. Za túto kultúrnu, šľachetnú snahu Krajin
skému úradu i touto cestou srdečne ďakujeme menovite p. ministrovi v. v.
dr. Jozefovi Kállayovi, čestnému členovi „Múzea Slov. Krasu v Lipt.
Sv. M ikuláši“, a prosíme ich, aby nám podporou umožnili i ďalšiu
vedeckú literárnu činnosť.
V Lipt. Sv. M ikuláši koncom leta 1934.

Autor.

Tvar zem e, jej veľkosť a význam kyvadla.
Je nám známo, že Pgthagoras a Aristoteles už vedeli, že
je zem guľatá a že má podobu čiže tvar gule. Na oblohe videli
mesiac a slnko v tvare terčovitom, kruhovitom, guľovitom a
túto podobu pripisovali i zemi.
Známosti o tvare našej zeme ale ani v tom čase neboly
presné a prví boli Picard a Cassini, ktorí vo Francúzsku započali
rozmeriavať zem s tým úmyslom, aby tvar zeme presnejšie
určili. Výsledok tohoto merania bol ten, že našu zem vyhlásili
za elipsoid, ktorý má dlhšiu a kratšiu osu a je na rovníku
vydmelý.1
Hvezdár Newton pozorujúc hviezdnu oblohu a v nej utajený
vývin svetov, slnkov, bludíc a mesiacov, bol prívržencom teórie,
podľa ktorej i naša zem v dávnej svojej minulosti sa otáčala
okolo svojej osy, čím povstala značná centrifugálna (dostredivá)
a centripetálna (odstredivá) sila, ktorou sa tvar zeme deformoval
na rotačný elipsoid, na póloch, kde prechodí rotačná osa zeme,
stlačený, na rovníku, čiže na kruhu od pólov najvzdialenejšom,
vypučený.
Táto teória, ktorá je známa pod menom Kant-Laplace-ovej
náuky, mala značný vliv na poznanie tvárnosti zeme, preca
ale prakticky ešte nebola dokázaná a preto Parížska Akadémia,
^hcejúca ustáliť presný tvar zeme, započala z jej rozmeriavaním
v Peru a Lapsku v rokoch 1735—1744.
Toto rozmeriavanie, ktoré bolo v celom vedeckom svete
s veľkým záujmom sledované a presne, dôkladne prevedené,
dokázalo a potvrdilo úplnú správnosť Newtonovej mienky.
Po tomto rozmeriavaní nasledovali iné rozmeriavania našej
zeme, z ktorých najvýznamnejšie bolo v rokoch 1816—1851,
rozmeriavanie Struve-ovo, ktorý vo veľkom obluku rozmeral
povrch zeme, tiahajúci sa od severného Hammerfestu, po dalekú
južne ležiacu Besarábiu. V roku 1841 ustálil Bessel sploštenie
1 W. Trabert: L ehrbuch der k osm isch en P h y sik . Léipzig 1911.

4
pólu na 1/299 a v rokoch 1906—1907 H elm ert2 na l/298'3 (takže
rádius rovníka činil 6378 km., rádius póla 6357 km.), H ayfoid
ustálil na 1/297*8 a Čiarke (merajúci v Amerike) ustálil na 1/2951/293 sploštenie pólu. Tiež kyvadlom bolo ustálené sploštenie
pólov zeme na 1/293.3
Kým Newton dokazoval, že sploštenie sa stalo v žhavotekutom stave pomocou rotácie okolo svojej osy, žatia! Lord
Kelvin dokázal, že i v tom prípade, jestli by naša zem bola
z materiálu úplne tvrdého (zo svárkovej ocele), podobne by sa
rotačným pohybom na póloch sploštila.
Podľa O. Darwina muselo byť sploštenie pólov v žhavotekutom stave zeme omnoho väčšie, než je teraz, kedže sa
zem vtedy silnejšie a rýchlejšie otáčala ako prítomne.
Rozmeriavanie zeme a kyvadlové pozorovanie už vyložene
ustálilo sploštenosť pólov našej zeme a vydmelosť polohy rovníka
či tvar rotačného elipsoidu, ale tento tvar nemožno brať mate
maticky, ale len ako imaginárny, ideálny tvar. Lebo rozmeriavaním sa zistili značné nerovnosti a nesrovnalosti a tak i odklony
od ideálneho rotačného elipsoidu, takže niektorí geofyzikovia
boli tej mienky (L. Green), že tvar zeme podobá sa viac hexakistetraedru s troma nerovnými osami, než rotačnému elipsoidu.
Čiže takému tetraedru, na ktorého plochách sa šesthranné pyra
mídy vypínajú. „Uhle“ hexakistetraedru tvoria kontinenty a „plo
chy“ morá. Na jednom uhle leží Európa s Afrikou, na druhom Ázia
s Austráliou, na treťom Severná a Južná Amerika a na štvrtom sa
rozprestiera Antarktis. Antipodiálne sa rozprestierajú na plochách
oceány: Pacifický, Atlantický, Indický a Severné ľadové more.
Túto náuku o tetraedrickej podobe zeme ale belgický astro
nóm Prinz popiera. Z čoho vyplýva, ze naša zem zo značnej
vzdialenosti pozorovaná, má podobu preca len gule, bližšie prehliadnutá vystupuje ako sferoid, čiže rotačný elipsoid a prehĺbenejším rozmeraním ukazuje nám taký rotačný elipsoid, na ktorom
sú vydmeliny a vhĺbeniny a takýto nerovnopovrchový, vlnitý
tvar pomenovali geoidom.
Príčiny, pre ktoré nemôže byť naša zem rovnomerne za
okrúhlená, sú rôzne. Už hustota vody, zapríčinená rôznoslanosťou
mora, morské prúdy, tiež vetry, príliv a odliv mora, výplnkg
H elm ert: D ie G rósse der Erde. Sitzungsber. B erliner Akad. 1906.
3 N iektoré u čeb n ice (Prchlikova) udávajú ob vod polu d n ík ový na 40.000
km ., ob vod r ovn ík ový 40.070 km., povrch zem e 510,000 000 k m 2, ob sah 108ä
2

m iliárd k m 3 a váh u na 6000 trilion ov ton.
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paniev morských a súšnych, útvary delt, výlevy eruptivít, vy
tvorenie sa na póloch ľadovej obruby, padanie a dvíhanie sa kôry
zemskej, tiež dislokácie a pokrovy horstiev menia matematický
tvar sferoidu a vytvorujú z neho spomenutú geoidálnu podobu.
Podľa Fischera „príťažlivosť“ kontinentov na more má
omnoho väčší vliv než mu pripisujeme. Kontinenty a oceány sa
navzájom priťahujú a tak sa i navzájom deformujú.
Už i jednotlivý vrch na pobreží mora má značný účinok
na hladinu vody, nieto ešte celé veliké horstvá, ba i celé rozsiahle
kontinenty, ktoré značne prispievajú k zvlneniu (vyhĺbeniu a
nakopeniu) kôry zemskej, ktorej pôvodný okrúhly a guľatý
povrch znetvorujú, vyjamujú.
Bruns,i lipský astronom vypočítal, že hladina vody uprostred
širokých oceánov je o 1000 m. nižšie, než pri pobreží a to práve
pre tú kontinentálno-oceánnu príťazlivost. Jestli by Brunsove
výpočty boly i prehnané, ale preca myšlienka ním vyjadrená
je pozoru a uváženia hodná.
Podľa Wagnera obnáša zvlnenie geoidu nad sferoidálnou
plochou len niekoľko (50—100 m.) metrov a to nad oceánmi
sa čiara geoidu vhlbuje nad kontinentami sa vypučuje. Geoid
je tvar, ktorého plochy sa stále skryvujú, ale na ne vedená
kolmica je čiara príťažlivosti a smeruje do centra zeme.
Poneváč bolo pozorované, že nad nížinami a morami sa
kyvadlo rýchlejšie pohybuje ako uprostred horstiev, máme za
to, že vo vrchoch sú látkové defekty, čiže je tu hmota rozťažená
(dutiny) tiež redšia a preto i jej príťažlivé účinky sú slabšie,
ktoré pri použití kyvadla snadno vypozorujeme.
Pod nižinami a morami je hmoty nadbytok, tu je hmota
hustejšia, viac jej je a preto je i silnejšia a jej príťažlivosť
väčšia, čo sa zase v silnom rozochvení kyvadla prejavuje.
Kde čiara geoidu sa pod čiaru sferoidu vhlbuje, tam je
oceán, kde sa nad ňu vynoruje, tam je kontinent.
Toto vhlbovanie a vyvyšovanie čiary geoidu sa ale nivelizačným rozmeraním nedá dokázať, poneváč sa „vážka“ pri
geoidálnych vydmelinách vyvyšuje a tak postráda normálnu
bázu, na ktorú by sa nivelizácia vzťahovala.
Ale môžme tieto geoidálne vhĺbeniny a vydmeliny dokázať
kyvadlom, ktoré rýchlejšie sa pohybuje nad vhĺbeninou geoidu
n slabšie nad geoidálnou vydmelinou, čiže rýchlejšie sa pohybuje
nad morom a slabšie nad pevninou.
4 B runs: D ie Figúr der Erde. B erlín 1876.
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Rôzna rýchlosť v pohybe jedných a tých istých kyvadiel
poukazuje na rôznosť gravitácie rôznych miest. Inými slovami
príťažlivosť zeme na rôznych miestach je rôzna, väčšia na mori
a nížinách, menšia v horstvách a najmenšia vo vysokých pokrovných horstvách.
Tak s čiarou geoiďu shoduje sa čiara gravitácie, ktorá
nad morom sa zväčšuje či vypučuje, pod horstvom sa gravitácia
zmenšuje či čiara vhlbuje.
Veľmi polámané, zhustnuté, prevažne z diabásu pozostá
vajúce ťažké horstvo driekové Haicu tvorí výnimku, lebo pri
chodí v ňom hm oty m nohosť a tak i sily prudkosť a tiež
velikosť značnej príťažlivosti.

CD

A d ľ i'a t m one

Z
í a h gravitačnej čiary, ktorá sa nad m orom a n ížin ou zv y šu je a pod vrcham i
snižuje, — cez talian sk y polostrov a ostrov Kapri v sm ere východo-západ nom .

Sterneckove práce dokazujú, že v Tyrolsku v oblasti mo
hutných horstiev je príťažlivosť malá, na Lombardskej nižine
a na Juhonemeckej výšinnej rovine zase veľká. To isté sa
dokázalo i v iných horstvách Európy, ako na Pyreneách, na
Apeninách, na Jure, na Karpatoch, na Balkáne, na Kavkaze.
Tu je všade príťažlivosť menšia a na okolitých, horstva obtáčajúcich rovinách väčšia.
Helmertom meraná príťažlivosť vyskytla sa, v severnom
Nemecku v Thuringskom lese a Obrovských Horstvách, malou,
ale na ohraničnej nižine veľkou.
Vo všeobecnosti možno povedať, v horstve sa tiaha gravi
tačná čiara „pod normálnou“ čiarou, na mori a na nížinách
tiaha sa ale „nad normálnou“ čiarou. Z čoho zase zatvárame na
hmoty m nohosť a na hmoty málost. Nerovné umiestnenie hmôt
má za následok miestnu labilnosť povrchu a intenciu vyvolať
rovnováhu, o ktorej teórii pojednáva izostázia.
Rôznosť príťažlivosti budí rôzne gravitačné anomálie, ktoré
si rôznym spôsobom vysvetľujeme.
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Helmert predpokladá veliké dutiny v horstvách a takéto
sú i skutočne možné: vo vrchoch vápencových, dolomitových,
solných a sadrovcových.
Ale hustota hmoty môže tu hrať väčší zástoj, ako práve
spomenuté -dutiny.
Vieme, že podstavce konti
nentov pozostávajú z redšej
hmoty, ako podstavce oceánov,
ktoré majú hmotu ťažkú a pre
važne hustú.
Rozrôznenosť tejto hmoty
má tiež svoju hranicu, ktorá
podľa Messerschmitta5 siaha
do hĺbky 200 km, podľa Helmerta len do 120 km, pod touto Š em atick ý profil cez pobrežie kon tin en tu
podľa A. W egenera. (K osm o čiarkovaná
normálnou čiarou sú hmoty časť zn am ená litosféru , b od kovan á barysrovnohusté, takže rozdielov fé ru a vo d o ro v n e čiarkovaná oceán .)
medzi nimi skoro ani niet.
Rôznu hustost týchto podstavcov čiže bazálií, rôzni odbor
níci rôzne vysvetľujú. Nie je pravdepodobné, píše Kayser, žeby
mienka francúzskeho astronóma Faya o väčšej hustote pod
stavcoch oceánnych bola úplne správna. Faye tvrdí, že v mori
W óskaté

Ní

í i n a , a\do i w e .

Pokrovné hoKstvu

boKstyo.

P ovstan ie gravitačn ých anom álií v kôre zem skej podľa A. H eim a.

je chladnejšie, ako na kontinente. Chlad sťahuje hmoty a tak
bazálna hmota oceánov je stiahnutejšia, hustejšia, tvrdšia, ťažšia,
ako hmota kontinentov.
Ale lepšie nám túto rôznosť podstavcov vysvetľuje Heim.
Geolog Heim tvrdí,6 že vráskovaním a dovedna stlačením
kôry zeme, tá oblasť oťažie a následkom toho silnejšie tlačí na
hustú bary sféru, ktorá sa prehĺbi a na bok vy tisne ku nížinám
a moru a jej miesto sa vyplňuje ľahšou litosférou a preto pod6 M esser sc h m itt: D ie V erteilu n g der Schw erkraft au f der Erde. Geogr.
Z eitschr. 1901.
8 H eim : D as G ew ich t d e r B er g e. Jahrb. d. Sch w . A lp en k lu b s R. 53.1918.
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stavec horstiev musí byť ľahší, ako podstavec nižín a oceánov,
kde barysféra sa stlačila a svojím tlakom ešte i litosféra zhustila.
B ary sféra hlboko klesá pod vráskovým horstvom, ale ešte hlbšie
klesá pod horstvom pokrovovým, ktoré zdá sa byť ešte redšie
a ľahšie, ako jednoduché vráskované bezpokrovné horstvo.
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Správnosť Heimovho výkladu potvrdila Vedecká geodetická
komisia „Prírodovedeckej spoločnosti“ vo Švajčiarsku, ktorá
vzhľadom na tektoniku Švajčiarska, študovala gravitačné anomálie.
Mapka, ktorá ukazuje „izogamy“ Švajčiarska, nás poučuje
o hmote mnohosti v oblasti „Čierneho Lesa“ a „Veľkého Jazera“,
o hmote málosti v oblasti horného „Rhôna“ a horného „Rýna“.
Totižto tadiaľ sa tiahne hrebeň najmenšej príťažlivosti či naj
slabších vrstiev a hmôt.
W. Deecke tvrdí, že polámané a stlačené masívy môžu
tiež tú príťažlivosť a tak hmoty prebytok vykazovať. Veľmi vý-

Mex.
z á t /V .
3 Pozitívne

odb. t i a ž e .

I

I Negatívne

o db. t i a ž e .

M apka7 od b očiek tiaže v Sp ojen ých Štátoch S everoam erických podľa
B ovie-a. (Č íslice u d ávajú veľkosť od b očiek od norm álnej tiaže
v „d yn och “ = silo v ý c h jednotk ách .)

znamné je stlačenie hornín v polámaných a do masívov zhustnutých tabulách zeme.
Značný význam majú tu prielomy, stupňové jamy, presuny,
sm rsky a hraste, v ktorých prichodia horniny do značnej hustoty
stlačené. Ačpráve s týmto stlačením a hustotou súvisí gravitačná
sila patričnej oblasti čiže masy m nohosť a tak masy mocnosť.
Vráskovanie má ale za následok zrednutie hmoty, zľahčenie
vrstiev, ich rozčerenie, polámanie a zdutinovanie.
So spomenutého vysvitá, že dosavádne výskum y v tomto
smere sú už značne pokročilé, ale ani zďaleka ešte úplne ne
vyhovujúce, lebo mnohé zjavy ostávajú záhadami.
Geodetické rozmeranie Severnej Ameriky nás v mnohom
poučuje, ale i americkí geologovia pripúšťajú možnosť, že tek
7 Ú zem ie „ A llegh an y“ a „F lorid y“ m á byť bod kovan é.
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tonika Spojených štátov nesúvisí, alebo málo súvisí s gravitač
nými anomáliami (výhybkami) tohoto územia.
Z izogamickej mapky je vidno, že „Alleghany“ a „Florida“
tvoria jednu oblasť, vyznačujúcu sa prebytkom hmoty. Kdežto
defekty hmôt vykazuje západne sa tiahnúce horstvo „Kordillér“.
Ale ťažko si je vysvetliť, prečo nižinnorovinné okolia Mexického
zálivu vykazuje deťekt hmôt, ked práve tu by sa očakával
prebytok hmoty a s ňou spojená silná gravitácia a pravý opak
toho bolo konštatované. Tiež územie „Nebrasky“, „Dakoty“,
„Wyomingu“ vykazuje prebytok hmoty, čiže presilu gravitácie
a h n e d pri nich „nižiny“, tiež ústie „Missisipy“ defekty hmôt, čiže
značnú gravitačnú ochablost a slabosť.
Najnovšie sa s týmito otáznymi zjavmi zaoberá A. W egenerf
podťa ktorého podstavec kontinentov tiež pozostáva z ľahkej

B nochea
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Profil od Ilsenb urgu na juh cez Brocken poh orie „H arcu“ (Ž = žula,
B = bridlica, D’ D” = d iab asové žily m edzi nim i bridlica, R = Rotliegen d = červen é podložie pri Tettenborne).

h m oty, ktorá pláva na hustej a ťažkej hmote barysféry asi tak,
ako ťadové kry plávajú na vode.
Bazála oceánov je tak hustá, ako sama „barysféra“ a preto
i jej gravitačná sila rovná sa onej.

Odchýlky kyvadla.
Pozorované bolo, že olovnica privedená do pohybu pod
nejakým izolovane stojacim vrchom, značné odchýlky ukazuje.
Čím vyššie stúpame hore svahom na štít vrchu, tým sú odchýlky
menšie, až na štíte rovnajú sa nule. Idúc ale nadol dolu druhým
svahom, zase odchýlky rastú až na niektorom pozorovanom
mieste dosahujú svoje „maximum“. Takéto odchýlky boly po
zorované v Nemecku na vrchu „Meissneru“ neďaleko „Kassela“.
Je isté, že maximum odchýliek závisí i od hustoty látky zeme.
Geologický profil Harcu cez „Brocken“ je nasledovný:
Na severe na úpätí „Brockenu“ pri „Ilsenburgu“ sa roz
kladajú bridlice kremencové, s ktorými súsedí žula Brockenu.
8 W egener: D ie E n tsteh u n g der K ontinente und O zeane. B r a u n sc h w e ig l9 1 5 .
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Pri Ilsenburgu bola pozorovaná odchýlka kyvadla + 10'8”
na Brockene -f- 9'2, južne od Brockenu pri Hohegeissu — 1 3
a pri Tettenhorne — 5’0. Z čoho nasleduje, že nulová odchýlka
pripadne severne od Hohegeissu pod Brockenom. To nutno pri
pisovať diabasovým ťahom (h = 2'9—3) umiestneným v kremencových bridliciach. Pri Tettenhorne sú už vrstvy „rotliegenda“
či červeného predložia.
Na jednom úpätí vrchu sa rozkníše olovnica jedným smerom
(+)> prejdúc svahom a štítom na druhý bok, rozkýva sa zas
druhým smerom (—).
Ačpráve vyvýšeniny majú vo všeobecnosti na olovnicu prí
ťažlivý vzťah, preca jestli sa vo vrchu veľké dutiny, tieto kyvadlo
odstrkujú a tak ukazujú sostavenie a hustotu čiže gravitáciu
kôry zemskej.
Pod Berlínom sa zistili „olovnicou“ hmotové defekty, ktoré
možno tým vysvetliť, že veľký kamenosoľný peň Šperenbergu
(40 km od Berlína) tiahne sa až pod Berlín.
Odstrky olovnice boly už r. 1864 Schweizerom pozorované
pri „Moskve“, ktoré zas Stebnitzki na južnom svahu „Kavkazu“
pozoroval, kdežto na severnom úpätí Kavkazu (Vladikavkaz
35 8”) boly zas pozorované prífahy olovnice. Z toho iste možno
súdiť, že na severnom svahu sú ťažké hm oty nahromadené,
kdežto na južnom úpätí sú ľahšie hm oty nakopené a pravde
podobne sprevádzané i dutinami.
K tomuto účelu sa lepšie hodí „kyvadlo“, ako „olovnica“
a to menovite ten tvar „kyvadla“, ktorý bol fyzikom Dr. Eôtvôsom
vynájdený a upravený v takzvané krútivé kyvadlo, ktorého
r. 1917 použil i Schweydar a zistil, že je to veľmi jemný a po
zorne sostrojený aparát, ktorým bolo možno hanoverské kamenosoľné ložisko dôkladne vyšetriť. Táto „vážka“ ukazovala nielen
správny rozsah ložiska soli, ktorej hranice boly známe, lebo sa
na mnohých miestach vŕtalo, ale udáva i v ktorom smere (vo
východnom) toto ložisko vpadúva a v ktorom (v západnom)
plochate vyčnieva.
Masová prehm otenostna kyvadlo urýchlenou silou účinkuje,
masové defekty ale spomalujú beh kyvadla.
Nakoľko boly kyvadlové pokusy v Alpách prevedené, zistilo
sa, že mohutné pokrovy, skrývajúce v sebe mnoho dutín a ľah
ších látok na povrchu, oneskorovaly kyvadlo, lebo slabšou prí
ťažlivosťou účinkovaly naň.
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Hustota zem e.
Aby sme mohli hustotu zeme určiť, je nám potrebné poznať
objem a obsah zeme.
Objem nám je známy z rozmerania zeme, z ktorého po
známe polárny a rovníkový rádius, z čoho môžme vyrátať obsah.
O mnoho ťažšiu prácu máme ale z obsahom, čiže z látkou
zeme.
1. Najjednoduchejšou metodou k tejto práci je pozorovanie
výhybky olovnice.
Vieme, že už egyptské pyramídy zapríčiňujú výhybky
olovnice.
Na úpätí Harcu v Nemecku pri Ilsenburgu pozorovaná
bola odchýlka olovnice na 11”, pod Kavkazom vo Vladikavkaze
35'S”. Je to metóda na určenie hustoty zeme nepresná, preca
v Škótsku pod vrchom Shehallionom sa Maskelynovi a Huttonovi
v r. 1744—1776 podarilo dosť presne určiť hustotu zeme na 47.
2. Druhá metóda ponúka nám na určovanie hmoty zeme
kyvadlo, ktorým boly rozkyvy pozorované tak na vysokých
štítoch, ako i v hĺbke zeme v šachtách. Na Fužijame v Japon
sku bola určená hustota zeme na 577, na vrchu Mt. Cenisu
v Alpách na 4'8 a v šachte v 300 m. hĺbke v Newcastlu určil
A iry hustotu zeme na 5’5.
3. Pri nasledovnej značne presnej metóde upotrebíme Coulornbom vynájdenej horizontálneho rozkýva skrutnej vážky,
ktorou Cavendisch určil hustotu na 5’5 a tiež touto metodou
určoval hustotu zeme vo Freibergu Reich a po viacerom opätov
nom meraní prišiel k výsledku na 5'6.9
4. Podobne môžeme hustotu zeme určiť s metodou váženia,
ktorou dospeli skúmatelia k nasledovným výsledkom: Joly ku
5.7, Poynting ku 4‘5, Richarz ku 5-5 a Wilsing 5’579. Keď hustotu
našej zeme ustálime na 5'52 + 0 01 bude nás istotne zaujímať
hustota ostatných nebeských telies našej slnečnej sústavy:
2(. Jupiter 1’25—1‘4
£ Merkúr 6'4—6 7
1? Saturnus 0 7 2 —0'8
9 Venuša 5 0 —5‘9
S Uranus 1.1—1 92
) Mesiac 3—3'4
<$ Mars 5*3
Tp Neptún l -3
I : Meteority 2—7
© Slnko 1‘38—1'4
Na prvý pohľad zdá sa nám, že určená stredná hustota
zeme je značne vysoká, keď ale povážime, že hoci i na povrchu
9 W. Trabert: L ehrbuch der k o sm isch en P hysik . 1911.
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je značne menšia, vo vnútri a centre značne veľká, pochopíme
i väčšiemu číslu strednej hustoty.
Lebo W. Klussmann udáva hustotu jadra na 9'2, hustotu
zemského obalu na 3'47, z čoho na stredné pásmo pripadá
hustota 6'0.
Ked berieme do povahy hustotu jednotlivých hornín na
zemskom povrchu, tak nachodíme, že
žula
má hustotu 2'5—2‘7
kremenný porfýr
bazalt
má hustotu 3 3
diabás
vápenec
dolomit
má hustotu 2‘5—2 8
pieskovec
hlinitá bridlica
Z čoho nasleduje, že hustota povrchu zeme je nie značná,
odhadujeme ju na 2’8 i ked berieme do povahy jednotlivé
minerále, z ktorých horniny pozostávajú.
Ved kremeň má len 2’65 a živec len 2-56 hustoty a ked
poznamenáme, že v mohutných vodou preplnených kotlinách
zeme vode pripisujeme hustotu jedničky (1), musíme dodať, že
pri odhade strednej hustoty povrchu zeme nutno z ustáleného
čísla hustotu vody odčítať a tak stredná hustota povrchu zeme
málo čo viac než na 2 sa výši.
Jedno je ale isté, že vňútro zeme je omnoho ťažšie, hustejšie
než povrch a preto menujeme povrch zeme litosferou, pod ňou
ťažší a hustejší obal barysferou. Li tosf éra do ba ry sféry
prechodí stupňovité, pre
chodne a nie ohraničené
odrazu a práve tak i barysfera prechodí do najhustej
šieho a najťažšieho jadra.
Že jadro našej zeme a
vôbec barysfera pozostáva
z ťažkej železnej alebo že
lezu podobnej látky, súdime
to makateíne i z meteorit.
Poznáme meteority aerolity
Čiže kamene a poznáme me-

S(a v ba našej zem e podlá Su essa a W iecherta..
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teority ferity čiže železá. Tie prvé považujeme za pošlé z obalu
litosféry niekdajšieho nebeského telesa a tie druhé z barysferického centra niekdajších vyhaslých svetov.
V Grónsku na ostrove Disko pri Ovifaku nájdené a vo
väčšom množstve prichodiace železo, ktoré povstalo v bazaltickej
vyvrelenine, bolo častou a vítanou úvahou už mnohých mine
ralógov, petrografov, geologov a geofyzikov. Ale je pravdepo
dobné, že jeho materná vyvrelá hornina, z ktorej sa vylúčilo,
pošla z abnormálnej hĺbky zeme, kde je už hmota značne
hustejšia a železom prejdenejšia.

M agnetické zjavy zem e.
1. M agnetizm us zem e.
Je všeobecne známo, že magnetická ihlica má účinok na
magnetizmus našej zeme, ale ešte väčší účinok má naša zem
na magnetickú ihlicu.
Celú našu zem môžeme považovať za jeden veľký, ohromný
magnet, ktorej magnetizmus je nie konštantný, ale s pohybom
vnútrozemným magmatickým sa neustále mení. Intenzita magne
tizmu je v stálom pohybe, čo zapríčiňuje takzvané magnetické
víry, ktoré sú istým a neklamným poznatkom zemetrasenia.

lor/do'

Izogónová m apka západnej strednej E urópy z r. 1908. (Pri Prahe sa tiahne
izogona 9, pri Berne 12, pri B erlíne 10, pri W aršave v pravo 5, v lavo 6
(B elehrad), pri Paríži 15, pri L ondýne 16 a pri D ubline 19.) ,
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Horizontálne umiestnená magnetická ihla na rôznych mie
stach zeme, od severného bodu počnúc, rôzne odchýlky ukazuje.
Tieto odchýlky sú na niektorom mieste väčšie, na inom menšie,
a tak dosahujúce svoje maximum a minimum, ktoré sa môže
skrátiť i na nulu; a vtedy ukazuje ihlica presne k severu.
Spomenuté odchylky vyjadrujeme v stupňoch a menujeme ich
deklináciou. Keď body rovnakej deklinácie na našej zemi spo
jím e čiarami, obdržíme čiary rovnakej deklinácie, čiže izogóny,

v>"

Tichý oceán.

Mapka čiastky N ip on u (Japonska) s izogón am i podlá E. N aum anna.

Tieto izogóny prítomne v Európe sú najväčšieho stupňa na zá
pade (v írskom mori 19°). Najmenšieho stupňa na východe
(Riga 4°). Tak tedy i deklinácia od východu na západ rastie.
Izogóny sú v úzkom spojení s tektonikou zeme, s dislo
káciou, lomami, presunom, smrskom a týmto spôsobom zaprí
čineným premiestnením vrstiev a hornín, ktoré tiež podľa ich
obsahu a hustoty prejavujú magnetizmus rôznej intenzity.
Nielen v Nemecku K. Haussmannom10 bola krajina magneticky zmapovaná, ale i Japonci, vystihnúc veľkú dôležitosť
10 H au ssm an n : Cľber die m a g n e tisc h e L an d esau fn ah m e d e s D eu tsch e
R eichs. Peterm . M itteil. 1913. I.

16
magnetizmu pre predpovedanie otrasov zeme, tiež magneticky
zmapovali svoju ostrovnú vlasť. Z toho mapovania vieme, že
izogóny sa tiahnu síce pozdĺž ostrovného horstva, sledujúc po
zdĺžny tvar ostrova, ale nie vždy rovno a bez okľúk. Kde sú
tektonické poruchy alebo nahromadená na železo bohatá hmota,
tam izogóny svoju pôvodnú polohu menšia a kľukaté vystupujú.
Priekom cez ostrov, južne od Tokia je známy japonský prielom
„Fossa magna“, kde viac sopiek, medzi nimi i významná ozrutná
a silná Fužijama chrlí a vyhadzuje vňútrozemné hmoty a
otriasa kôrou zemskou.
Ale okrem izogónov významné sú i izokiíny. Kecľ magne
tickú ihlu vertikálne zavesíme, podobne ukazuje ona i v tejto
polohe odchýlky rôznej hodnoty, ktoré tiež môžme v stupňoch
vyjadriť a ktoré menujeme inklináciou. Body rovnakej inklinácie
pospájané tvoria čiaru rovných vertikálnych odchyliek, čiže
rovnej inklinácie. A túto čiaru menujeme izoklínou. Tiež i izokiíny
môžu ukazovať rôznu kľukatosf, vypnuliny a vhĺbeniny; a tiež
sú v úzkom spojení s tektonikou zeme.
Konečne môžeme i intenzitu magnetizmu premerať. Pri
tomto výkone sa presvedčíme, že i táto je na rôznych miestach
zeme rôzna. Ale nájdeme body i rovnakej intenzity. A keď
tieto čiarou spojíme, dostaneme čiary označujúce rovnakú in
tenzitu magnetizmu zeme, zvané izodynámy.
Tiež i izodynámy, práve tak ako i izokiíny a i izogóny
majú svoj nepopierateľný kontakt s tektonikou zeme, čiže
s premiestnením hornín, s železitým obsahom hornín, z ktorých
menovite bazalty a diabásy vynikajú.
Keď magma zeme je miestami i v čulom pohybe, hoc aj
na povrch sa nepredre, tento pohyb nám iste prezradí magne
tická ihlica, lebo po značnejších osciláciách ihlice dostavuje sa
intruzívne, či kryptovulkanické zemetrasenie, ktoré vždy pred
chádza, ako spomenuté, zjavným magnetickým vírom.
Lang sa zaoberal s periodicitou tektonického a kryptovulkanického zemetrasenia. Eschenhagen skúma magnetizmus
Harcu, ktorej oblasti objavuje magnetickú „hrebeňovú“ čiaru,
tiahnúcu sa popri Harzbergu, Ilfeldu, Stolbergu na Sangerhausen.
Tiež ustaľuje čiaru pod granitickým Brockenom a Rambergom
i bez odchýľok olovnicových. Táto čiara sa tiaha od Braunlage
popri Gíinthersbergu na Wippru.
Zaujímavé je ale konštatovať, že nie vždy odchyľky izogón
sú v presnom spojení s tektonikou, ale niekedy závisia e š te 4

M agnetická
b ľeb ero á č ia r a .

u 2 V £ ÍV oiovm ce.

Mapka „H arcu“ s m agnetick ou h reb en n ou čiarou (na spodku) a čiarou
bez v ý h y b k y kyvad la (na vrchu) tiah n ú cou sa pri „V ippre“. B odk ované
ú zem ie znam ená žulu, ktorá prich odí v „B rock en u“ a ju h o v ý ch o d n e
v „R am bergu“ .

i od neznámych a nami dosiaľ neobjavených podzemných síl.
Tak Nikitin v ruskej gubernii v Kursku pozoroval značné odchyľky izogón a nazdával sa, že vo vnútri zeme sú husté,
ťažké železivé magnetické horniny. Vŕtaním sa ale pozdejšie
zistilo, že táto oblasť neobsahuje ani železité horniny, ani
žiadne eruptívy, ale že sú tu nepozmenenej polohy kľudne
umiestnené vrstvy kriedy a jury, ktoré pravdepodobne na pod
ložný devon sa ukladajú.

2 . M agnetizm us h orn ín .
•Magnetizmus hornín už v 18. století obrátil na seba po
zornosť mnohých učencov.
Keď magnetickou ihlou pozorujeme horniny, zbadáme, že
niektoré sú ku magnetizmu indiferentné, čiže jalové a sú tiež
horniny k magnetizmu neindiferentné, čiže magnetické, ktoré
jeden pól ihly priťahujú a druhý odstrkujú. Nemagnetické hor
niny obidva póly rovnako slabo pritiahnu a odstrčia. Všeobecne
sa môže povedať, že všetky eruptívy sú prevažne magnetické
a čím viac železa obsahujú, tým sú magnetickejšie. Menej mag
netický je granit a porfýr, viac syenit, diorit, diabás a bazalt.
Už dávno bolo pozorované, že zvetralé vyčnievajúce žu
lové bralá (útesy na Harci) sú značne magnetické, ačpráve
najnovšie sa dokázalo, že svoj magnetizmus berú zo vzduchu,
súc v potyku s elektrinou vo vzduchu. Tiež bleskové údery
aotwwy
ň jaskyniarstva

mí

01 Liptovskí Mlkuító
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môžu v nich magnetizmus vzbudzovať. Isté je ale, že niečo
magnetizmu i z vňútra zeme obsahujú.
Rôzni skúmatelia na rôznych miestach pozorovali horninný
magnetizmus, tak Melloni pri Vezuve. Zaddach pri Eifelu, Tasche
pri Vogelsbergu. Ale bazalty a bazaltické lávy značné množstvo
magnetizmu preukazujú.
Ďalej sa pri výskumoch tiež zistilo, že horninný magne
tizmus je menovite ku povrchu zeme viazaný a do vňútra
zeme ho ubúda. Čím sú eruptívy bazickejšie a čím viac mag
netitu obsahujú, tým sú magnetickejšie.
Melloni skúmal lávy Vezuvu a zistil ich značný magnetiz
mus. Tiež pozoroval, že horná časť prúdu javila južno-polárny,
dolná časť severo-polárny magnetizmus. Folgheraiter skúmal
oblasť rímskej Campagnie a tiež pozoroval veľký magnetizmus
tunajších bazaltických a túfových území.
Obidvaja skúmatelia sú tej mienky, že zemský magnetiz
mus pri chladnutí lávy prebudil prúdový magnetizmus hornín;
a čím rýchlejšie láva chladla, tým viac sa stávala magnetickou;
napriek tomu pomalé chladnutie malo za následok omnoho
slabší magnetizmus.
Melloni robil i pokusy s lávovým hranolom a skúmal rozžhavený hranol lávy. Pri tom pozoroval, že čím rýchlejšie láva
chladla, tým bola silnejšie magnetická. Horná časť lávovej hmoty
bola vždy južno-polárna, dolná časť severo-polárna, práve tak,
ako to bolo pozorované i pri iných prúdoch lávy.
Podobne v Auvergni boly pozorované prúdy lávy, o ktorých
sa dokázalo, že sú tiež polárno-magnetické. Pravdepodobné je,
že každé eruptívum je zpočiatku magnetické, neskôr ale svoju
polárnu magnetickost vždy viac a viac stráca.

Stav vňútra zem e.
Poneváč dosavádne výskumy o vnútri zeme nemôžu byť
uspokojivé, preto o stavu vňútra zeme sú i rôzne mienky. Už
dávnejšie panovala teória, že pod chladnou litosferou je žhavý
obal pyrosféry. A táto mienka je až podnes za správnu uzná
vaná a shoduje sa nielen s Kant-Laplaceovou teoriou, ale i s vý
skumami spektrálnej analyzy.
Zaujímavé je konštatovať, že sa našli geofyzikovia, ktorí
popierali mienku o žhavo-tekutom jadre zeme a vysvetľovali
všetky tepeľné zmeny vo vňútri zeme chemickým a mecha
nickým spôsobom.

19
Ku týmto chemikom patril Davy, dalej De la Rive, Lyell
a Mallet, ktorí tvrdili, že v kôre zeme sa deje veľké okysličo
vanie, premeny, stále sa tvoria karbonáty. Tak okysličovaním,
ako i utvorovaním sa uhličitanov vyviňuje sa značné teplo,
ktoré je však v hĺbkach zeme roztratené. Je isté, že týmto
spôsobom sa mnohé zjavy nedajú vysvetliť. A potom, dľa tejto
teórie by mala teplota zeme do vňútra ubúdať. Presvedčujeme sa,
a to každodenne, o zjave práve opačnom.
Ku mechanickej teórii sa družia Mohr a Volger. Tvrdia,
že všetko teplo pochádza od slnka, lebo slnko vyparuje vodu,
čo v podobe spŕch vniká do vňútra zeme, v nej vyhlodáva
veľké dutiny; tie sa časom sboria a týmto silným tlakom a
trením povstáva značná veľkosť tepla.
Ale už P faff uznal nesprávnosť tejto teórie a poznamenal,
že v tom páde by vnútorné teplo zeme záviselo od srážok,
čo je rozhodne nesprávne, lebo tepla zeme všade rovnako pribýva. Tiež Pfaff vyslovil sa o pramalom teple, ktoré tým
spôsobom povstáva, že vrchné vrstvy tlačia na spodné a tiež
tým trením, ktoré zapríčiňuje vsiaknutá voda.
Ked zlyhaly tieto teoretické pokusy, je samozrejmé, že
nepozostávalo iné, ako sa pridružiť ku Kant-Laplaceovej teórii
a týmto spôsobom si vysvetľovať pôvodné teplo vnútra zeme.
Dľa menovanej teórie zem naša bola v žhavotekutom stave.
Na povrchu sa vyžiarovala a vyžiarovaním chladla.
Objavily sa povrchové škvrny, ktoré stále pribúdaly, až pobryly celý povrch. A tak daly podklad na utvorenie sa pevnej kôry,
ktorej povrch úplne vychladnul, ale vňútro ostalo ako prv žhavé.
Ačpráve táto teória zdá sa veľmi jednoduchou a zrozu
miteľnou, preca málo hovorí o vňútri zeme, len toľko prezra
dzuje, že vňútro obsahuje značne veľkú pôvodnú teplotu nebeského
telesa. Ale akej hmoty je tá vňútorná látka a v akom stave sa
nachodí, akú teplotu obsahuje, o tom nás ani táto teória ne
poučuje. Len aby sme spomenuli hrúbku kôry zeme, už táto
je u rôznych skúmateľov rôzne hrubou označená. Tak na p r.:
E. Wiechert a J. Milne odhaduje ju na 30—40 km.
O. Fischer
40 „
Humboldt a E. Beaumont
40—50 „
Arrhenius
40—60 „
Pfaff
80—90 „
Pilár11
120 km.
11 PiIar: G rundziige der A b yssod yn am ik . 1881.
2*
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Dôllter odhaduje ju skoro na 100 km.
K tomuto ale musíme poznamenať, že kôra zeme nemusí,
ba ani nemôže byť všade rovnako hrubá. Tiež je zistené, že
miestami sa v nej nachodia dosť blízko ku povrchu značné
magmatické vyhne, ako to Stiibel už vo svojej teórii dôklad
nejšie pojednáva. Tiež prechod od kôry do jadra je nie náhly
a ohraničený, ale je priechodného rázu, a kôra zeme nepozo
rovane prechodí do žhavého vnútorného jadra.
Tiež velmi málo vieme o vňútornom jadre zeme. Zprvoti
bolo jadro zeme považované za tekutú horúcu hmotu, lebo pod
tak veľkým tlakom musia sa plyny premeniť na kapaliny, ale
pod tlakom i roztavný bod stúpa, a tak môžme si tú otázku
nadhodiť, či je vstave ten tlak takú tem peratúru vyvinúť, aby
látka jadra mohla byť v kapalnom stave.
Preto niektorí skúmatelia spolu s Tammannom sú tej mienky,
že jadro zeme môže byť i v tom prehriatom stave pevné a len
nad jadrom sa nachodiaci obal je žhavo-tekutý. Tohoto náhľadu
je i Scrope, Hopkins, Dana, Hunt, Faye a Fischer.
Hopkins astronomickým stanoviskom dokazuje pevnosť
jadra. Tvrdí, že precesia a nutácia rozhodne i od toho závisí,
či je jadro pevné alebo tekuté, či je nad pevným jadrom tekutý
obal, ba i od rôznej hrúbky litosféry, ktorú na 1300—1600 km.
udáva. A1e.Zôllner zas zväčša podvracia jeho dôkazy. Významní
astronómovia a geofyzikovia ako Thomson a G. Darwin sú tiež
tej mienky, že látka jadra zeme musí byť úplne pevná, lebo
príťažlivosť slnka a mesiaca zapríčiňujúca príliv a odliv je tak
silná, že keby bola kôra zeme i 500 km. hrubého oceľového
obalu, by musela na túto príťažlivú silu reagovať a sa deformovať^
Poneváč sa ale podobný zjav nepozoroval, nútení sme vyhlásiť,
že pod kôrou zeme nachodí sa pevné jadro, ktoré je silnou
oporou vrchného obalu.
V novšej dobe ale geologovia a fyzikovia vždy viac a viac
prehlasujú tú mienku, že ačpráve je jadro zeme pod ohromným
tlakom a teplom, a ako také značne zhustnuté, preca musí byť
len plastické a látky žhavo-tekutej.
Tiež viedenský geolog Reyei tvrdí, že hoci jadro zeme
ohromným tlakom je síce ztuhnuté, preca ked sa kôra zeme
hlbokými a rozsiahlymi lomami popuká, dôjdu pukliny ku vňútornému jadru. Tlak na tom mieste sa uvoľní a žhavotekutá
hmota vyjde na povrch. Tiež Arrhenius je tej mienky, že
ačpráve sa jadro zeme podobá čo do pevnosti ocele, je pod .
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ohromným tlakom krehké a husté, ale pod uvoľneným tlakom
žhavotekuté. Tiež Schweydar udáva, že jadro zeme je 2 do 3 ráz
pevnejšie od ocele, ale ono nosí na sebe asi 600 km. hrubý
obal žhavotekutej magmy, pad ktorú sa asi 120 km. pevná
kôra zeme ukladá.
Podobne americký geolog Barrell dospel k tomuto pre
svedčeniu, že nad centrosférou jestvuje žhavotekutý obal, ktorý
on asthenosférou pomenoval, a nad tou je od 500—600 km.
hrubá litosfera. Niečo odchýlnu mienku od spomenutých pu
blikoval kráľovohradecký geograf Zôppritz a A. Ritter, ktorý dľa
teórie mechanizmu teploty pripúšťa, že pod kôrou zeme je žhavo
tekutý obal hore redšie, na spodku hustejšie tekutý, pod ním
je jadro zeme, ktoré je ale v stave plynnom , hore v stave
normálnych plynov, na spodku v stave prehriatych plynov,
ktoré sú pod ohromným tlakom, a tak sa už ani nemôžu na
kapalinu premeniť. Ale majú hustotu tekutiny, ba až pevných
látok, a tak je patrno, že vlastne táto teória sa v podstate
srovnáva s predošlými, ale myšlienkové sa od nich líši. Podľa
tejto teórie udáva Zôppritz, dá sa lepšie vysvetliť sťahovanie
kôry zemskej, ako v tom páde, jestli by sme jadro zeme te
kutým alebo pevným predpokladali. Výťažný, rozložný koeficient
hmôt pevných, tekutých je pomerne malý ku výťažným ko
eficientom plynov. Novšie i Arrhenius a Gunther sa ku tejto
teórii pridružujú. Arrhenius tvrdí, že silikáty asi v 60 km. hĺbke
sú už roztopené, a v 300 km hĺbke sa už tieto hmoty v plynnom
stave nachodia, ktoré vo väčšej hĺbke pre veľký tlak musia
mať tvar tekutý, ešte hlbšie nesťažitefný, ako hmoty pevné.
Tak týmto spôsobom pochopíme i Hopkina, Lord-Kelvina a
Dana, ktorí vo vňútri zeme pevnú hmotu hlásajú.
Teplota stredobodu zeme je odhadnutá Arrheniom na
100.000°, tlak na 3,000.000 atmosfér a vňútorné jadro si pred
stavuje z plynu podobného železu.
Gunther vo svojej učebnici podáva nasledovný sled hmoty
od povrchu zeme.
Najprv je 1. kôra zeme. Táto prechodí 2. do plastickej kôry,
pod ňou je 3. žhavotekutá magma, a pod ňou je 4. pásmo
normálnej tekutiny, ktorá prechodí do 5. normálnych a 6. pre
hriatych plynov, tieto sa sústredňujú 7. v zemovom jadre, ktoré
pozostáva z jedno-atomového plynu (homogenného plynu).
Wiechert a Oldham pozorovali na našej zemi pohyby zeme
trasenia, a sú tej mienky, že otrasné vlny sa šíria nielen po
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povrchu, ale aj do hĺbky pokračujú, ale už od 1400—1500 km.
v hĺbke pribúdajúca rýchlosť vín sa ukfudňuje a dalej nezmenene pokračuje, lebo rozširovanie sa rýchlosti vlu závisí od hu
stoty a elascity obalu. Poneváč bolo pozorované vo vnútri
zeme rôznou rýchlosťou sa rozširovanie zemetrasných vín, pri
chádza Wiechert na tú myšlienku, že vnútro zeme nie je ani
rovnako husté, ale že musí z rôznych a rôzne hustých koncentrických obalov pozostávať. Rozoznáva plášť zeme, stredný
plastický obal a vňútoiné jadro. Jeho žiaci toto pozorovanie
doplnili, takže prítomne rozoznávame nasledovné obaly od litosféry k jadru zeme. (Vid obrázok na strane 13.)
Hrúbka plášťa zeme odhaduje sa na niečo menšiu, len
do 120 km. siahajúcu. Pod týmto vrchným obalom nasleduje
stredný obal siahajúci do 2.900 km., z čoho na vlastný obal
pripadá 1.700 km. Len pod týmto obalom je najhustejšie, naj
ťažšie hmoty obsahujúce jadro zeme, zahrňujúce obal v hrúbke
asi 3.500 km.
Na tomto pozorovaní zakladá Suess12 dalšie svoje vývody
a najvrchnejšiu časť najvrchnejšieho obalu, poneváč pozostáva
z vody, sedimentov, kryštalických brydlíc, rúl, žúl, porfyrov a
iných eruptivít menuje podťa najrozšírenejších súčiastok v hor
ninách obsažených, siliciumom (Si) a aluminiumom (Al) „Sal“-om.
Stredná hustota tejto hmoty môže byť na 2'7 určená, spodná
časť vrchného obalu, ktorá pozostáva na kremičitú kyselinu
chudobných, ale na magnézium bohatých, ako gabra, dioritu,
diabasu a iných, je pomenovaná „Sima“ čiže silicio-magnéziová
hmota strednej hustoty od 2‘8 do 3‘4.
Medzi vrchným a spodným obalom dťa Suessa rozoznávame
ešte stredný obal, pozostávajúci z „Crofesímy“ a „Nifesímy“.
Vrchná časť tohoto prechodného obalu crofesíma má strednú
hustotu 4, spodná časť 5 —6. Pod týmto obalom je spodný obal
Suessovo „Nife“ od slov nikel (Ni) a železa (Fe). Je to barisféra
či centrosféra zeme, ktorá pozostáva z najhustejšej hmoty 6—12,
keďže z kujných kovov niklu a železa je složená. Okrem týchto
ale tu i platina, irridium, zlato a iné prichodia, ako to v meteoritických, „feritách“ pozorujeme. Ferity môžu byt verným obrazom
látky a jakosti zemského vňútra.
Z výsledkov merania príťažlivosti vieme, že kontinenty
pozostávajú z redšej a ľahkej látky, kdežto dno oceána z hustejšej
a ťažšej látky. Na kyselinu kremičitú bohatý „Sal“ je ľahší, ako
12 S u e s s : A ntlitz der Erde. III. 2. 1909.
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,na kremičitú kyselinu chudobné, ale na magnézium bohaté
„Sírna“. Alf. Wegener1* vo svojom diele: „Pôvod kontinentov a
oceánov“ nám vysvetľuje, že „Sal“ niekedy pokrýval ako obal
celú zem a opieral sa na spodný obal Sírny. Neskôr bol poru
chami poprelamovaný, z časti odnesený, tak že prítomne len
v podobe kontinentov vyčnieva na povrch zeme. „Sal“ je ľahší,
hrúbky asi 100 km a tak pláva na ťažšej „Sírne“, ako plávajú
ľadové vrchy v morskej vode, značne sa ponorujúc do jej pla
stického vnútra. Ale musí úplná rovnováha panovať medzi
týmito veľkými na kry podelenými obalmi. Kontinenty pozostá
vajú zo „Salu“, kontinentálna pôda zo „Sírny“.
Teória táto je prítomne prijatá a našla viac podporovateľov
ako amerikána Daly-ho, Wolffa a Andreé-a. Daly udáva, že
všetky eruptívy, počnúc od archaika sú bazaltického složenia,
Wolff tvrdí, že všetky vňútrooceánne ostrovy sopečného pôvodu,
obsahujú bázickú lávu.

Teplota zem e.
Ked bola naša zem ešte i na vychladlom, tenkom povrchu
miestami žhavotekutá, v tom čase vňútorné teplo zeme malo
na povrch značný vplyv. Neskôr ked kôra zeme vychladla
a zhrubla, nemôžeme už počítať s teplom vňútra zeme v tom
smere, aby oteplovalo povrch. Skoro všetko teplo na povrchu
zemskom pochádza od slnka, len asi 0'5°/0 tepla pochádza
z vňútra zeme.

1. V o n k a jšia te p lo ta zem e.
1.
Zem našu ohrieva slnko, lenže na rôznych miestach rôzne.
Keby osa našej zeme bola svislá, každé miesto zeme by malo
skoro rovnakú teplotu, odhliadnuc od nerovnakého povrchu.
Ale osa našej zeme je ku ekliptike pod 2372° naklonená, skrze
čoho povstávajú rôzne ročné obdobia: jaro, leto, jaseň, zima.
Tiež naša zem sa i okolo slnka pohybuje a má tú zaujímavésť,
že práve vtedy, ked na severnej pologuli je zima, na južnej je leto.
Slnko na zemeguli denne vychodí, kulminuje a zapadá
a tak rôzne silne otepluje patričné miesta zeme. Termogramná čiara tedy nebude rovná, ale vlnitá, obsahujúca naj
vyššiu a najnižšiu tem peratúru dňa a noci; a z toho môžeme
vyrátať strednú tem peratúru dňa i noci, mesiaca i strednú temis W egen er: E n tsteh u n g der K ontinente und O zeane. B rau n sch w eig
1915 a 1920.
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peratúru obdobných čiastok roka. A tiež i strednú temperatúru
celého roka, ktorá je stálejšej a väčšej hodnoty. Veľkosť teploty
miesta zeme závisí a) od intenzity osvetlenia, b) od krátkosti
alebo dlhotrvanlivosti osvetlenia (množstva osvetlenia). Ked po
známe tieto veličiny, ľahko by sme vyrátali pre rozličné miesta
zeme patričnú teplotu, keby nebolo ešte rušiteľov. Títo sú ale
znační. Najprv je možné nerovnomerné umiestnenie mora a zem e
a nerovnomerné oteplovanie a chladnutie. Súš sa rýchlejšie oteplí
na vyššiu tem peratúru zohreje, ako voda, ktorá sa neskôr zohreje,
ale i neskôr stydne, lebo teplejšie vrstvy obalujú povrch vody
a studenšie klesajú ku dnu. Týmto pochodom je i chladnutie
značne spomalené. Bolo zistené, že voda dva ráz toľko teplá
potrebuje ako toho objemu súš. Teplota Sahary a Transkaspickej
suchej sprašovej oblasti sa vo dne i na 70° C zodvihne, ovšem
že v noci zas miestami veľmi povetrie vystydne. Morská voda
už i preto sa nemôže tak rýchle zohriať, lebo istá časť množstva
teploty sa stráca, je použitá na vyparenie vody. Nad súšou
je ale vo všeobecnosti atmosféra suchá a jasná, nad morom
vlhká a oblačná; to je tiež príčinou, že súš skorej a intenzívnejšie
vychladne ako more. Toto nerovnomerné oteplovanie a chladnutie
má za následok rôzne podnebia pri mori, podnebie morské,
oceánne (mierne), na súši krajnostné (extremné), kontinentálne.
Kedže južná pologula je oceánneho rázu, severná ale
kontinentálnej povahy, tak i stredná tem peratúra južnej je
o niečo menšia než na severnej pologule.
2. Ďalším rušiteľom rovnomerného oteplovania je rôzna
výška na zem skom povrchu. Je známo, že čím sa vyššie dvíhame,
tým je chladnejšie a čím nižšie sostupujerne, tým je teplejšie.
Bolo dokázané, že pri každom 100 m pozdvihu môžeme na teplote
V2 0 odpočítať (na 200 m 1°C). To znamená; jestli máme na
povrchu zemskom 20° C temperatúru, vo 2000 m výške bude
teplota len 10° C.
3. Ďalšia príčina nerovnomerného oteplenia miesta zeme
javí sa v rôznom spôsobe pokrytia povrchu zeme. Tam, kde sú
veľké hory, lesy, pravidelná a rozsiahla vegetácia, kde sú rieky,
potoky, rybníky a jazerá, bude podnebie miernejšie, denná
temperatúra nižšia, ako tam, kde niet vegetácie, kde sú holé
skaly, alebo kde veľké pieskové, sprašové plošiny pokrývajú
územia. Tu iste bude podnebie krajnostné a tem peratúra vyššia.
4. Konečne prídu do povahy i morské a vzdušné prúdy.
Od ich pochodu závisí i povetrnostná prognóza. Od maxima a
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minima smeru sily a jakosti vetra, lebo teplé vetry kraje oteplujú,
studené ochladzujú. Zo vzdušného maxima prúdi vzduch do
minima, tečie s výšky do hĺbky. Ale nielen vzduch, ale i more
má svoje prúdy teplé i studené ekvatoriálne i polárne, ktoré
oteplujú mnohoráz i veľké územia (Golfský prúd), alebo ochla
dzujú pobrežie (Labradorský prúd).
Všetky spomenuté príčiny, ktoré účinkujú na rušení temperatúry povrchu zemského, menia teplotu na povrchu zeme,
preca však môžeme určiť strednú temperatúru miest na zemi,
ktorá sa len zriedka o malé -f- alebo — mení. To je jednaká
tepelná, lokálne významná hodnota, ktorá ukazuje množstvo
tepla vysálaného na to miesto. Humboldt prišiel na myšlienku,
Čiarou spojiť miesta rovnakej teploty na zemi. Tak povstaly
izoterm y, ktoré sa tiahnu smerom rovnobežkovým, ale i často
značne vyhýbajú a sú skťukatené, ale preto dosť verný a jasný
obraz teploty ukazujú. Práve ako ročné izotermy môžeme si zná
zorniť izotermy júlové, januárové, ktoré nás o teplote najväčšej
i najchladnejšom mraze poučujú.
Izoterm y objasňujú faktá:
1. Západné pobrežia sev. pologuli sú teplejšie, východné
■chladnejšie. Na južnej pologuli obrátene: západné sú chladnejšie
a východné sú teplejšie.
2. Od 40° juž. alebo sev. šírky izotermy sa vyrovnávajú
a ku pólu vždy zas rovnobežnejšie smerujú. Tak že v 1. bode
spomenuté odchýlky sa prevažne do 45° sev. alebo juž. šírky
javia. Na južnej pologuli, ktorá je oceánneho rázu, je chladnejšie
na sev. pologuli, ktorá je kontinentálnej povahy, je teplejšie
podťa spomenutého šematu priebehu izoteriem.
3. Najteplejšie miesta sú na severnej pologuli, kdežto na
južnej, ktorá je vodnatejšia oproti severnej, kontinentálnej, málo
kde dosahuje teplota tak veľkého stupňa ako od rovníka na sever.
Sú to hranice miesta so strednou temperatúrou od 25—30° C.
4. Južná oceánna pologula je tedy chladnejšia, severná
kontinentálna je teplejšia. Už Dove vyrátal, že stredná temperatúra severnej pologuli je 15‘50 C, južná 13*6° C, z čoho na
sleduje, že len preca je tento rozdiel pomerne dosť malý.
Príčina tohoto faktu je nielen veľká plocha, nepriehľadnou
vodou pokrytá, ale sú tu príčiny i astronomické, na ktoré už
neraz i sami astronómovia zjavne posvietili.
V prvom rade afelium a perihelium zeme príde do ohľadu.
Ked je zem v letnom obluku, má severná pologula leto, južná
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zimu, ale v letnom obluku (186 dní 12 hodín) je v afeliume,
a v tomto obluku sa asi 8 dní viac zdržuje, ako v obluku
zimnom (178 dní 18 hodín), periheliume, ked je na južnej polo
guli leto. Z toho vyplýva, že 8 dní je severná pologula inten
zívnejšie oblievaná slnečným svetlom ako južná. Tiež je známo,
že zem obieha v elipse, ktorej fokusy sa menia, lebo elipsa sa
rozťahuje alebo sťahuje a tak viac-menej podobá sa kruhu a
tým sa dĺžka afelia a perilelia mení.
Ale treba poznamenať, že podťa známeho precesionálneho
pohybu zeme i poloha osi zeme sa mení. Takže ked je prítomne
na severnej pologuli v periheliume zima, o 40.000 rokov bude
na tej istej pologuli v periheliume, leto a na južnej pologuli zima.
Tiež druhý, takzvaný excentrický pohyb zeme sa mení, lebo
dráha zeme sa rozťahuje, a potom zas sa do kruhu, podobnéha
elypse sťahuje.

2 . V nútorná č iž e v la stn á te p lo ta zem e.
Slnko zohrieva zem, od nej sa zohrejú vrstvy vzduchu
a my cítime, že tem peratúra stúpa. Ale slnko svojou teplotou
tisne sa i do zeme, ale pôda a horniny sú zlými teplovodičmi,
prechádza teplota len pomaly do zeme, a v Nemecku už v l 1/* m.
hĺbke prestáva účinok denného tepla, a v 20—25 m. hĺbke
účinok ročnej teploty. Teplo pomaly vniká dnu do zeme, ale
ked sa už spodné vrstvy rozhrialy, práve pre malú vodivosť
tepla, dlhšie ostanú teplými, až zase počínajú chladnúť, aby
opätne sa rozohrialy. Toto rozohrievanie a chladnutie vrstiev
zeme má i biologický význam , nakoľko zvieratá dnu v zemi
spiace zimný spánok, najlepší brloh majú počiatkom zimy, ale
koncom zimy, ked už slnko teplejšie hreje, pociťujú dnu v zemi
nepríjemný chlad, ktorý ich von na jarné slnko láka, ba priamo
vyháňa.
Pivnice, ktoré sú od 20—25 m. hĺbke v strednej Európe
založené, majú už rovnakú, nemenivú tem peratúru, ktorá je
dôkazom toho, že teplo slnečné tu v tomto území len po spo
menutú hranicu siaha. Spomenutá hĺbka pivníc sa ale podnebím
a horninami značne mení. Je známo, že táto hranica slnečnej
teploty siaha v tropoch a na póloch len na pár m. hĺbky, lebo
sú tu obdobné rozdiele častí roka len veťmi malé.
Zprvoti tá mienka panovala, že tem peratúra stálej hĺbkovej
teploty zodpovedá strednej ročnej tem peratúre patričného miesta.
Skoro ale po riadnom pozorovaní pôdovej temperatúry (Schmidt)
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došli k tomu presvedčeniu, že rozdiel tých tem peratúr je síce
malý, ale rozhodne v zemných vrstvách niečo väčší, čo z nasle
dovnej tabely vynímame:
Stredná ročná
tem peratúra.

P ôdová
tem peratúra.

10-5" C
(Dľa H eim a): Zurich
ITO0C
91° C
Mníchov
6 9 “C
Andermatt
3’3* C
61° C
Red ešte hlbšie, za túto spomenutú hranicu vnikáme
do vrstiev zeme, spozorujeme, že tem peratúra sa, nadol idúc,
opätne dvíha.
1. Takéto pribývanie tepla pozorujeme v baniach, ale tu
pozorovanie je značne rušené, rôznymi panujúcimi okolno
sťami, ktoré v tomto smere správne pozorovanie značne hatia.
Takéto sú stále tu panujúci prievan, oteplovanie sa dutín vý
bušnými látkami, s ktorými tu baníci narábajú, dýchaním ľudŕ
a zvierat tu pracujúcich, ochladením studenými prameňami^
ktoré sa v bani nachodia.
2. Omnoho spoľahlivejšie sú tunele, či jaský, menovite
prídu do povahy chýrne švajčiarske tunele, ktoré sú pravým
triumfom modernej techniky. Tak tunel cez Mont Cenis m á
najväčšiu tem peratúru pod povrchom 29’5® C v hĺbke 1.607 m.
Vo Svätogotthardskom tuneli pozorovoli 22'4° C tem peratúry na
severnej strane v 658 m. hĺbke pod povrchom, na južnej strane
27*3° C v 1.074 m. hĺbke pod povrchom a v strede tu n ela
a asi v 1700 m. hĺbke pod povrchom zaznačili 32° C temperatúru.
3. K zaujímavejšiemu pozorovaniu viedly výkopy studienTak na pr. zaujímavé je pozorovanie v Šerginskej studni, na Sibíri
v Irkutsku, kde čím hlbšie sa kopalo, tým bolo v zemi teplejšie.
4. Najzaujímavejšie sú ale prevádzané za uhlím a soľou
hlboké vrty, ktoré veľmi pozoruhodné výsledky nám prezrádzajú.
V tomto ohľade je významný hlboký vrt nedaleko Berlína,
takzvaný hlboký vrt pri Sperenbergu. Významný tým, že pre
chádza len jednou (soľou) a tou istou horninou, od počiatku
do konca, a že ho žiadne teplé ani studené pramene nevyru
šujú a temperatúru nemenia. Je totiž známo, že len v tých
hĺbkových vrstvách, hĺbkou tem peratúry riadne, nerušene, vždy
viac a viac pribýva, v ktorých sa nezameňujú rôzne horniny,
majúce inú a inú schopnosť vedenia teploty. Ale vývrt sa
ťahá len jednou horninou, majúcou tú istú schopnosť vedenia
teploty. Tiež je významné, aby v polohe hlboko-vrtu neboly pra
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mene, ktoré rušivé účinkujú a dvíhanie sa teploty nad mieru
zdvíhajú alebo ochladzujú. V uvedenej tabeli vidíme, ako sa
v hĺbkovom vrte pri Sperenberku a Schladebachu (neďaleko
M erseburku) i tem peratúra zeme dvíha.
Sperenberg.
Schladebach.
H ĺbka,

tem peratúra.

H ĺbka,

tem peratúra.

219 m. 191° C
1266 m. 45 2“ C
345 m. 24 9“ C
1356 m. 48-5° C
470 m. 29'7° C
1416 m. 50'5° C
516 m. 32-0° C
1506 m. 52 0’ C
658 m. 36-1° C
1626 m. 55'0° C
1268 m. 48-1° C
1716 m. 56'6° C
Zaujímavý vrt je i v Sliezku pri Rybníku v Parušoviciach,
ktorý dosiahol 2003 34 m. hĺbky, a tiež na celom svete naj
väčší neďaleko Čerwionky pri Čuchové. V prvom hĺbko-vrte
prišlo sa na 69‘259 C tem peratúry pri 1959 m. hĺbke. V dru
hom na 83'4° C tem peratúry pri 2221 m. hĺbke.
Tieto vrty nás poučujú, že nakoľko metrov koľko tem 
peratúry prirastú. Ten prírastok je ale na rôznych miestach
rôzny. To číslo, ktoré nám ukáže, nakoľko metrov sa musíme
do zeme vhĺbiť aby sme dosiahli 1°C prírastku menujeme geoterm ickým hĺbkovým stupňom. Tento je rôzny, tak ako Sollas len
v Anglicku pozoroval, mení sa od 10—20 m.
V uvedenej tabeli je sostavený term álny hĺbkový stupeň
pre niektoré najnovšie, významnejšie hĺbkovrty.
Veľkosť h ĺb k o v é h o
geoterm . stu pň a.

Schladebach
357J C
Sennewitz pri Halle
36‘5° C
Lieth pri Altone
35*0“ C
Sudenburk pri Magdeburku 32'2° C
Sperenberk
337° C
Parušovice
34T“ C
Čuchov
31-8° C
Tieto značné rozdiele si vysvetľujeme:

D osiah n u tá
najväčšia hĺbka.

1748 m.
1084 m.
1259 m.
506 m.
1273 m.
2003 m.
22397 m.

a) Morfologiou terénu.
Keď porovnáme pokles tem peratúry pri pozdvihu do výšky,
klesne tem peratúra o ľ C nižšie. Pri pôde tento vzrast tem
peratúry je ale rozhodne silnejší, tak na 100 m. pripadne 3“ C
na zodvih temperatúry. Poneváč ale stredná ročná temperatúra
je významným tepelným stálym bodom, od ktorého tempera-
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túra pod zemou vzrastá, lebo ten
'bod leží asi v neutrálnej ploche
pod zemou, od ktorej na hor pre
mena teploty závisí od slnka; od
nej na dol závisí už od pôvodnej
teploty zeme.
b) Ked body rovnakej podzemnej
tem peratúry spolu pospájame, do
staneme tak zvané geoizotermy.
Tieto geoizotermy majú tú vlast
nosť, že sa v dolinách schádzajú,
vo vrchoch rozchádzajú. Táto ne
pravidelnosť čiar sa ale v istej hĺbke
vyrovnáva, až sú paralelné a berú
na seba podobu tvaru zeme.
Iný je tedy geotermický stupeň
pri vrchoch, iný pri dolinách, iný na
nížinách a výšinných plochatinách.
Dokiaľ okolo Mníchova je hĺbkový
geotermický stupeň 30—35 m., zatial
v dolinách je geotermický stupeň
20—25 m. a vo vrchoch 40—60 m.
c) Ďalší rozdiel medzi geotermálny mi hĺbkovými stupňami leží v rôz
nom tepelnom vedení hornín. Táto
tepelná vodivosť sa odhaduje pri soli
na 0'0113, pre pieskovec 0 006, pre
hlinitú brydlicu 00019.
d) Príčina nízkeho, hĺbkového
geotermického stupňa je i v rôznom
chemickom rozklade minerálov a
hornín. Menovite okysličovaním
pyritov sa značná teplota vyviňuje.
V amerických zlatých baniach v Ne
vade hĺbkový stupeň len 15’25 m.
obsahuje. Tiež hnedouhoľné oblasti
Talianska pri Monte Massi, v toskánskych Maremách je hĺbkový stupeň
len 13 m. a v hnedouhoľných baniach
pri Oseku v Čechách bol geotermický
stupeň len na 5’2 m. pozorovaný.
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e) Tiež podzemne nahromadené hrom ady nafty značne snižujú geotermický stupeň, čiže
oteplujú podzemnú oblasť.
f) Ďalším oteplovacím prostriedkom
vňútra zeme sú vulkanické príčiny.
Žhavá magma zeme značne oteplí nadložné vrstvy a ich aj popuká a medzi
ne i do skulín sa vtisne, aby ich účin
nejšie oteplilo. Na tých miestach je
značne nízky geotermický stupeň. Tak
pozoroval Levy, vLimagni, vMachollesi
len 14-16 m. stupeň. Vo vrte pri Neuffe
na Švábskej Albe len 11*1 m. stupeň.
Tiež v Japonsku bol na viacerých
vulkanických miestach nízky geoter
mický stupeň pozorovaný.
g)
Studená voda zas môže prispeť
k sníženiu geotermického stupňa. Tak
v Severnej Amerike v baniach na
medenú rúdu na polostrove Keweenaw
v Michigane, preteká do bani z Hor
ného jazera studená voda, ktorá tak
ochladí to územie, že i vo väčšej hĺbke
dá sa príjemne pracovať, že len na
68 m. teplota sa o 1° C zvyšuje. Po
zoruhodné je, že studená voda má
značný význam na geotermický stu
peň, nielen že ochladí územie, ale i na
tepelnú vodivosť vrstiev má značné
účinky. Tiež pri vŕtaní Symplonského
jaskú pozorovali, že v dialke 4—5 km
od južného portálu sa objavily vo veťkom množstve studené pramene, ktoré
od 10—20° C, tedy na nižší stupeň
snížili tem peratúru jaskú, a tak na
tom mieste boly robotníci mile pre
kvapení malou temperatúrou, lebo
omnoho väčšiu očakávali, tiežj na tom mieste sa musely geoizoterm y hodne od seba vzdialene zakresliť.
Prevŕtanie Simplonu je i z toho stanoviska poučné, že ,
o
o

Termálny
iírkový
profil cez jask
„Gottbarcp-a
(v merítku
J : 100.000) podlá
A. H eim a,
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sme sa dozvedeli, že i tektonika horstva má nemalý vliv na
tepelné pomery vňútra zeme. Pri severnom portále sú vrstvy
takm er kolmo postavené; pri južnom portále sa viac zplochatejú, a preto tepelný prírastok pri severnom portále je pomalší,
ako pri južnom. Tiež sa poznalo, že teplo zeme vo smere vrstiev
sa rýchlejšie pohybuje ako priekom cez vrstvy. Pri severnom
portále je hĺbkový stupeň 35—37 m, ale pri južnom, kde sú
vrstvy viac splochatené, geotermický hĺbkový stupeň na 28—29 m
klesne. S týmto v súvise bola 10—12® C väčšia teplota pozo
rovaná, než sa očakávala, tiež v 8110 m diaľke od severného
portálu, kde 42° C teplotu očakávali a na 55° C narazili.
Z hore uvedeného pozorovania nedá sa všeobecný zákon
o rovnakom prírastku teploty do vňútrozemia ustáliť, lebo tie

Š em atick é zn ázorn en ie prieb eh u geoizoteriem pod štítm i a d olinam i (pri
„b“ a „d“ sa rozch ád zajú ; pri „a“ „c“ [v dolinách] sa schád zajú geoizoterm y).

hĺbky sú k radiusu našej zeme preca len nepatrné. Pravde
podobne len vrchná časť zeme je podrobená tomuto aritmetic
kému progresivizmu, kde geotermický stupeň sa asi na 30 m
odhaduje. Totiž na 30 m počnúc od neutrálnej čiary pripadá
0 1® C prírastku na teplote. Vyšší 35 m geotermický stupeň
Kônigsberger ustálil pre tie kraje, ktoré sú rovinaté, neobsahujú
mladšie eruptívy alebo ložiská uhlia a nafty.
Vo väčšej hĺbke zeme sa tento prírastok na teplote zmenší.
Thomson uvádza, že tento prírastok teploty podľa geotermického stupňa sa asi len do 30 km hĺbky uplatňuje, väčšia hĺbka
je inému prírastku podrobená.
5. Ďalším dôkazom pre teplé vňútro zeme by bol i expe
rim ent Bischofov, ktorý rozohrial bazaltovú guľu na značnú
tem peratúru, a po 48 hodinovom ochladovaní pozoroval, že naj
teplejší bol stredobod gule, od neho k povrchu sa teplota
zmenšovala.
6. Tiež horúce pramene sú jasným dôkazom značnej teploty
zemského vňútra. Tieto prichodia okolo sopiek, ale prichodia
1 tam, kde sopiek nebolo a niet. Len značné pukliny siahajú
do kôry zemskej, ktorými značne rozohriatá teplá minerálna
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voda niekedy i bod vrenia presahujúca vystupuje. Keďže
term y sú rozšírené po celom svete, ich rozsiahlosť poukazuje
tiež na všeobecnú teplotu vnútra zeme, a preto, že sú mnohé
na bod vrenia rozohriaté, to poukazuje na fakt, že v niekoľko
km hĺbke panuje tem peratúra vriacej vody.
7.
Tiež, že ešte vo väčších hĺbkach väčšia tem peratúra
panuje, na to poukazujú horúce lávy vulkánov, majúce asi 1000° C
temperatúru. Bolo pozorované, že púha blízkosť žhavej lávy
stačila na rozžhavenie kuchynského medeného riadu. Sopky sú
podobne po celej zemi rozložené.

Hmoty rádioaktívne.
Osobitným prameňom tepla vňútro-zemského by bola
i rádioaktivita. Či by tá bola ale vstave i vulkanické erupcie
zeme vyvolať, je vždy ešte otázkou, hoci i boli pozorované na
novej hviezde neba (Nova Geminorum 2), že pomocou rádio
aktívnosti stala sa viditeľnou, čo spetroskop riadne dokázal
v hmote urana a jeho rozkladných látok. Jedno je ale i dnes
isté, že ochlaďovací proces našej zeme iste bol i je rádioaktív
nosťou zeme spomalený, opozdovaný práve tak, ako to i na
iných nebeských telesách (i na Slnku) pozorujeme.
Že geotermický stupeň sa tak mení, boli niektorí bádatelia
naklonení predpokladať, že je v zemi i iný prameň teploty a to
je rádium a jeho rádioaktívne hmoty, ktoré pri rozpade značné
teplo vylučujú, ktoré je vstave časti zemskej kôry značne otepliť.
Neskôr bolo zistené, že tieto rádioaktívne hmoty sú vše
obecne rozšírené tak v povetrí v 7000 m výške, v termálnych
prameňoch, ale i v niektorých horninách. V sedimentoch je
menej, ale v eruptívoch viac rádioaktivity, najmä v tých, ktoré
sú značne kyslé, ale v mori rádioaktivity niet. Nosiči rádioaktivity
na našej zemi je uran, thorium, sú to prvky s najväčšou atomovou
váhou. Z ich rozpadu sa tvorí rádium.
Spomenuté prvky prichodia i v 20 rôznych mineráliách,
ale pravé radio-minerále sú uranit a thorit, z ktorých rozkladom
iné povstávajú, ako gum mit, kleveit, brôggerit. Tieto prichodia
v žule, syenite a pegmatitických žilách žuly.
Ale pravý prameň rádioaktivity je zirkon, ktorý patrí
s kvarcom k najtvrdším súčiastkam hornín, zirkonom prechádza
rádioaktivita do pôdy, prameňov i vzduchu. S tru tt je tiež tej
mienky, že rádioaktívne hmoty sú nie rovnako celou zemou
rozšírené, ale menovite na povrchu sa pozoruje rádioaktivita, ;
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ale centrum zeme jej postráda. To dokazuje meteoritami, že
dokiaľ meteoritné kamene sú rádioaktívne, meteoritné železá sú
bez rádioaktivity.
Aké veľké je bohatstvo rádioaktivity, o tom ešte nemáme
správneho poňatia, preca niektorí bádatelia mu značné oteplenie
zemskej kôry pripisujú, ba miestami niektorí i soptenie zeme
rádioaktívnosti kôry zemskej pripisujú, čo ovšem viac sa zaklad á
na mimo-zemskom, ako na zemskom pozorovaní.

Paleoklim a zem e.
Podnebie niektorého kraja závisí od meteorologických je d 
notiek patričného kraja. Ako sú temperatúra, tlak povetria,
vietor a oblačnosť so sprchami. Kecľ vyrátame ročný stred spo
menutých jednotiek, dospejeme k číslam, ktoré sú charakteri
stické pre podnebie toho kraja. K vôli presnejším, priemernejším
stredným dátam meteorologickým, je treba vypočítať stred jed 
notiek za väčší počet rokov.
W. Kôppen14 sa zaoberal s podelením klimát zeme. Vo svojej
novšej práci rozoznáva 5 klimatických typov, ktoré zas podelil
na 11 podnebných skupín.
K lim atick é sk u p in y

P ásm a

K lim a tick é typ y

H orúce
pásm o

h o rú ci v lh k ý

2.

M egaterm

horúci su ch ý

3. Štepy.
4. P úšte.

M ierne
pásm o

tep lý

Mezoterm

m ierny

Stu dené
p ásm o

stu d e n ý (su barktick ý)

Mikroterm

sn e h o v ý (arktický)

1. Tropický prales.
S a v a n y s d v o m a a l e b o v ia c e rý m i s u c h ý m i p e r ió d a m i,

5. Suchozim ná (Čína).
6. Su ch oletná (T aliansko).
7. V lhkom ierna (N em ecko).
S tu d en o-vlh k á zim ná (Sev. Európa).
9. S tu d en o -su ch á zim ná (V ých. Sibír).
8.

10. T undry fiž e r a š e lin iš tn é štepy (5ev. flzia).
11. A rk tick ý večný sn e h a ľad (ju ž . to č ň a ).

Spomenuté skupiny tvoria tedy tri hlavné pásma okolo
zeme, ktoré sa ale nielen v horizontálnej, ale i vertikálnej
polohe uplatňujú.
Podľa Kôppena siaha pásmo pralesa a savan pod 20° od
tohoto pásma po 40° pásmo stepí a púšte, po 60° je pásmo
mierne a subarktické, po 90° je pásmo arktické. T ypy: 8, 9, 10
prichodia len na severnej pologuli, lebo južná je vodou pokrytá.
11 K ôppen: V ersuch ein er K lasifikation der K lim ate. Geogr. Z eitschr.
1901 a K lasifik ation der K lim ate. P eterm . M itteil. 1918.
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Kôppenove podelenie klimat je dosť rozšírené, ale nie práve
najjednoduchejšie a v geologii menej upotrebiteľné. Menej složité
podelenie klimat pochádza od Pencka,16 ktorý podelil klimatá na:
1. humídne, 2. arídne a 3. niválne. Je to podelenie zakla
dajúce sa na množstve a spôsobe srážok. Humídne, vlhké pásmo
15 A. Penck: V ersuch e in e r ] K lim ak lassifik ation . Sitzungsber. B erlín.
A kad. 1910.
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je na srážky bohaté, arídne, suché je na srážky chudobné. Len
- tie pásma majú pre nás väčší význam, lebo niválne pásmo je
líž menej významné. Humídne pásmo sa kryje Richthofenovým
periferickým pásmom, ale arídne s centrálno-kontinentálnym
pásmom. V periferickom pásme prevládajú srážky nad vyparo
vaním a v centrálnom vyparovanie nad srážkami. Preto v prvom
tvoria sa rieky, ktoré ústia do mora, v druhom prípade sa
môžu tiež tvoriť rieky, tie ale v suchom vňútri územia sa strácajú,
alebo ústia do neodtekavých vňútrozemských jazier. Sú tu
i výnimky, ako rieka Níl v Egypte a Colorádo v Sev. Amerike,
prechádzajú cez púšte a neutratia úplne svoje vody a v peri
ferickom pásme ústia do mora.
V hum tdnom klimate sú srážky časté a tak i erózia a
denudácia väčšia, nahromadená skalnatá drf je silným spla
chovaním vody hned odprataná a tak sa tvoria na vrchoch
hlboké brázdy, ktoré sa pretvarujú na hlboké úžiny a roz
sadliny. Že v takom vlhkom podnebí je nielen morfológia
terénu pestrejšia a vypuklejšia, ale s vlhkosťou v spojení i flóra
dosahuje pestrého a silného vývinu.
Cele inak je to v aridnom pásme, kde vyparovanie pre
vláda nad srážkami a skalná drf sa hromadí na úpätí vrchov
natoľko, že sa zdajú, ako by sa do nej ponorovaly, tu drť nie je
v dialke odprataná, ale len miestne uložená. Erózia a denudácia
je tu slabá. Nielen priehlbiny bývajú skalnatou drfou zasypané,
ale ňou sú i vrchy obalené. Tedy dokiaľ v humídnom podnebí
produkty zvetrania sú poodnášané, v aridnom území sú len na
mieste uložené.
Sedimentálne horniny rôznych formácií nám mnoho po
vedia z klimatických podnebí toho času a kraja. Ved už i z tej
okolnosti, či sa tie vrstvy lakustického, glaciálneho, organického,
eolického, alebo fluviálneho a brakického pôvodu, možno na pod
nebie kraja, v ktorom sa tie vrstvy tvorily, tiež zatvárať.
Ale i soľ a gyps a červená barva hornín na arídne klíma,
uhlia, na hum ídne a balvanité hliny na niválne klima poukazujú.
Ešte viac nás ale, ako tieto anorganické látky o predvekých
pomeroch poučujú petrefakty čiže skameneliny.
Keď v tej zemepisnej severnej šírke, kde dnes večný sneh
a ľad panuje, nájdeme v sedimentoch tropické korale, mollusky a
stromové kaprade, iste sme náklonní z toho zatvárať, že tu niekdy
iné klimatické pomery, rozhodne odlišné od dnešných, panovaly,
ked tu také teplomilné zvieratá a rastliny pokrývaly povrch zeme.
S*
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Hoci i prispôsobovacia sila zvierat je často až nápadná,,
preca len z teplomilných druhov zvierat a rastlín musíme i na
teplejšie podnebie usudzovať. Je pravda, že nosorožec a slon
žijú prítomne v trópach. V dilúviu ale žily i v studenom pásme
a v oblastiach večného snehu a ťadu, v čom sa vyjadruje veľká
možnosť sa prispôsobenia, ale preca z iných poznatkov dá sa
súdiť, že ide o prispôsobenie tých zvierat na tom kraji, kde
značná zima panovala.
Skameneliny nás o tom poučujú, že v prvých formáciách
zeme bolo o mnoho teplejšie než je dnes. Panovalo tedy na
zemi hodne teplejšie podnebie.
Werner a Hutton tento fakt tak vysvetľovali, že naša zem
v tom čase mala ešte omnoho tenšiu kôru, než ju má dnes
a že preto bolo na povrchu zeme omnoho teplejšie. Na teplejšom
povrchu teplomilné rastliny a zvieratá žily, z ktorých skameneliny
nám dodnes hlásajú bývalú značnú teplotu zemského povrchu.
Vieme ale, že tepelná vodivosť hornín je nie veľká a že
po utuhlej láve môžeme chodiť ešte i vtedy, ked o pár decimetrov
nižšie žhavo-tekutá masa úplne nevychladnutie látky prezradzuje.
Sartorius v. Waltershausen16 robil i výpočty ohľadom hrúbky
kôry zeme v rôznych formáciách a z nej vyžiarujúcej sa teploty
na povrch zemský a prišiel hoci len približným výpočtom, že
naša zem už v strede mesozoika musela mať tak značnú hrúbku
kôry, že úplne prekážala vňútorném u teplu sa na povrchu
zeme prejavovať.
Je ale pravdepodobné, že tie výpočty ohľadom hrúbky kôry sú
príliš malé, a že už prv sa to stalo, ako to Sartorius označil, že
od polovice mesozoika prestalo vnútro zeme hriať zemský povrch.
Pre dobu p a le o z o ik a mohli by sme na prvý pohľad dľa
skamenelín ustáliť, že priemerne na zemeguli rovnako teplé
podnebie panovalo. Ved sám hmyz zachovaný v hlinitých
bridliciach ukazuje na rovnako teplú tropickú oblasť.
Potonié17 spomína obrovské kaprade, toho času ako kalamity,
sigillárie a lepidodendrony, ktoré už na značne teplé podnebie
poukazujú a svojím rozšírením dajú tušiť na značnú oblasť rovnej
temperatúry. Tie sa našly nielen v Južnej Afrike pri Zambezi,
ale i na dnes studenom severe, na Spicberkách. Tieto kaprade
iste dokazujú aspoň na bezmrazné podnebie karbonu. Tiež, že
16 Sartorius: U n tersu ch u n gen uber d ie K lim ate der G egenw art u n d
V orzeit 1865.
17 P oton ié: D ie E n tsteh u n g der S tein k o h le. 5. A ufl. B erlín 1910.
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na stromoch karbona neboly zistené ročné kruhy, dá sa súdit
na neprerušenie vzrastu a tak na rovnú temperatúru.
I morská fauna má na sebe tropické znaky, ako skam eneliny:
Productus semireticulatus,
Spirifer mosquensis,
Spirifer Verneuili,
Atrypa reticularis,
ktoré tiež poukazujú na rovnakoteplé a vlhké podnebie. Ale
keď sa dôkladnejšie nad touto „aerou“ zamýšľame, napadne nám,
že preca rovnako teplé podnebie na celej zemi nemôžeme si
pre rôzne okolnosti dosť určite predstaviť. Ved i vtedy slnko
rôzne ohrievalo povrch zeme a to podľa severnej a južnej šírky.
Na niektoré miesta dopadaly slnečné papršleky kolmo, na iné
kosmo, tam hrialy lepšie, tu slabšie. Morské prúdy zasahovaly
z teplejších do studenších oblastí a naopak a tak menily teplotu
zeme. Tiež i prúdy vzduchu, tlakové maxima a minima, ktoré
miestny povrch ochladzovaly, inde ohrievaly a tým rôznosť ote
plenia zapríčinily. Ale i nerovná výška nad morom bola prí
činou nerovného oteplenia povrchu.
Z tohto vyplýva, že už ani kambrium tedy ani počiatok
paleozoika si nemôžme tak predstaviť, že by v ňom bola rov
naká tem peratúra po celej zemi panovala.
A konečne máme najjasnejšie dôkazy v zaľadovení paleozoika.
Bolo pozorované v Číne v oblasti Yang-tse i v Južnej Austrálii,
nedaleko Adelaidu, že vrstvy nižného kambria obsahovaly balvanitú hlinu a ľadovcom obrúsené i počiarané okruhliaky.
Coleman našiel pri Hurónskom jazeri v Kanade v najnižšom
algonkiume mohutné bridličnaté balvanité hliny (tillity), po
ukazujúce na zaľadnenie v spomenutom útvare.
V Južnej Afrike v Kapsku v transvalskej formácii, po
dobne sa našly hoci i menšie, zjavné a pravé tillity. Tiež po
dobne i v spodnom devone, o ktorom H. Cloos r. 1915 sa
zmienil v práci „Predkarbonské glaciálne útvary v Kapsku“.18
Kapsko je klasická zem na pozorovanie paleozoického
zaľadnenia. K tomuto došlo v tom čase, ked dľa E. Kokena19
južný pól nebol na tomto mieste, ale bližšie k Južnej Afrike
medzi Južnou Afrikou a Austráliou.
Najmohutnejšie zaľadnenie sa prejavilo v perm e a odtiaľ
i pomenovanie „mladopaleozoického zaľadnenia“.
18 G eo lo g isc h e R undschau.
19 E. K oken: D ie Vorw elt und

ihre

E n tw ick lu n gsgesch ich te

1893.
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Zdá sa, že to zaľadnenie postihlo len južnú pologuľu, lebo
tu na pevninách je dokázateľné. Bolo pozorované tak v Austrálii,,
v Afrike, ako i Brazílii a Ohnivej zemi, ba až vo Východnej
Indii blízko rovníka.
Na severnej pologuli, ktorá je lepšie preskúmaná, ako
tamtá, nebolo v spomenutom čase spozorované podobné zaľadnenie. Nie len zjavné a mohutné tillity, ale i obrúsené a
okrúhle, počiarané okruhliaky a valovite zaokrúhlené podložie
tohoto glacialného útvaru nám jasne dokazuje prítomnosť tejto
permskej ľadovej doby.
Po ukončení ľadovej doby prichádza koncom paleozoika
(ako bolo pozorované v Európe, Indii, Juž. Afrike) teplé a suché
podnebie, lebo vtedy sa utvorily vrstvy rotliegenda, červené na
železný oksyd bohaté pieskovce a konglomeráty, ktoré žiadnu
morskú faunu neobsahujú, lebo sú vnútrozemského pôvodu.
Podobne za také považujeme vrstvy „zechsteinu“, v tom čase
sa utvorily mohutné soľné ložiská sever. Nemecka, kde menovite
z tých solí sú najzaujímavejšie soli kaliumové, ktoré sa len
v horúcom a suchom podnebí utvoriť mohly.
Podobne červené pieskovce,20 prichodia ale v iných, prevažne
starších, ba i najstarších formáciách paleozoika, nielen v kambriume, ale až v praekambriume, algonkiume. Keďže tieto pies
kovce poukazujú na suché, horúce, vnútrozemské arídne pod
nebie, je len zrejmé, že už i v tom dávnom čase nebolo pod
nebie zeme rovnomerné, ale nerovnomerné, miestami studené,
miesty až prihorúce a zaujímavé je, že podnebie i týchto oblastí
sa časom menilo. Tedy jasný dôkaz, ako Kayser píše, že „už
v najstaršom čase sa klimatické pomery veľmi menily a podľa
polohy zeme rozlične líšily.“
Čo sa týka m e so z o ik a , i tejto „aere“ niektorí skúm atelia
privlastňovali také podnebie, aké bolo začiatkom paleozoika.
Tak Fr. Frech z niektorých v mesozoikume žijúcich reptílií
morských mušiel a z cykadei chcel dokázať, (že keď tie rastliny
a zvieratá sa našly na rôznych miestach zeme) rovnaké teplo
a bezmrazivé podnebie väčšej časti zemegule. Ale ním uvedený
skamenelý materiál nebol dostatočný k tomu, aby sa dalo
podnebie mesozoike určiť. Tým viac, že reptílie, ktoré boly nájdené
v červených pieskovcach, poukazujú na suché podnebie, ktoré
nebolo na ďaleko, ale ani na dlho rozšírené, lebo sa s vlhkým
20 Sem patria viac 1000 m m ohu tné červ en é torridonové bez sk am en elín o v é p iesk o v ce Šk ótsk a, nad ktorým i lež í disk ord antn e sp od n é k am b riu m .
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podaebím zamenilo. Až v kriedovej perióde sa podarilo zistiť
súvislé klimatické pásmo. F. Rom er rozoznáva dve klimatické
facie: kriedovú severnú a kriedovú ju žn ú čiže severný kriedový
útvar, ktorý sa tahne Sever. Spoj. Štátmi cez Sev. Európu a ne
obsahuje rudisty a hrádze tvoriace korale, a južný kriedový
útvar tiahnúci sa cez Texas, nové Mexiko, Europskú stredo
zemnú oblasť, obsahujúcu rudisty.
Je zrejmé, že tieto rozdiele treba hľadať len v diferencii
tem peratúry a rôznosti podnebia.
Neum ayr v klimatických názoroch len podporuje Rômera.
On udáva, že v Európe možno pozorovať kraje klimatických
fácii: 1. Ruskú, 2. Stredo-europskú a 3. Juho-europskú fáciu.
Juho-europská fácia môže zodpovedať priestoru siahajúcemu od
rovníka na 30° severne a 30° južne. Stredoeuropská fácia delí sa
na severné a južné pásmo, ktoré od centrálneho pásma severne,
pofažne južne sa rozprestiera, prichádzame k tej mienke, že
centrálne pásmo zodpovedá rovníkovému, a po oboch stranách
centrálne pásmo sprevádzajúce pásma severnému a južnému
miernemu pásmu. Že v centrálnom pásme bola i temperatúra
teplejšia ako od neho ležiacom severnom a južnom, kde bola
tem peratúra menšia, je samozrejmé.
Konečne severo-europské, severo-azijské, severo-americkó
nálezište júry srovnáva sa s boreálnym pásmom júry a ešte
chladnejším morom. V tom pásme útesotvorné teplo milujúce
morské korale, ktoré len v tropických moriach prichodia, tu
úplne chybujú. Spomenuté pozorovanie kriedy dokazuje tie
faktá, že v júre podnebné pásma už boly vyvinuté. V mesozoikume glaciálne výtvary sú zriedkavé a neboly okrem Južnej
Afriky nikde nájdené.
V k e n o z o ik u m e (v neozoikume) pozorujeme ubývanie
teploty. Ešte v paleocéne, eocéne, oligocéne možno v západnej
Európe tropické podnebie pozorovať, lebo rastú tu palmy; ba
i v miocéne sa našly v Nemecku skameneliny paliem, vavrínu
a myrty, ale už videf, že sa podnebie ochladzuje a už v pliocéne mohly byť klimatické podmienky také ako prítomne;
ba snád i chladnejše, na čo poukazovaly v Anglicku vo vrst
vách zeme až subarktického rázu mäkkýše.
O. Heeiil sa zaoberal s fosílnou flórou vysokého severa
a presvedčil sa, že nájdená flóra na omnoho teplejšie podnebie
poukazuje. Bola to flóra Islandu, Grônlandu, Špicberkov, územia
21 H eer: Flóra flo ssilis arctica 1868— 1883.
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veľkej Meckenzie a Melvillu a obsahovala odtlaky javorov, dubov,
platánov, taksodiov a konifer. Ked si pripomíname, že prítomné
hranice zeleného stromovia počínajú sa od mysu Južného Grônlandu, odtiaľ k Islandu, územiu Hamerfestu, Severným Ruskom
na Sibír, kde ale miestami sa od pobrežia hodne na juh odťa
huje, ale v tercieri tá hranica až za 80° severnej šírky siahala,
čo značne veľkému teplu pripisovať možno.
Otázka je teraz ako si toto oteplenie vysvetliť.
Na vňútrozemné teplo nemožno mysleť. To v tom čase
nemohlo prísť do povahy. Na prúdy vody a teplého vzduchu
tiež nemôžme stavať. Ved Golfský prúd až k severném u po
brežiu sa dotiahne a hranica stromov nižšie leží. Do povahy pri
chodí ale kosmické žiarenie, ktoré udáva, že dráha zeme bola
excentrická, a zem, ked zima panovala na severnej pologuli
bola v príslní. Lebo v tercieri dosiahol ten pohyb svoje maximum.
Akokoľvek zdá sa táto teória pravdivou, preca podľa Nathorsta
mnohé výskumy jej protirečia. Tento skúmal terciér Japonska
a prišiel k mienke, že tu v tom istom čase bolo dosť stu
dené podnebie, ktoré k terajšiemu žiadne plus nevykazuje, ani
ho len neprenižuje. Ked však ale Východná Azia má v tom
čase studené podnebie, ked v Západnej Azii teplejšie pod
nebie panovalo, N eum ayr a Nalhorst prišli na mienku, že je
to najvysvetliteľnejšie tak, aby sa predpokladal pohyb pólu.
Je isté, že tým je to najistejšie vysvetlené. Ked si severný pól
predstavíme na 70° severnej šírky a 120° východnej dĺžky, tak
Sachalín, Kamčatka a Amur budú bližšie severného pólu a tak
i studenej oblasti, ako Špicberky a značná časť Grônlandu
a v tom prípade by objavená flóra zodpovedala polohe a vý
skytu a rozriešila klimatické pomery toho času.
Podobne i Semper, ktorý si zprvoti teplú flóru severa vy
svetľoval rôznym podelením súše a mora morskými prúdami,
prijal hypotézu pohybu póla zeme.
Tvrdí, že severný pól bol v kriedovej perióde na tom
mieste čo dnes. Neskôr sa odsunul od Severnej Ameriky na
západ, že o 30° od Aljašky ležal a len v oligocéne sa potom
vrátil. Semper hovorí, že to veľké Strodozemnó more starého
sveta, ktoré i v paleogéne jestvovalo, muselo v pasátovej oblasti
ležať a tak primerane k tým vekom sa i morské prúdy uplatnily.
Pohyb pólov je i astronomicky dokázaný, je tiež ale i to
pravda, že pohyb je viazaný a má svoje dialkové odkyvné ;
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hranice. Že by ale po celej zemi vandroval, ako si to niektorí skú’ matelia (Kreichgauer) predstavovali, o tom nemôže b y t ani reči.
V d ilu v iu m e sa zem schladila, až mohutné ľadovce8* pokryly časť Európy a Ameriky, neostávaly na jednom mieste, raz
sa k severu, raz k juhu potisly, čo malo za následok oteplenie
alebo schladenie podnebia. S tým zaľadnením i zverina a kve
tena postúpila k juhu, aby po oteplení podnebia nastúpila na
predošlé miesta. Len škoda, že o príčinách zaľadnenia len tak
málo vieme.
Príčinu zaľadnenia niektorí odborníci v prvom rade hľa
dajú v geografických a meteorologických premenách, menovite
v zosilení srážok, čím by sa bolo povetrie značne ochladilo,
a tak dalo podklad k mrazivým zjavom zaladnenia. Tento náhľad
menovite Briickner podporoval a kliesnil mu cestu k víťazstvu.
Iní boli ale iného náhľadu a mnohí boli tej mienky, že
príčiny diluviálneho zaľadnenia majú pôvod v geologických
zjavoch. Ohromná sopečnosť, ktorá pred diluviom množstvo
pár a plynov vychrlila a do veľkej výšky do povetria vyho
dila, že tieto produkty rozšírily sa okolo zeme ako nejaký
hustý, slnečné papršleky málo prepúštavý, tak i teplo zadržu
júci, tedy schladujúci obal, ktorý iste mohol byť pôvodcom
pravého zaladnenia a s tým spojeného značného zozimenia.
Croll hľadá príčinu diluviálneho zaľadnenia v nebeskom
priestore a podáva za príčinu excentricitu dráhy zeme, ktorá
v tom čase práve dosiahla svoje maximum. Túto teóriu ale
mnohí odborníci neprijali, lebo podľa nej nedá sa príčina za
ladnenia úplne pochopiť. Podľa tejto teórie by bolo malo nastať
po severo-guľnom zaľadnení južno-guľné zaľadnenie, kedže sa
zem na dráhe okolo slnka pohybovala. Na južnej zemeguli
podobné zaľadnenie nebolo dosial pozorované, tak teória tiež
cele nezodpovedá. Podľa nej i v mesozoikume by bolo muselo
nastať väčšie zaľadnenie a vieme, že v druhohorí podobné za
ľadnenie nebolo.
Eug. Dubois podobne v kosmických príčinách hľadá pôvodcu
zaľadnenia. Tvrdí, že schladnutie podnebia nastalo tým spôsobom,
že slnko zo štádiumu bieleho svetla prešlo v tom čase do obdobia
žltého svetla a tá okolnosť spôsobila značné schladenie, ktoré sa
prejavilo nielen na slnci, ale i na našej zemi. Skoda že táto teória
nevysvetľuje, ako potom mohlo povstať permské zaľadnenie.
22 R. Credner: Das Eiszeitproblem . Jahresber. d. Geogr. G es. G reifsw a ld 1902.
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Arrhenius vidí v telurických príčinách pôvodcu zaľadnenia
a to tým, že v dilúviume nastalo m iznutie uhličitej kyseliny
z atmosféry. Pokusami zistil, že zväčšenie uhličitej kyseliny
vo vzduchu má za následok značné oteplenie, lebo teplotu
slnečných papršlekov stupňuje a vyžiarovanie pôdy zmenšuje;,
z toho nasleduje, že sa teplota zvyšuje. Sopky terciera chrliace
žhavú lávu a plyny, medzi nimi hlavne kyselinu uhličitú, majú
hlavný podiel na rozšírení sa uličitej kyseliny po zemskom
povrchu.
Významným prívržencom tejto teórie bol Frech, ktorý ju
vysvetlením permského zaľadnenia rozšíril a upravil. Udáva, že
v devone i terciéri divo zúrily sopky a vyhadzovaly množstvo
uhličitej kyseliny, z ktorej v karbone nastalo oteplenie a s ním
i mohutná vegetácia stromovitých kapradín tej formácie. Ale to
bujné rastlinstvo spotrebovalo ohromné množstvo kyseliny
uhličitej a jej úbytok mal za následok citeľné schladenie, ktoré
sa i v perme prejavilo v podobe ľadovej doby.
Ale ani táto teória sa netešila všeobecnej obľube, a mnohí
boli proti nej silne zaujatí, tak: Gregory, Koken a Philippi.
Tvrdili, že nie je pravda, že by odberom uhlič. kyseliny muselo
vždy zaľadnenie nastať.
Tiež ako C. Chamberlin spomína, veľké množstvo uhličitej
kyseliny bolo v atmosfére i v mesozoikume odňaté, lebo sa
tvorily veľké vápencové sedimenty. V tomto ohľade môže byť
spomenutá vrchná júra a krieda. Kedže v tomto čase bola
atmosféra mnohej uhličitej kyseliny pozbavená, tak v eocéne
by bolo malo nastať isté zaľadnenia, a — nenastalo.
Podobne nemožno tvrdiť, žeby počas zaľadnenia neboly
silne pracovaly sopky. Práve v staršom perme bola pozorovaná
značná činnosť vulkanizmu a nenastalo zaľadnenie. Diluviálne
zaľadnenie nenastalo odrazu, ale už v paleogéne pozorovať
ochladovacie zmeny, ktoré koncom oligocéna postúpily, napriek
tomu, že v miocéne nastala silná vulkanická činnosť, ochlaďovanie postupovalo, a to nezodpovedá názorom Arrheniusa, ktorý
silným vulkanizmom si predstavuje oteplenie atmosféry a pravde
podobnejší sa zdá byť názor Kokenov, ktorý tvrdí, že práve
silné soptenie, sprevádzané zaľadnením, má za následok silné
ochladenie, a že zas zaľadnenie privádza soptenie a úbytok
soptenia má za následok oteplenia. Tedy pravý opak tvrdí, čo
Arrhenius s Frechom. Tiež interglaciáíe sa nedajú Arrheniusovou
teoriou dobre vysvetliť. Je isté, že oscilácia ľadu je spojená
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ochladovaním a oteplením, to je zas spojené s premenou čiže
osciláciou podnebia a túto premenu nemožno množstvom prí
bytku alebo odbytku určitého množstva kyseliny vysvetľovať. Tiež
nemožno vysvetliť hypotézu úbytkom kyseliny uhličitej, južnopólového permového zaladnenia. Úbytok kyseliny uhličitej by bol
mal nastať rovnako na celej zemi a tak zaladnenie by sa nemalo
len na južnú pologulu sústredniť, ale rovnako po celej zemi
rozšíriť a práve tento pôvod zaíadnenia nebol pozorovaný.
Z uvedeného dá sa mysleť, ako málo poznáme príčiny
zmeny podnebia, ktoré boly príčinou rôznych geologických
zjavov povrchu litosféry.
Na geol. kongrese 1906 v Mexiku bola reč i o paleoklimatických otázkach, ale tu boly tiež rôzne teórie postavené,,
i protimienky predložené, v jednom si boli ale geologovia všetci
rovnako istí, že tie teórie nevyhovujú. Tiež že príčiny zmienpodnebia treba hľadať i v zjavoch kosmických.
Philippi upozorňuje, že premeny podnebia závisia i od slnka,
tedy od sálania slnečného tepla a od jakosti a množstva
slnečných papršlekov. Upozorňuje na nový objav astronomov,
podľa ktorého tm avé miesta na nebi nie sú úplne bez hviezd,,
i tam sa hviezdy nachodia, ale ich nevidíme. Fotografovaním
neba sa zistilo, že na tých miestach sa kruhy odfotografujú,
ktoré majú tem né výbežky a majú tú zvláštnosť, že sveteľné
papršleky absorbujú a neprepúšťajú, že tieto úkazy môžu byť
považované za oblaky s látkou studeného plynu alebo prachuJestli naša zem v obehu svojom spolu i so slnkom po prípade
vbehla do tých oblakov, ktoré by zmenšily teplotu papršlekov
tepelných, muselo by nastať zaľadnenie, ale i tou teoriou je
ťažko vysvetliť jednostranné zaľadnenie v perme.
Je isté, že podnebie je nie niečo stáleho a pevného, ale
že sa m ení časom a priestorom, ako sa i iné zjavy na našej zemi
menia. Podnebie sa premeňuje i zameňuje, s miesta na miesto
putuje, tak hlboká myšlienka gréckych filozofov „všetko tečie“,
sa na všetky zjavy a predmety prírody a tak i na podnebie vzťahuje.

M eranie času v geologii.
Je všeobecne známo, že v geologii nepovažujeme za vý
znam né v čísliciach vyslovovať čas jednotlivých formácií. Preca
sa pokúsili mnohí bádatelia i ten problém rozlúštiť. Pozorovali
prírodu a jej zjavy i útvary a podľa uplynutého času menšich
jednotiek vypočítali čas celej formácie alebo i skupine obsa

44
hujúcej viac formácií. Už V. Thomson (Lord Kelvin) prišiel na
tú myšlienku, že by sa dal určiť vek zeme, a on ho z chladnutia zem e i určil na 100,000.000 rokov. Toto číslo, ako to ne
skôr fyzikovia, geologovia a petrografovia určili, je hodne nízke
a malé a musíme ho značne zväčšiť, aby sme ku pravdivosti
uplynutia času zeme aspoň s približnou pravdivosťou pristúpili.
Názor Thomsonov podporoval G. H. Darwin Cl. King, O.
Fischer a G. F. Becker ale tiež už i to tušili, že toto chladnutie
nepostupovalo pravidelne, ako sa predpokladalo, ale že perturbácie
chladnutia sa i tu značne prejavily; veď už sama radioktivita
zeme je vstave značné oneskorenie schladnutia zeme spôsobiť.
Tiež málo pravdivé vypočítanie je vypočítanie tých skúmateťov, ktorí svoje výpočty na m nožstve obsahu kuchynskej soli
v mori založili, ktorí predpokladali, že obsah kuchynskej soli
v oceánoch je nie primérneho, ale len sekundérneho, vtrúseného
pôvodu. Podľa n :ch vetranie hornín a sopečné výbuchy mohly
kuchynskú soľ v mori utvoriť a pôvodne srazená voda mora
žiadnu soľ v mori neobsahovala. To je ale posiaľ záhadné a ne
dokázané. K takým výpočtom dospel a vek zeme určil J. Joly
na 80—90—100 milionov rokov, V. J. Sollas na 80—150 milionov
rokov, J. R. Becker na 50—70 milionov rokov.
Ale ani niektoré geologické zjavy a pozorovania nestačily
k odhadu pravdepodobného veku zeme, lebo pri vzrastu deltových naplavenín v delte Nílu alebo Missisipi nepostačovaly
malé odhady na určenia veku zeme. Tiež bol pozorovaný
vodopád Niagari v Severnej Amerike, ktorý sa stále ku zadu
posunuje a k jazeru Erie napreduje, aby časom v ňom zanikol.
Z tejto rýchlosti posunovania sa vodopádu je možno prísť k u r
čitej konklúzii, ktorá je ale tiež nie dosť spoľahlivá. Týmto by
sme mohli odhadnúť čas od utvorenia sa vodopádu, či čas od
konca ľadovej doby. Tento čas Lyell určil na 70.000 rokov, ale
Woodward a Gilbert len na 7000 rokov. Alb. Heim sa zaoberal
zas s Alpami a prišiel v tom ohľade k dosť zaujímavému vý
sledku. Ustálil z usadlín bahna, ktoré prichodia pred a za morénovým valom vo Vierwaldstättskom jazere, uplynulý čas od
ostatného glaciálu na 16.000 rokov.
Podobne druhý skúmateľ a geomorfolog Alp, A. Penck
odhaduje podľa diluviálnych usadlín, čas postglaciála (postwiirmienu) na 20.000 rokov a celú ľadovú dobu na viac 100.000
rokov.23
23 ľ en ck : D ie A lpen im E iszeitalter III. 1909.
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Mnoho významnejšie je pozorovanie Švéda DE. Geera.
' Významní bádatelia Švédska z rýchlosti pozdvihu pobrežia a
z výšky diluviálnych terás vypočítali čas, ktorý uplynul od
fadovej doby. DE. Geer z usadlín marinného bahna z postglaciálu (Yoldia času) vypočítáva od tej doby uplynulý čas. Totiž
predpokladá, že subglaciálne rieky usadily každým rokom
v lete tenkú vrstvu hliny, lebo každým rokom lad ustupoval
a tie hlinité vrstvy na sever ustupovaly, takže najstaršia je
najjužnejšie, najmladšia najsevernejšie pozorovaná a tak tie
vrstvy jedna cez druhú presahujú a zapadajú ako pokrovné
šindle na streche. Z počtu tých vrstiev vypočítal od posledného
glaciálu uplynulý čas na 12.000 rokov. DE. Geere našiel v tých
vrstvách i skameneliny a to v najspodnejších, ešte úplne ark
tickej faune a flóre zodpovedajúce a v najvyšších vrstvách

Š em atick é znázorn en ie ro čn éh o p ostrk ovéh o ustu p ovan ia šk an d in ávsk eh o
osta tn éh o la d o v c a a tv o r en ie sa na obrube ročn ých h lin itý ch v r stiev ,
podľa G eera. (A , B, C jed n o za druhým n asledu júce tri m iesta poloh y ľadu
v zim e, a, b, c tri jed n a za druh ou sa utvorujú ce ročné vrstvy.)

pozostatky omnoho teplejšieho klimatu. Z toho je zrejmé a
nasleduje, že pod týmto časom premenilo sa i podnebie patrič
ného kraja a tú premenu zeme sledovala zverina a kvetena
územia, že je to čas uplynulý od vňútorného zafadnenia do konca
úplného roztopenia sa vňútrozemného ladu.
Známy nemecký geolog K. Keilhack zisťuje ešte mladšej
doby uplynulý čas a síce staršiu dobu alúvia. Udáva, že na
území pobrežia východného mora pri Misdroy a Svinemúnde
litorálnym vpádom more sa vlialo do Oderskej delty a pri
pobreží utvorovalo pieskové usadliny, duny a melčiny. Pozoroval,
že asi 35 rokov pripadne na utvorenie sa jednej duny a keďže
je ich tam do 230, vypočítal, že od počiatku toho vpádu uply
nulo asi 8000 rokov.
DE. Geerový a Keilhackový čas je už omnoho prijateľnejší,
než predošle spomenutých bádateľov, hoci i tu môžeme rátať
s malou nepresnosťou, ktorá sa mohla udať DE. Geerovi v tom,
že pri usadzovaní hlinených vrstiev mohla nastať prestávka,
a pri Keilhackovi zas v tom, že nemusely sa spomenuté duny
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v rovnakom čase utvorovaf. Utvorenie jednej duny mohlo menej,
druhej omnoho viac rokov trvat. Tiež sa našli pozorovatelia,
ktorí i na staršie formácie pamätali a ich čas odhadovali. Ch.
Walcott z mohutnosti sedimentov postalgonkium na 27 milionov
rokov a algonkium na 17Va milionov rokov odhaduje. Tiež Arch.
Geikie pre utvorenie sa všetkých sedimentov, potrebný čas na
100 milionov rokov a Sollas len na 34—80 milionov rokov od
haduje. Už i z toho veľkého rozdielu, i z toho predpokladu, že
tie vrstvy sa usadzovaly pravidelne a stále, musíme uznať, že
i tieto odhady sú veľmi problematické.
Úplne na novom podklade sú odhady veku zeme so sta
noviska chemicko-petrografického. Už i Rutherford, Ramsay a
Soddy dokázali, že hélium , hoci i v malom množstve, prichodí
v každej temer hornine. A aby sa hélium z jeho materných
prvkov uránu a thorium u utvorilo, potrebuje istý, na chemic
kých a fyzikálnych podmienkach nezávislý čas.
Anglický fyzik Stru tt (lord Rayleigh) dokázal prítomnosť
hélia na mnohých mineráloch, a podra m nožstva hélia v nich
obsaženého vypočítal ich vek. V sedimentách skúmal prevažne
ich fosforitové a železité zátvory, pri eruptívach ich zirkony,
titanity, ktoré patria k najradioaktívnejším súčiastkam vyvrelín.
Stroutt ako vidno z nasledovnej tabely podlá obsahu heliumu,
odhaduje ich vek v miliónoch rokoch.
O bsah
hélia “

H o r n i n y
Prítomný sanidinit zo Sommy (Vezuv)
Postpliocénna láva z Mayenu (okolia
Lachského jazera)
Vyvrelenina z pliocénu (Nový Zeeland)
Vyvrelenina z miocénu (Auvergne)
Sferosiderit z oligocénu (Porýnsko)
Červený pieskovec z eocénu z Antrimu
(Írsko)
Siderit z karbonu, Forest Dean (Anglia)
Devonský hematit, Caen (Sev. Francia)
Rôzne vyvreliny z praekambriumu
24 V ku bičných centim etroch
m n o žstv a z urana a thoria.

V ek v mil.
rokoch

o-oi

0*1

0-09
0-223
0-57
076

1-0
25
63
8-4

2-8
13 3
134
1 3 -6 5

308
146
147
200—715

v pom ere k utvoren iu sa p otreb n éh o
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Ale treba poznamenať, že tie čísla označuje len ten naj' Irratší čas, a vskutočnosti maly by označovať čas najdlhší, lebo
■značný počet je toho hélia, ktoré už nemôže prísť pri skúmaní
horniny do povahy, lebo sa s vetraním a rozdrtením horniny,
tiež tektonickou a metamorfickou premenou zničí.
Iní zas pozorovali, že pri rozpade uránu a thoria utvoruje
sa nielen hélium, ale i olovo, a práve počet toho olova u jedno
tlivých hornín môže byť podkladom k časovému odhadu formácií
v rokoch.
Barrell s týmto vypočítaním prišiel k omnoho väčším
čísliciam. On geologické periódy určuje na 34—45 mil. rokov.
Jednotlivé formácie, ako karbonskú na 85—90, nižno-silurskú
SO—130 mil. a kambrickú na 70—110 mil. rokov.
On tiež i čas „aer“ zeme určil nasledovne:
na
55—65
mil. rokov.
Kenozoikum
„ 1 3 5 -1 8 0
„
Mesozoikum
» 360—540
„
„
Paleozoikum
Algonkium-archaikum „ 1200—1400 „
„
Takže na celý úplný vek zeme by pripadalo od 1700 do
2200 mil. rokov.
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