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A b s t r a c t. The article presents the likely cause of cracks in the continental and oceanic lithospheric plates, and
the probable causes of earthquakes initiating Earth’s speed changes. As the root cause of one of the earthquakes,
the author adopts a rotational speed of the globe (reasons: changes of the ocean level, convection currents, or
a change in the ice cover) causing the formation of small d’Alambert’s forces with a latitudinal direction, which
affect the tectonic plates. The author shows that there is a natural amplifier in the lithosphere, which converts
the small d’Alambert’s forces into forces capable of moving tectonic plates on the asthenosphere. The energy to pro-
duce the drift of tectonic plates comes from the potential energy of water column in the oceans and some lakes.

Thus, the author also explains where the continent-moving forces come from, unlike Alfred Wegener who was not able tounravelthis. It

should be emphasized that the earthquake in 2011 (Fukushima) occurred during theEarth’s speed change. Current hypotheses should

be re-examined and the reason for tectonic plate drift should be re-considered taking into account the hydrostatic pressure – a factor

influencing the water column in the oceans and some lakes, and affecting the change in rotation speed of the Earth. The author believes

that it is appropriate to carry out work to identify a close relationship between the changes in the Earth’s speed and earthquakes

initiated by these changes, which would allow to forecast some earthquakes.
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Wêdrówka kontynentów (dryf kontynentów) zwana te¿

teori¹ Alfreda Wegnera, a obecnie nazywana wêdrówk¹

p³yt tektonicznych litosfery, zak³ada, ¿e mechanizmem

napêdzaj¹cym dryf kontynentów s¹ pr¹dy konwekcyjne w

p³aszczu Ziemi (np. Cox & Hart, 1986; Czechowski, 1994;

Dadlez & Jaroszewski, 1994). Wspó³czeœnie przyjmuje

siê, ¿e za dryf p³yt tektonicznych litosfery jest odpowie-

dzialny za mechanizm konwekcji zachodz¹cy w p³aszczu

ziemskim.

Litosfera, zewnêtrzna warstwa pow³oki Ziemi o mi¹¿-

szoœci oko³o 80 km sk³ada siê z dwóch warstw – cieñszej,

z³o¿onej z materia³u skalnego stanowi¹cego sztywn¹ war-

stwê Ziemi (skorupê) i znacznie grubszej bêd¹cej warstw¹

p³aszcza. Litosfera spoczywa na znacznej mi¹¿szoœci (ok.

150 km) astenosferze z³o¿onej z plastycznej, wskutek wy¿-

szej temperatury i ciœnienia, materii skalno-magmowej.

Ciep³o wnêtrza Ziemi, wyp³ywaj¹c na zewn¹trz, ogrzewa

materiê p³aszcza dziêki przewodzeniu i wzd³u¿ ruchu

pr¹dów wznosz¹cych wynosi j¹ do podstawy skorupy.

Tam, poni¿ej strefy nieci¹g³oœci Moho i warstwy perodyto-

wej, porusza siê ona dalej poziomo. Na skutek zaœ stop-

niowego och³adzania w innych miejscach, jako ciê¿sza,

zanurza siê z powrotem w p³aszczu Ziemi. W ten sposób

mechanizm ten tworzy komorê konwekcyjn¹. Zgodnie

z t¹ hipotez¹ w p³aszczu ziemskim istnieje wiele komór

konwekcyjnych odznaczaj¹cych siê zsynchronizowanym

powolnym przemieszczaniem ogrzanego i sch³odzonego

materia³u plastycznego. W efekcie takiego procesu w dolnej

i górnej czêœci p³aszcza Ziemi wystêpuj¹ ruchy poziome. To

w³aœnie poziomy górny sk³adnik pr¹dów konwekcyjnych

jest odpowiedzialny za dryf p³yt tektonicznych. P³yty te s¹

segmentami litosfery obejmuj¹cymi skorupê i górn¹ czêœæ

p³aszcza i przesuwaj¹ siê zgodnie z wypadkowym kierun-

kiem pr¹dów p³aszcza. Przypomina to pas transmisyjny.

Mechanizm ten jest jednak kontrowersyjny z wielu

wzglêdów (por. np. Chain, 1974), m.in. nie uwzglêdnia

planetarnej sieci roz³amów wg³êbnych wspólnej dla konty-

nentów i oceanów, a jak zauwa¿y³ Czechowski (1994)

jedynym bezpoœrednim dowodem istnienia konwekcji

w p³aszczu jest dryf p³yt litosfery. Nie wchodz¹c w istotê

spornych zagadnieñ i zak³adaj¹c prawdziwoœæ modelu,

hipoteza pr¹dów konwekcyjnych nie uwzglêdnia wp³ywu

dzia³ania ciœnienia hydrostatycznego w oceanach i wywo-

³ywanego przez nie parcia hydrostatycznego na trwaj¹cy

dryf p³yt tektonicznych.

Celem niniejszej publikacji nie jest próba podwa¿enia

tej hipotezy, a jedynie zwrócenie uwagi badaczy, na dotych-

czas pomijany czynnik, który te¿ ma swój udzia³ w proce-

sach zmian litosfery i móg³by byæ równie¿ uwzglêdniany

przy rozpatrywaniu przyczyn dryfu p³yt tektonicznych. Tym

czynnikiem jest parcie hydrostatyczne dzia³aj¹ce na boki

pêkniêæ litosfery na dnie oceanów, wywo³ane ciœnieniem

hydrostatycznym s³upa wody w oceanach i niektórych

jeziorach.

Wp³yw ciœnienia hydrostatycznego na litosferê móg³

zachodziæ nastêpuj¹co. W pierwszych stadiach rozwoju

skorupy ziemskiej pojawi³y siê pêkniêcia dziel¹ce litosferê

na p³yty tektoniczne kontynentalne i p³yty tektoniczne

oceaniczne, których powstanie mo¿na wyt³umaczyæ pra-

wami mechaniki klasycznej. Nastêpnie w pêkniêcia lito-

sfery wp³ynê³a woda z praoceanu na znaczn¹ g³êbokoœæ,

wywo³uj¹c ciœnienie hydrostatyczne s³upa wody, które

powoduje parcie hydrostatyczne na boki pêkniêcia, d¹¿¹ce

do jego rozszerzenia.
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Jak powa¿nym czynnikiem mo¿e byæ ciœnienie hydro-

statyczne mo¿na siê przekonaæ w ³odzi podwodnej po

przekroczeniu dopuszczalnego zanurzenia, parcie hydrosta-

tyczne zrywa w kad³ubie okrêtu g³owê nita o kilkucenty-

metrowym zaledwie przekroju i wstrzeliwuje go do œrodka

kad³uba. Jakie wiêc wielkie si³y parcia hydrostatycznego

wystêpuj¹, gdy ciœnienie hydrostatyczne s³upa wody, od

powierzchni oceanu do œrodka parcia hydrostatycznego,

dzia³a na bok pêkniêcia p³yty tektonicznej oceanicznej

litosfery g³êbokiego do oko³o 10 km i d³ugoœci do tysiêcy

kilometrów, czy na du¿e powierzchnie sfery litoralnej kon-

tynentu. Wyjaœnienia wymaga zatem, jak mog³y powstaæ

g³ówne pêkniêcia litosfery, za przyczyn¹ których powsta³y

p³yty tektoniczne.

Kula ziemska sk³ada siê z j¹dra wewnêtrznego i zew-

nêtrznego, p³aszcza dolnego i górnego. P³aszcz górny

sk³ada siê z astenosfery w stanie plastycznym i litosfery

w stanie sta³ym. W astenosferze wolno kr¹¿¹ pr¹dy kon-

wekcyjne, które s¹ uwa¿ane za przyczynê dryfu p³yt tek-

tonicznych. Litosfera sk³ada siê z cienkiej warstwy pery-

dotytowej w stanie sta³ym granicz¹cej z astenosfer¹, nad

któr¹ le¿y strefa nieci¹g³oœci Moho, i skorupy ziemskiej

w stanie sta³ym.

P³yty kontynentalne bêd¹ce produktem pêkniêæ litosfe-

ry mog¹ przesuwaæ siê po astenosferze. Nale¿y tylko wska-

zaæ sk¹d pochodzi si³a przesuwaj¹ca p³yty kontynentalne,

czego nie podaje teoria Alfreda Wegenera.

POWSTAWANIE PÊKNIÊÆ LITOSFERY

Planeta Ziemia ukszta³towa³a siê jako kula, a nastêpnie,

wskutek ruchu obrotowego pod wp³ywem si³y odœrodko-

wej, jako geoida. W miarê stygniêcia powstawa³a litosfera

w stanie sta³ym, której gruboœæ wzrasta³a wraz z obni¿a-

niem siê temperatury stygn¹cej Ziemi. Warstwy bli¿ej po-

wierzchni przechodzi³y ze stanu plastycznego w stan sta³y,

co powodowa³o ich kruchoœæ i podatnoœæ do pêkania.

Mówi¹c obrazowo, litosfera zachowywa³a siê jak p³yta

z tworzywa sztucznego, która zwiniêta w walec w ciep³ym

pomieszczeniu i przewi¹zana sznurkiem, a nastêpnie wy-

niesiona na mróz – w krótkim czasie pêka.

W miarê sztywnienia, w litosferze pojawi³y siê pêkniê-

cia z przyczyn fizycznych i chemicznych. Kiedy kula

ziemska zosta³a pokryta wod¹, wskutek skraplania pary

wodnej, powsta³ praocean mniej wiêcej równej i ogólnie

niewielkiej g³êbokoœci. Tak niedu¿a warstwa wody powo-

dowa³a niewielkie ciœnienie hydrostatyczne, nie maj¹ce

znaczenia dla powstania zmian litosfery.

PÊKNIÊCIA LITOSFERY

Skorupa ziemska jest poprzecinana ca³¹ sieci¹ spêkañ.

Ogólnie mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne rodzaje pêkniêæ lito-

sfery: po³udnikowe, równikowe i równole¿nikowe.

Przyci¹ganie ksiê¿yca wywo³ywa³o tak¿e p³ywy miêk-

kiej nie zakrzep³ej jeszcze warstwy powierzchniowej Ziemi.

Po uformowaniu siê litosfery, bêd¹cej w stanie sta³ym, czyli

kruch¹, by³a ona nadal poddawana si³om p³ywowym ksiê¿y-

ca. Krzepniecie coraz g³êbszych warstw litosfery wywo³u-

j¹ce jej kruchoœæ spowodowa³o, pod wp³ywem si³y p³ywów,

powstanie pêkniêcia zmêczeniowego o kierunku po³udni-

kowym (ryc. 1).

Sp³aszczanie siê kuli ziemskiej, w wyniku dzia³ania

si³y odœrodkowej obracaj¹cej siê kuli, spowodowa³o wsku-

tek jej krzepniêcia pêkniêcie równikowe (ryc. 2). Nato-

miast pêkniêcia równole¿nikowe mog³y powstaæ w czasie

wahañ prêdkoœci obrotowej kuli ziemskiej, której wzrost

wywo³ywa³ przyœpieszenie powoduj¹ce wiêksz¹ si³ê od-

œrodkow¹ bêd¹c¹ czynnikiem sp³aszczaj¹cym geoidê

ziemsk¹. Opó¿nienie ruchu obrotowego kuli ziemskiej

powodowa³o z kolei odwrót z postaci geoidy w stronê

postaci kuli. (ryc. 3). Taka „gimnastyka” litosfery mog³a

doprowdziæ do jej pêkniêcia zmêczeniowego równole¿ni-

kowego. W pêkniêcia, tworz¹ce g³êbokie szczeliny w lito-
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Ryc. 1. Po³udnikowe pêkniêcie litosfery
Fig. 1. Meridional crack in the lithosphere

Ryc. 2. Równikowe pêkniêcie litosfery
Fig. 2. Equatorial crack in the lithosphere



sferze, sp³ynê³a woda z praoceanu, powoduj¹c znikome

obni¿enie jego ogólnego poziomu i tworz¹c obszary

penetracji s³upa wody H. Spowodowa³o to powstanie w

szczelinach litosfery s³upa wody o œredniej wysokoœci h,

wywo³uj¹cego ciœnienie hydrostatyczne p (ryc. 4):

p = � � g � h

gdzie:

p – ciœnienie hydrostatyczne,

� – gêstoœæ wody w oceanie,

g – przyœpieszenie ziemskieh – g³êbokoœæ od powierzchni

oceanu do œrodka parcia hydrostatycznego na bok szczeli-

ny w litosferze.

Ciœnienie p, dzia³aj¹c na oba boki œcian szczeliny,

ka¿dy o powierzchni A, wywo³a³o na ka¿dy bok si³ê parcia

hydrostatycznego P:

P = p � A

o kierunku poziomym.

Z biegiem czasu, wskutek si³y parcia hydrostatycznego na

boki szczeliny i dzia³ania chemicznego wody morskiej wspo-

magaj¹cego proces pêkania, nastêpowa³o poszerzanie szcze-

liny, a w koñcu pêkniêcie litosfery a¿ do astenosfery i dalej do

strefy p³ynnej magmy w p³aszczu ziemskim. Magma jako

ciecz o bardzo du¿ej lepkoœci nie mog³a z powodu w¹skiego

pêkniêcia wtargn¹æ do szczeliny, dopóki droga do niej nie

zosta³a „utorowana” przez wodê pod ciœnieniem hydrosta-

tycznym rozszerzaj¹cym szczelinê. Wtargniêcie magmy do

szczeliny spowodowa³o jej wyp³yw w górê z wiadomymi

skutkami. W ten sposób parcie hydrostatyczne by³o „portie-

rem” otwieraj¹cym magmie drogê na powierzchniê litosfery.

Parcie hydrostatyczne na dno praoceanu, zgodnie z pra-

wem Pascala, oraz si³a grawitacji spowodowa³y wyp³ywy

magmy takie jak soku z naciêtej i œciskanej równomiernie

cytryny. Jednoczeœnie wskutek wyp³ywu magmy nastêpo-

wa³o nieznaczne zmniejszenie wymiarów kuli ziemskiej, co

wspomaga³o procesy pêkania litosfery oraz dociskanie do

siebie p³yt. Z takiej wylewanej magmy ukszta³towa³ siê pra-

kontynent, doprowadzaj¹c do podniesienia poziomu wody

w praoceanie, wskutek powstania zró¿nicowania baty-

metrycznego i utworzenia g³êbin praoceanu kosztem wypiê-

trzenia l¹du.

Zwiêkszenie z kolei s³upa wody praoceanu nad szczeli-

nami w jego dnie spowodowa³o du¿y wzrost ciœnienia

hydrostatycznego i parcia hydrostatycznego w szczelinach

oraz ostateczny podzia³ prakontynentu na p³yty tektoniczne,

a w konsekwencji trwaj¹ce do dziœ ich powolne dryfowanie.

W obecnym stadium rozwoju kuli ziemskiej si³a parcia

hydrostatycznego P powoduje powstanie w p³ycie tekto-

nicznej naprê¿enia œciskaj¹cego w ca³ej jej szerokoœci, a na

jej drugim koñcu, na styku z nastêpn¹ p³yt¹, okresowe trzê-

sienia Ziemi.

DRYF P£YT TEKTONICZNYCH

Si³y parcia hydrostatycznego dzia³aj¹ce na boki pêkniê-

cia stanowi¹ g³ówne si³y, które, zdaniem autora, powoduj¹

dryf p³yt tektonicznych jeœli si³a parcia hydrostatycznego P

jest wiêksza od si³y tarcia T p³yty tektonicznej litosfery

o astenosferê.

P > T

gdzie:

T = Q · µ
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Ryc. 3. Równole¿nikowe pêkniêcia litosfery
Fig. 3. Parallel cracks in the lithosphere

Ryc. 4. Parcie hydrostatyczne na boki pêkniêcia litosfery.

H – g³êbokoœæ obszaru penetracji s³upa wody w pêkniêcie lito-

sfery, h – g³êbokoœæ oceanu do œrodka parcia hydrostatycznego na

bok pêkniêcia litosfery, P – si³a parcia hydrostatycznego o kierunku

poziomym na bok pêkniêcia litosfery, T – si³a tarcia litosfery

o astenosferê, Q – ³¹czny ciê¿ar p³yty tektonicznej oceanicznej

i wody w oceanie nad astenosfer¹

Fig. 4. Hydrostatics pressure on both sides of the crack in the litho-

sphere. H – water column penetration depth in a lithospheric crack,

h – depth to the middle of the force of pressure on the side

of lithospheric crack, P – horizontal hydrostatic pressure force

on the side of lithospheric crack, T – frictional resistance force

between the lithosphere and asthenosphere, Q – combined weight

of the oceanic tectonic plate and water in the ocean above

the asthenosphere



Q – ³¹czny ciê¿ar p³yty tektonicznej oceanicznej i wody w

oceanie nad p³yt¹ tektoniczn¹ oceaniczn¹ dzia³aj¹cy na

astenosferê,

µ – wspó³czynnik tarcia p³yty tektonicznej oceanicznej

o astenosferê, niewielki, bo to tarcie pó³p³ynne.

Ciœnienie hydrostatyczne i wywo³ane przez nie parcie

hydrostatyczne maj¹ znacz¹cy wp³yw na zmiany litosfery

ziemskiej. Parcie hydrostatyczne dzia³a nie tylko na boki

szczeliny w dnie oceanów, ale tak¿e na pochy³oœæ strefy

litoralnej oceanów, co wywo³uje dodatkow¹ si³ê wspoma-

gaj¹c¹ dryf kontynentów. Trzêsienia Ziemi s¹ skutkiem

przemieszczania siê p³yt tektonicznych.

CIŒNIENIE HYDROSTATYCZNE
W CI¥GU JEZIOR RYFTOWYCH

NA GRANICACH P£YT KONTYNENTALNYCH

Zwiêkszanie siê pêkniêcia kontynentu afrykañskiego,

przebiegaj¹cego wzd³u¿ linii wielkich jezior afrykañskich,

mo¿e mieæ przyczynê we ws¹czaniu siê wody z tych jezior

do tego rodzaju (omówionych powy¿ej) pêkniêæ skorupy

ziemskiej i powstaniu tam ciœnienia hydrostatycznego

wywo³uj¹cego parcie hydrostatyczne, które powoduje roz-

szerzanie siê szczeliny (ryc. 5).

Jeziora te maj¹ lustra wody na ró¿nych wysokoœciach

nad poziom morza. Jednak woda z nich ws¹cza siê w szcze-

liny na du¿ej szerokoœci i g³êbokoœci, zajmuj¹c obszar

penetracji s³upa wody, czego dowodem s¹ wyp³ywy pary

wodnej z dna w jednym z jezior, gdzie pêkniecie mo¿e siê-

gaæ do astenosfery.

Dzia³anie parcia hydrostatycznego rozpychaj¹cego

szczelinê w niektórych jej odcinkach jest podobne do dzia-

³ania klinów drewnianych wbijanych w rowki wydr¹¿one

w skale, pêczniej¹cych wkutek polewania wod¹, którymi

staro¿ytni Egipcjanie rozsadzali ska³y granitowe I kata-

rakty na Nilu w dzisiejszym Assuanie, aby zwiêkszyæ

przep³yw wody w rzece, czego œlady zachowa³y siê do

dzisiaj.

Na podstawie ww. analogii, przedstawion¹ w artykule

hipotezê mo¿na nazwaæ „hipotez¹ klinów hydrostatycz-

nych” (hypothesis of the hydrostatic wedges).

POWSTAWANIE TRZÊSIEÑ ZIEMI

Trzêsienia Ziemi s¹ skutkiem dryfu p³yt tektonicznych

i powstaj¹ przy napieraniu dryfuj¹cej p³yty tektonicznej na

s¹siedni¹ p³ytê tektoniczn¹. Dotychczasowe doœwiadcze-

nia i stan wiedzy wskazuj¹, ¿e trzêsienia Ziemi s¹ general-

nie nieprzewidywalne. Metody ich przewidywania nie

znalaz³y jeszcze pe³nego potwierdzenia w praktyce.

Pierwotn¹ si³¹ inicjuj¹c¹ dryf p³yt tektonicznych jest

si³a d’Alamberta powstaj¹ca przy zmianach prêdkoœci

ruchu obrotowego kuli ziemskiej, której przyczyn¹ mog¹

byæ m.in.: zmiana poziomu oceanów, pr¹dy konwekcyjne,

zmiana stanu pokrywy lodowej.

Zmiana poziomu oceanów (Zawidzka, 1993), zdaniem

autora, wp³ywa na moment pêdu L obracaj¹cej siê kuli

ziemskiej.

L = J � �

gdzie:

L – moment pêdu obracaj¹cej siê kuli ziemskiej,

J – moment bezw³adnoœci pe³nej kuli lub cienkoœciennej

sfery wzglêdem osi obrotu,

� – prêdkoœæ k¹towa obrotu kuli ziemskiej.

Moment bezw³adnoœci pe³nej kuli:

J
2

5
m r� � �

2

gdzie:

m – masa pe³nej kuli,

r – promieñ pe³nej kuli.

Moment bezw³adnoœci cienkoœciennej sfery:

J
2

3
m r� � �

2

gdzie:

m – masa cienkoœciennej sfery,

r – promieñ cienkoœciennej sfery.

Zmiana promienia r wynikaj¹ca ze zmiany poziomu

oceanów powoduje zmianê prêdkoœci k¹towej � obrotu

kuli ziemskiej. Podobnie zmiana masy, np. z powodu odpa-

rowania czêœci wody w oceanach lub zmiany pokrywy

lodowej, w konsekwencji spowoduje zmianê prêdkoœci

obrotowej kuli ziemskiej.

Wed³ug ostatnich pomiarów zmiana prêdkoœci ruchu

obrotowego kuli ziemskiej wynosi³a 1–3 µs/dobê, co

wywo³uje niewielkie przyœpieszenie a lub opóŸnienie b

ruchu obrotowego kuli ziemskiej, a w efekcie si³ê d’Alam-

berta F o kierunku równole¿nikowym, dzia³aj¹cej na masê

m p³yty tektonicznej.

F m a� � lub F m b� �

Jest to stosunkowo du¿a si³a, poniewa¿ jest wywo³ana

du¿¹ mas¹ p³yty kontynentalnej mimo nieznacznego przy-

spieszenia/opóŸnienia, lecz nie wystarczaj¹ca do wywo-

³ania dryfu p³yt tektonicznych.

Prawdopodobn¹ przyczyn¹ powstania jednego z rodza-

jów trzêsienia Ziemi jest to, ¿e niewielkie si³y d’Alamber-

ta, powstaj¹ce w czasie zmiany prêdkoœci obrotowej kuli

ziemskiej wraz ze wspó³dzia³aniem chemicznym wody
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Ryc. 5. Parcie hydrostatyczne w grupie jezior le¿¹cych powy¿ej

pêkniêcia litosfery

Fig. 5. Hydrostatics pressure force in a group of lakes lying above

a lithospheric crack



morskiej powoduj¹ nieznaczne pog³êbienie pêkniêæ lito-

sfery. W przestrzeñ powsta³ych pêkniêæ napiera s³up wody

pod ciœnieniem hydrostatycznym, co powoduje wzmocnie-

nie s³abej si³y d’Alamberta do si³y zdolnej przemieœciæ p³ytê

kontynentaln¹ po astenosferze. Jest to zatem dzia³anie

naturalnego wzmacniacza powsta³ych s³abych si³ d’Alam-

berta, zasilanego energi¹ potencjaln¹ s³upa wody, zmaga-

zynowanej w oceanach i niektórych jeziorach. Jest to

wyjaœnienie sk¹d pochodzi energia wywo³uj¹ca dryf p³yt

kontynentalnych, a czego nie wyjaœni³ Alfred Wegener

i jego uczniowie.

Parcie hydrostatyczne P na bok Rowu Mariañskiego

t³umaczy subdukcjê p³yty pacyficznej pod Amerykê

Pó³nocn¹. Podobnie jest z Rowem Filipiñskim, w którym

w koñcowym efekcie parcie hydrostatyczne powoduje sub-

dukcjê p³yty Nazca pod Amerykê Po³udniow¹. Zgodnie

z III zasad¹ dynamiki szybciej dryfuje p³yta o mniejszej

masie, np. p³yta pacyficzna, a p³yta euroazjatycka o wiêk-

szej masie – wolniej. Wzrost naprê¿enia œciskaj¹cego w

litosferze w dnie morskim spowoduje w koñcu jej wybrzu-

szenie w górê lub w dó³, czego skutkiem mo¿e byæ tsunami

lub perforacja litosfery i rozwój wulkanizmu.

Parcie hydrostatyczne dzia³aj¹ce stale w Atlantyku na

strefê litoraln¹ Ameryki Pó³nocnej i strefê litoraln¹ Eurazji

powoduje, ¿e Ameryka oddala siê od Europy. P³yta pacy-

ficzna ma mo¿liwoœæ wchodzenia na p³ytê amerykañsk¹

wskutek jej subdukcji. P³yta euroazjatycka o wiêkszej

masie oddala siê nieznacznie, a ponadto jest poddana par-

ciu hydrostatycznemu o zwrocie przeciwnym – z Pacyfiku,

a przez to wzrastaj¹ w niej naprê¿enia œciskaj¹ce. Po³udni-

kowe ³añcuchy górskie, takie jak Kordyliery, Appalachy

czy Ural, s¹ prawdopodobnie spowodowane wzrostem

naprê¿enia w skorupie ziemskiej.

Skutkiem dryfu p³yt kontynentalnych powoduj¹cego

ich kolizjê s¹ trzêsienia Ziemi.

PODSUMOWANIE

Nale¿y rozwa¿yæ uzupe³nienie obecnych hipotez

dotycz¹cych przyczyn dryfu p³yt tektonicznych o czynnik

ciœnienia hydrostatycznego dzia³aj¹cego w oceanach i nie-

których jeziorach oraz czynnik zmiany prêdkoœci ruchu

obrotowego Ziemi. Autor uwa¿a, ¿e celowe jest prowadze-

nie prac nad zidentyfikowaniem œcis³ego zwi¹zku miêdzy

zmianami prêdkoœci obrotowej kuli ziemskiej i trzêsienia-

mi Ziemi inicjowanymi tymi zmianami, co pozwoli³oby na

przewidywanie takiego rodzaju trzêsieñ Ziemi.

Autor dziêkuje Recenzentowi oraz Redaktorowi Naczelne-
mu Przegl¹du Geologicznego za recenzje artyku³u i pomocne
uwagi.
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