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Чи дрейфують материки 

 

Не приступаючи до розгляду даного питання і 

не уточнюючи терміну, можна наперед сказати – 
дрейфують. Та якщо вникнути в смисловий зміст 

даного терміну і зіставити з механізмом такого 
явища плюс роз’яснення на прикладі рухомого по 
воді корабля, то щось явно не гармонує. Само по-

собі заперечується вживання такого терміну 
«дрейф».  

Щоб не уточняти встановлений і прийнятий 
термін, скористаємось вже готовим. Однак наперед 
зауважимо, що неправильно підібраний термін 

дуже вагомий в науковому пізнанні. Він настільки 
збаламучує уми вчених, настільки не відповідає 

реальності, що через нього багато корисних ідей, 
що зароджуються, знищуються самими авторами. І 
дійсно, всі факти доводять «за», та от ніяк 

жодному з науковців не вкладається в умі самий 
механізм дрейфу. Ну як же твердь материкової 

кори товщиною в десятки тисяч метрів може 
ковзатися по такій же самій тверді базальту, коли 
беззаперечне поняття само підказує, що вони між 

собою міцно скріплені. Та і слідів ніяких не 
знаходиться, де б по один бік материка залишалася 

під водою звільнена ділянка базальту, а по інший 
материк на неї насувався. Приклади про дрейф 
корабля аж ніяк не відповідають поняттю дрейфу 

континентів. Що корабель і вода, то не граніт і 
базальт.  

 
Невідповідності у дрейфі континентів 
Те що в геології склалася така уява, то це цілком 

природньо. Факти на виду. Колись був один 
праматерик. Розколовся на частини і кожна 

відійшла одна від одної. Як же інакше, як не 
відпливли одна від одної? Іншого терміну і 
підшукувати було нічого. Не вникаючи в глибину 

суті справи, не виявляючи кричущих протиріч, 
таким терміном можна було користуватися скільки 

завгодно часу. Та от настав час переглянути його. 
Збагачення фактичних відомостей, осмислювання 
значення їх завжди призводить до перегляду 

старих уявлень, які явно не узгоджуються з 
новими.  

То як же пояснюють розходження континентів. 
Варіантів було достатньо, та найпопулярнішою 
стала тектоніка літосферних плит (сучасний 

варіант теорії мобілізму) з її рушійною силою у 
вигляді конвекційних потоків. Тільки уявити собі: 

перенести з місця на місце цілий континент. Якщо 
там магма в розплавленому стані, то чи не менший 
для неї буде опір тихесенько собі перелитися по 

Дрейфуют ли материки 

 
Даже не приступая к рассмотрению данного 

вопроса и не уточняя срока, можно заранее сказать - 
дрейфуют. Но если вникнуть в смысловое содержание 

данного термина и сопоставить с механизмом такого 
явления плюс разъяснения на примере движущегося 
по воде корабля, то что-то явно не гармонирует. Само 

собой, отрицается употребление такого термина, как 
«дрейф». 

Чтобы не уточнять установленный и принятый 
термин, воспользуемся уже готовым. Однако заранее 
заметим, что неправильно подобранный термин очень 

весомый в научном познании. Он настолько 
баламутит умы ученых, настолько не соответствует 

действительности, через него много полезных идей, 
зарождающихся уничтожаются сами авторами. И 
действительно, все факты доказывают «за», но вот 

никак ни одному из ученых не укладывается в уме 
сам механизм дрейфа. Ну как же твердь материковой 

коры толщиной в десятки тысяч метров может 
скользить по такой же самой твердыне базальта, 
когда беспрекословное понятие же подсказывает, что 

они между собой прочно скреплены. Да и следов 
никаких не находится, где бы по одну сторону 

материка оставалась под водой освобождена участок 
базальта, а по другой материк на нее надвигался. 
Примеры о дрейфе корабля отнюдь не соответствуют 

понятию дрейфа континентов. Что корабль и вода, это 
не гранит и базальт. 

 
Несоответствия в дрейфе континентов 
То, что в геологии сложилось такоя воображение, 

то это вполне естественно. Факты на виду. Когда-то 
был один праматерик. Раскололся на части, и каждая 

отошла друг от друга. Как же иначе, как не отплыли 
друг от друга? Другого термина и подыскивать было 
нечего. Не вникая в глубину сути дела, не проявляя 

кричащих противоречий, таким термином можно 
было пользоваться сколько угодно времени. Но вот 

пришло время пересмотреть его. Обогащение 
фактических сведений, осмысливание значения их 
всегда приводит к пересмотру старых представлений, 

которые явно не согласуются с новыми. 
Так как же объясняют расхождение континентов. 

Вариантов было достаточно, но самой популярной 
стала тектоника литосферных плит (современный  
вариант теории мобилизма) с ее движущей силой в 

виде конвекционных потоков. Только представить 
себе: перенести с места на место целый континент. 

Если там магма в расплавленном состоянии, то не 
меньшим ли для нее будет сопротивлением тихонечко 
себе перелиться по под-корой с одного места в 
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під кору з одного місця у вакантне інше, чим 
перетаскувати неймовірно величезну тяжкість 
материка. Та і мало того, (для шанувальників 

дрейфа континентів), в одному місці океанічну 
кору потрібно розірвати, а в другому зім’яти, бо 

материк міцно скріплений із загальною 
базальтовою підстилкою.  

Носіям ідеї підкоркових течій речовини варто 

поставити б одне запитання: які сили чи які 
причини змушують чи збуджують конвекційний 

рух? Адже такі сили повинні бути набагато 
потужнішими, чим сила конвекційного руху, що 
зміщує літосферні плити, чи робить материкові 

розриви. Так собі воно не робиться. Врахувати б 
тільки гравітаційний тиск поверхової маси 

речовини, а із зростанням тиску зростає і 
зчеплення між молекулами та атомами. Чому 
залізо не тече так як вода? А там, в глибині навіть 

при тій температурі, при якій залізо плавиться на 
поверхні, воно твердіше сталі! Зможе відбутися 

там який-небудь рух речовини та ще й в такій 
кількості, щоб охватити всю плиту, бо як зачепить 
лише краєчком, то не зрушить з місця.  

 
Агресивного переміщення Індійського щита 

не було 
Для тих, хто вважає, що Індійський щит раніше 

був розташований на південь від екватора і потім 

перемістився на північ, нехай піде пошукає слідів 
зчленування. Тут його спокусили Гімалаї і 

Джомолунгма. Треба ж якось пояснити, як вони 
виникли. А якщо навіть і так, то і сам щит повинен 
зазнати деформації. Чому його передній край не 

здибився? На місці стику з Азіатським материком 
повинна стояти уже не друга Китайська стіна, а 

природна товщиною та шириною в зо два десятки 
кілометрів. Звісно, для найбільшої з вершин на 
Землі потрібен був найсильніший натиск. А тому 

то Індійський щит і змушений був брати розгін аж 
з потойбічної сторони екватора. Щоби прикласти 

такі зусилля він, мабуть, мчав зі швидкістю 
сучасного реактивного літака…  

 

Материки рухаються за рахунок розширення 

Землі 

Тихоокеанський басейн являється наймолодшим 
і найбільш рухливим і перспективним на 
майбутній період геологічного розвитку планети. 

Дрейф континентів відбувається і в даний час. 
Прикладом такого явища може бути Африка, яка 

віддаляється від азіатського материка і в тім числі 
від Європи. Найбільш показовим і найбільш 
помітним у цьому відношенні будуть клаптики 

вакантное другое, чем перетаскивать невероятно 
огромную тяжесть материка. Да и мало того, (для 
поклонников дрейфа континентов), в одном месте 

океаническую кору нужно разорвать, а во втором 
смять, потому материк прочно скреплен с общей 

базальтовой подстилкой. 
Носителям идеи подкорковых течений вещества 

следует поставить бы один вопрос: какие силы или 

какие причины заставляют или возбуждают 
конвекционное движение? Ведь такие силы должны 

быть гораздо мощнее, чем сила конвекционного 
движения, которая смещает литосферные плиты, 
делает материковые разрывы. Так себе оно не 

делается. Учесть бы только гравитационное давление 
поверхностной массы вещества, а с ростом давления 

растет и сцепления между молекулами и атомами. 
Почему железо не течет так как вода? А там, в 
глубине даже при той температуре, при которой 

железо плавится на поверхности, оно тверже стали! 
Сможет состояться там какое-либо движение 

вещества, да еще и в таком количестве, чтобы 
охватить всю плиту, иначе как зацепится только 
краешком, то не сдвинется с места. 

 
Агрессивного перемещения Индийского щита 

не было 
Для тех, кто считает, что Индийский щит ранее 

был расположен к югу от экватора и затем 

переместился на север, пусть пойдет поищет следов 
сочленения. Здесь его соблазнили Гималаи и 

Джомолунгма. Надо же как-то объяснить, как они 
возникли. А если даже и так, то и сам щит должен 
понести деформации. Почему его передний край не 

вздыбился? На месте стыка с Азиатским материком 
должна стоять уже не вторая Китайская стена, а 

естественная толщиной и шириной где-то в два 
десятка километров. Конечно, для крупнейшей из 
вершин на Земле нужен был сильный напор. И 

поэтому то Индийский щит и вынужден был брать 
разгон с потусторонней стороны экватора. Чтобы 

приложить такие усилия он, видимо, мчался со 
скоростью современного реактивного самолета... 

 

Материки движутся за счет расширения Земли 

 

Тихоокеанский бассейн является самым молодым 
и наиболее подвижным, и перспективным на 
предстоящий период геологического развития 

планеты. Дрейф континентов происходит и в 
настоящее время. Примером такого явления может 

быть Африка, которая удаляется от азиатского 
материка и в том числе от Европы. Наиболее 
показательным и наиболее заметным в этом 
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земної кори (материкової), залишені на океанічній 
корі. Взяти б хоча би о. Корсика. Але найбільш 
осмисленим поняттям такого явища буде тоді, коли 

врахувати фактор часу, не в межах людського 
життя-буття, а в геологічних масштабах.  

 
Океанічні рифи доповнюють зміст загальної 

картини дрейфу материків, та, на жаль, тільки для 

зорового сприймання, але не для мислі. Та факт 
залишається фактом, планетарні розломи як земної 

материкової кори, так і океанічної, викликаються 
одними і тими ж тектонічними силами.  

Якщо заглянути в паспорти Серединного 

Атлантичного хребта і прилеглих до нього 
материків, то за віковим станом між ними буде 

співвідношення, як між внучкою і дідусем. 
Подібність їх обрисів безперечно зумовлена 
однією причиною. І дана причина діяла постійно, 

діє і тепер, та в наступному порядку: спершу 
розійшлися материки, а потім виник Серединний 

Атлантичний хребет.  
Материки розходяться між собою без всякого 

«дрейфу». Який же тут може бути дрейф і на чому 

конкретно, коли були виявлені глибокі розломи до 
900 км глибиною! А земна кора (материкова) якої 

товщини в порівнянні з глибиною розлому? Якщо 
іще дотримуватися поняття «дрейфу», то виходить, 
що дрейфує не тільки кора, а й область мантії. А 

таке поняття уже буде явним абсурдом.  
 

Материки розходились і будуть розходитися – в 
повному розумінні цього слова. Необхідно 
відшукати механізм такого явища. І це не 

проблема: він знайдений. Але він висвітлений і 
дуже правильно надто малою кількістю вчених. 

Однак перемога залишається на стороні меншості – 
здравомислячих і розсудливих ініціаторів.  

Земля розширяється – це саме те поняття, якого 

бракує в справжній науковій думці. І тільки воно в 
силі вирішити долю багатьох проблемних питань, 

наламати дров із старих уявлень. Однак і це ще не 
все: наступною проблемою на порядку дня 
виступить пошук причин такого явища. Імовірно, 

це буде найважчою проблемою з усіх проблем. Та 
не варто опускати руки, коли попереду великі 

труднощі. Можливо, вони і не під силу 
сучасникам, зате їм і так вистачить роботи ламати 
старе й будувати на основі нових понять нове.  

отношении будут клочки земной коры (материковой), 
оставленные на океанической коре. Взять бы хотя бы 
о. Корсика. Однако наиболее осмысленным понятие 

такого явления будет тогда, если учесть фактор 
времени, не в пределах человеческого жития-бытия, а 

в геологических масштабах. 
Океанические рифы дополняют содержание общей 

картины дрейфа материков, но, к сожалению, только 

для зрительного восприятия, но не для мысли. Но 
факт остается фактом, планетарные разломы как 

земной материковой коры, так и океанической, 
вызываются одними и теми же тектоническими 
силами. 

Если заглянуть в паспорта Срединного 
Атлантического хребта и прилегающих к нему 

материков, то по возрастному состоянию между ними 
будет соотношение, как между внучкой и дедушкой. 
Сходство их очертаний бесспорно обусловлено одной 

причиной. И данная причина действовала постоянно, 
действует и сейчас, но в следующем порядке: сначала 

разошлись материки, а затем возник Срединный 
Атлантический хребет. 

Материки расходятся между собой без всякого 

«дрейфа». Какой же здесь может быть дрейф и на чем 
конкретно, когда были обнаружены глубокие 

разломы до 900 км глубиной! А земная кора 
(материковая) какой толщины по сравнению с 
глубиной разлома? Если еще придерживаться понятия 

«дрейфа», то получается, что дрейфует не только 
кора, но и область мантии. А такое понятие уже будет 

явным абсурдом. 
Материки расходились и будут расходиться - в 

полном смысле этого слова. Необходимо найти 

механизм такого явления. И это не проблема: он 
найден. Но он освещен и очень правильно слишком 

малым количеством ученых. Однако победа остается 
на стороне меньшинства - здравомыслящих и 
благоразумных инициаторов. 

Земля расширяется - это именно то понятие, 
которого не хватает в настоящий научной мысли. И 

только оно в силе решить судьбу многих проблемных 
вопросов, наломать дров из старых представлений. 
Однако и это еще не все: следующей проблемой на 

повестке дня выступит поиск причин такого явления. 
Вероятно, это будет самой большой проблемой из 

всех проблем. Но не стоит опускать руки, когда 
впереди большие трудности. Возможно, они и не под 
силу современникам, зато им и так хватит работы 

ломать старое и строить на основе новых понятий 
новое. 

  S. Podilskyi  
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