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nauk o Ziemi
Przedstawiciele starożytnych cywilizacji w kontakcie z naturą zawsze zadawali
pytania zarówno o powstanie, jak i przebieg różnego rodzaju zjawisk przyrodniczych. Jeśli nie znajdowano empirycznego wytłumaczenia zachodzących zjawisk,
odwoływano się do bóstw. Ludzie stopniowo uczyli się, jak postrzegać środowisko i zachodzące w nim procesy. W odrodzeniu ogłoszono już pierwsze zasady
geologiczne i stosunkowo szybko następował ich rozwój. Naturalne zjawiska zostały zrozumiane, ale jeżeli chodzi o przyczyny ich powstawania, istniało jeszcze
wiele dogmatów i magicznych interpretacji. Wielu historyków nauki uważa, że
historię geologii należy wiązać z rozwojem poszczególnych idei w drugiej połowie XVIII wieku. Jednym ze znamienitych autorów był Abraham Gottlob Werner.
Jednakże początki rozumienia zjawisk geologicznych należy przypisać Jamesowi Huttonowi, którego praca Theory of the Earth (1795) na wiele lat wyznaczyła nowe kierunki nauki.
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geologia w starożytnej grecji i rzymie

hydrografia – dziedzina zajmująca się
badaniem stosunków wodnych na Ziemi.

Człowiek od zarania myślał o Ziemi. Spotykał się z różnymi zjawiskami, często
zachodzącymi w sposób szybki i mającymi drastyczne skutki (wybuchy wulkanów, wylewy lawy, trzęsienia ziemi, pływy mórz i oceanów). Greccy filozofowie
myśleli, że wszechświat jest rządzony przez niezmienne zasady i zgodnie z naturalnymi prawami. Herodot z Halikarnasu w pracy Dzieje opisał osadowe skały powstające w delcie Nilu, a także powolny wzrost tej delty. To było być może
pierwsze zarejestrowane stwierdzenie oparte na obserwacji wskazującej świadomość działającego czasu geologicznego. Natomiast Platon w dialogu Fedon
próbował w formie mitu wyjaśnić problem, w jaki sposób fizyczny świat może
być zbudowany. Autor przyjmował kulistość Ziemi oraz jej bezruch i stabilność
w centralnej części wszechświata. Obszary nadmorskie (np. Morze Śródziemne)
uznawał za wklęsłości terenu, które są zamieszkane przez ludzi, ale przeciwstawiał je wyżej położonym obszarom, niewidzialnym dla mieszkańców: „zupełnie,
jakby ktoś na środku dna morskiego siedział, a sądziłby, że na powierzchni morza
mieszka i poprzez wodę by Słońce i inne gwiazdy oglądał, a myślałby, że morze
to już niebo”. Platon określał niejako z góry obraz idealnej Ziemi, która jest „jak
te piłki z dwunastu skór zszywane” (to nawiązanie do kuli z wpisanym w nią dwunastościanem pentagonalnym, który w innym dialogu Timajos jest figurą wszechświata, struktury duszy i czasu). Obok przedstawionej „wklęsłości” miała istnieć
także niedostępna część podziemna (wnętrze Ziemi). Aby wyjaśnić, skąd biorą
swe wody morza, jeziora i rzeki i skąd bierze się ognista lawa wulkanów oraz dlaczego niektóre rzeki giną pod powierzchnią Ziemi, Platon przedstawił swoisty
mit o hydrografii podziemia. Pierwowzór miał znajdować się w zagłębieniu zwanym Tartar. Ta otchłań miała być miejscem, do którego spływają wszystkie wody
i z którego wypływają (wśród nich imiennie wyróżnił jezioro Acheruzja oraz rzeki zewnętrzne Ocean i rzekę smutków Acheron, a pomiędzy nimi miała znajdować się rzeka płomieni Pyriflegeton, która tworzyła parę z czwartą rzeką pełną
lodu o nazwie Styks – Kokytos).
Te spekulacje były naturalistyczne, ale też jawnie określane przez Sokratesa jako mity. W podobny sposób Arystoteles próbował wyjaśnić trzęsienia ziemi, twierdząc, że zostały spowodowane przez podziemne wiatry przechodzące
przez próżnię w Ziemi. Natomiast znajdywane w skałach skamieniałości tłumaczył nieudanymi próbami tworzenia życia (teoria vis plastica).
W okresie tym pojawił się pierwszy traktat mineralogiczny. Było nim dzieło Perilithon przypisywane Teofrastowi z Erezu. Przez niektórych historyków nauki uważane jest ono jednak za zaginione dzieło Arystotelesa, który już w dziele Meterologica podał opisy minerałów i metali, a także wyjaśnił ich powstanie
procesami zachodzącymi wewnątrz Ziemi.

historia nauk o ziemi

Lecznicze właściwości minerałów były rozważane w dziele De materia medica (około 77 n.e.) zielarza, a zarazem botanika Dioscoridesa, który opisał procesy krystalizacji soli, a także jej wykorzystanie do celów leczniczych. Te medyczne zainteresowania były kontynuowane w następnych wiekach, m.in. przez
Paracelsusa.
Rzymianie byli mniej zainteresowani abstrakcyjną wiedzą niż Grecy. Do problemów związanych z surowcami mineralnymi podchodzili bardzo praktycznie,
wykorzystując je do budowy wielu budynków. Najbardziej godnym uwagi jest
tekst Gaiusa Pliniusa Secundusa, zwanego Pliniuszem Starszym, którego Historia
naturalna (Historia naturalis, I wiek n.e.) zawierała kompletny wykład ówczesnego stanu wiedzy z takich dziedzin jak: kosmologia, botanika, zoologia, farmakologia, mineralogia i metalurgia. Źródła, z których korzystał Pliniusz, obejmowały
teksty blisko 500 autorów. Ostatnich pięć książek przedstawiało minerały oraz
zagadnienia ich wydobywania, przerabiania i wytopu.
Godnym uwagi rzymianinem był Owidiusz (Publius Ovidius Naso). W dziele
Przemiany wnioskował, na podstawie obserwacji fragmentów muszli morskich
znajdowanych w górach, że ziemie te były przykryte morzem. Początek świata,
według Owidiusza, przypominał ten opisany w mitologii, jednak dostrzec możemy kilka znaczących różnic. Na początku nic nie było ukształtowane i tylko rozpościerał się dookoła „ogrom bezkształtny, bezwładny”. Przeciwstawne siły walczyły ze sobą: „zimno z gorącem”, „suchość z wilgocią”, „miękkość z twardością”,
„lekkość z ciężkością” i nic nie pozostawało w takim kształcie jaki obecnie znamy.
Następnie, jakaś bliżej nieokreślona siła boska rozwiązała ten chaos, rozdzielając
poszczególne pierwiastki i nadając kształt rzeczom. W ten sposób powstały niebo, ziemia oraz wody. Owidiusz opisuje to zjawisko, jako naturalny proces. Mówi,
iż powietrze z racji swojej lekkości zajęło miejsce u góry, ziemia natomiast, jako
bardziej zwięzła i spoista, osiadła na dole. Filozof uważał także, że doliny rzeczne
mogły powstawać stopniowo, w miarę rozwoju działalności erozyjnej. Materiał
erodowany zmieniał się na niżej położonych terenach, gdzie, powoli wysychając
i twardniejąc, tworzył skały. Po raz pierwszy mamy przedstawioną kolejność następujących po sobie procesów: erozja, transport, osiadanie i lityfikacja.
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minerał – pierwiastek chemiczny lub
związek chemiczny, który powstał w wyniku

czasy średniowiecza

naturalnych procesów geologicznych lub
kosmologicznych.

W czasach średniowiecza filozofia Arystotelesa, w połączeniu z chrześcijańskim
punktem widzenia świata, była rozpowszechniana na Zachodzie Europy. W ten
sposób np. św. Izydor z Sewilli w dziele Codex etimologiarum (praca uchodząca za pierwszą encyklopedię), ukazywał organiczne pochodzenie skamieniałości (za Arystotelesem), ale łączył je z globalnym potopem (zgodnie z Pismem
Świętym).

lityfikacja – procesy prowadzące do
twardnienia skał.
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Strona tytułowa dzieła De mineralibus
Alberta Wielkiego, 1518

geomorfologia – nauka zajmująca się
badaniem rzeźby powierzchni Ziemi.
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Jednym z najważniejszych komentatorów dzieł Arystotelesa był Ibn Sina, czyli Awicenna, autor ponad 450 książek, nazywany ojcem nowoczesnej medycyny.
Prowadził także badania geologiczne. Interesował się lapidariami (łac. lapidarium,
‘dotyczący kamieni’). Opracował De lapidibus – pierwszy usystematyzowany zbiór
kamieni, łącznie z opisem ich właściwości i wykorzystaniem dla celów leczniczych. Zaproponował czterodzielny podział minerałów, który przez wielu był
stosowany aż do XVII wieku – kamienie (ziemia), metale, skamieniałości siarkowe (materiały palne) i sole.
Inny uczony, pochodzący z Uzbekistanu Ahmad Al-Biruni, opisał ponad 100
minerałów i metali w traktacie dotyczącym kamieni szlachetnych (Kitab-al-Jamahir). Dokładnie określił ich kolor, twardość i ciężar właściwy, a także spróbował
wyjaśnić istnienie przezroczystych kamieni szlachetnych jako efekt twardnienia
płynów. Wagę dla tych minerałów podawał z dokładnością do trzech miejsc po
przecinku. Al-Biruni wprowadził naukowe metody badań do mineralogii. Przeprowadził wiele eksperymentów, skatalogował nazwy minerałów i skał w różnych językach. Bardzo krytycznie ustosunkował się do poglądów o leczniczym wpływie
kamieni i minerałów. Prowadził także obserwacje geologiczne na terenie dzisiejszych Indii, a wyniki swych badań przedstawił w dziele Kitab fi tahqiq ma li’l Hind
(1025). Uznał, na podstawie występujących skał, że subkontynent ten musiał być
nieraz pokryty morzem. Badał także osady wielkich rzek, w tym w dolinie rzek
Amu Daria oraz Gangesu. Zaobserwował, że wielkie głazy skalne u podnóża gór
są zastępowane wraz ze zwiększającą się odległością od tych gór coraz mniejszymi kamieniami, aż przyjmują wygląd piasku. Bez wątpienia Al-Biruni mógłby
zasługiwać na miano pierwszego geomorfologa. Zrozumiał, że Ziemia stale się
rozwija, że nic nie jest wieczne. Zmiany obejmują nawet klimat. Dlatego jedne
rejony stają się gorące, a inne zimne. Na potwierdzenie swoich tez przytaczał
znajdywane na pustyni skamieniałości morskich zwierząt.
Kamieniami szlachetnymi interesował się również Alfons X Mądry pochodzący z Kastylii. Ten słynny mecenas nauki i sztuki kazał przetłumaczyć na język
hiszpański arabski traktat Lapidario (1241).
Największym średniowiecznym autorem książek o minerałach był jednak Albert Wielki (św. Albert), nauczyciel św. Tomasza z Akwinu i jeden z założycieli uniwersytetu w Kolonii. Święty Albert żywo interesował się każdą dostępną w jego
czasach dziedziną wiedzy przyrodniczej, dzięki czemu stał się najbardziej uczonym człowiekiem swoich czasów, a ze względu na rozległość zainteresowań potomni nadali mu tytuł doctor unversalis. W swoim dziele De mineralibus przedstawił i opisał około 100 minerałów. Twierdził, że zarówno minerały, jak i skały
uformowały się ze stopionych mas.
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początki nauk geologicznych w odrodzeniu
W renesansie geocentryczne poglądy Arystotelesa nie przetrwały zderzenia
z faktami przedstawionymi przez Mikołaja Kopernika. Po raz kolejny zaznaczyła
się rola i waga doświadczeń i obserwacji. Systematyczne porządkowanie obserwacji ułatwiło ustanowienie pierwszych zasad geologicznych. Również wynalazek druku i jego rozpowszechnienie przyczyniło się w niemały sposób do rozpropagowania różnych idei i odkryć. Miało to szczególne znaczenie, kiedy człowiek
odkrywał nowe kontynenty i spotykał się z nowymi zjawiskami przyrodniczymi.
Wizję cyklu geologicznego, jedną z pierwszych, chociaż niekompletną,
przedstawił Leonardo da Vinci. Podczas podróż przez Alpy zaobserwował on, że
struktura geologiczna skał jest taka sama po obu stronach dolin rzecznych. Rzeki, erodując, przeniosły materiał skalny do morza. Do tego materiału mogły dostać się różne zwierzęta.
Kiedy powierzchnia Ziemi podnosiła się, powstawały wzgórza, które później
zostały poprzecinane rzekami. W tak ukształtowanych dolinach rzecznych na
zboczach ukazywały się warstwy skał wraz z charakterystycznymi dla nich zespołami skamieniałości. Warstwy te często nie zalegały poziomo, były wręcz
poprzesuwane względem siebie. Da Vinci tłumaczył to wypiętrzaniem się skał.
Zagadnienia cyklu hydrogeologicznego zostały zapoczątkowane m.in. przez
Edmé Mariotte’a, Pierre’a Perraulta, a także angielskiego astronoma i matematyka Edmunda Halleya. Perrault opublikował w 1674 roku swoją najważniejszą pracę De l’origine des Fontaines obejmującą analizę zlewni Sekwany. Perrault stwierdził, że tylko 12% płynącej w rzece wody pochodzi z opadów deszczu i śniegu.
Swoje analizy oparł na metodyce pomiarów meteorologicznych zaproponowanych przez fizyka Edmé Marriotte’a, którego prace zostały wydane pośmiertnie w 1717 roku. Edmund Halley dodał do tych prac własne spostrzeżenia
związane z obliczeniami ilości wody w cyklu hydrologicznym Morza
Śródziemnego i obszarów otaczających (An account of the circulation of watry vapours of the sea, and of the cause of springs, 1691).
W dziele Zasady filozofii (Principia Philosophiae, 1644)
francuski matematyk i filozof Kartezjusz (René Descartes)
przedstawił pogląd na temat powstania i budowy Ziemi.
Twierdził, że Ziemia jest starą wychłodzoną gwiazdą. W jej
wnętrzu znajduje się materiał gorący otoczony przez warstwy: struktury metaliczne, ciężkie minerały, powietrze,
wodę i zewnętrzną skorupę. Ponieważ glob się ochłodził, skorupa pękła i załamała się, tworząc w ten sposób góry i morza. Mamy tu pierwszą próbę wyjaśnienia wewnętrznej struktury Ziemi przy wykorzystaniu teorii filozoficznej głoszącej,
że wszystkie zjawiska naturalne są zawsze w ruchu. Kartezjusz uważał również, że

Strona z dzieła Codex Leicester Leonarda
da Vinci, ilustrująca ruch wody na Ziemi

Diagram zamieszczony w dziele Zasady
filozofii Kartezjusza, przedstawiający
teorię rozwoju gór i oceanów; warstwy
obejmują skorupę ziemską (E), powietrze
(F), wodę (D) i metale (C)
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i pieczar, z których woda wypływa do morza (schemat ten był bardzo zbliżony
do formy Platona przedstawionej w dialogu Fedon).
Według Kirchera trzęsienia ziemi wpłynęły na rozwój gór. Powrócił także do
teorii o rozwoju życia i traktowaniu Ziemi jako żywego organizmu zdolnego do
reprodukcji i innych funkcji życiowych (procesy pseudometaboliczne). Był także
autorem jednej z pierwszych map wulkanologicznych (1665), a nawet przedstawiał lokalizację mitycznej Atlantydy jako wyspy znajdującej się na środku Oceanu Atlantyckiego z centralnie położonym wulkanem.
Jednym z najważniejszych postaci tego okresu był Nicolaus Steno, duński lekarz i geolog. Autor fundamentalnego dzieła wydanego w 1669 roku De solido
intra solidum de naturaliter contento dissertationis prodromus (Wprowadzenie do
rozprawy o ciałach stałych występujących w innych ciałach stałych), w którym, na
podstawie badań kryształów kwarcu, jako pierwszy przedstawił prawo stałości
kątów w kryształach. Był także zdolnym obserwatorem. Na podstawie danych terenowych przedstawił swoistą tabelę stratygraficzną, ustalając następstwo wiekowe skał. Stwierdził, że osady występujące w najniżej położonych warstwach są
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stratygrafia – dział geologii historycznej
zajmujący się ustalaniem przyczyn zalegania
warstw skalnych oraz określaniem ich wieku.

skała – zespół minerałów powstały
w sposób naturalny. Ze względu na genezę
wyróżnia się skały osadowe (powstałe
w wyniku erozji, sedymentacji i cementacji),
magmowe (powstałe w wyniku krzepnięcia
magmy) i metamorficzne (powstałe
w wyniku przeobrażenia skał magmowych
lub osadowych).

Nicolaus Steno, Nicolas Steno, Niels Stensen

Ilustracja z dzieła Mundus Subterraneus
(1665) Kirchera, przedstawiająca system
podziemnych ogni

planeta jest wciąż ogrzewana przez jego wnętrze. Dzięki temu dochodzi do powstawania złóż soli. Tworzy się ona z wody morskiej przedostającej się do wnętrza Ziemi i poddanej następnie odparowaniu i oczyszczeniu.
Teorię ciepła wewnętrznego Ziemi podjął później jezuita Athanasius Kircher
w dziele Mundus subterraneus (1664/65). Zaproponował on istnienie centralnie
położonej strefy ognia – pyrophylacium – połączonej kanałami z morzami. Tymi
kanałami miała wylewać się wulkaniczna lawa na powierzchnię. Oprócz tego
istniała strefa aerophylacia, przez którą przebiegały prądy powietrzne, przypuszczalnie powodujące trzęsienia ziemi, oraz hydrophylacia, czyli strefa wód jaskiń

(1638–1686)
Urodził się w bogatej luterańskiej rodzinie w Kopenhadze. Studiował medycynę w Kopenhadze, w Leiden oraz w Amsterdamie. Po podróży przez Francję,
Austrię, Węgry przyjechał do Włoch (Florencja), gdzie został lekarzem wielkiego
księcia Ferdynanda II Medycejskiego. Prowadził tu obserwacje geologiczne, które zakończyły się wydaną w 1669 roku (po wielu ingerencjach cenzorów kościoła
katolickiego) pracą De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus. Przyjął w niej założenie, że skamieniałości są pochodzenia organicznego.
Wyjaśnił także proces formowania się osadów, które są przykrywane warstwami
nadległymi i z biegiem czasu przechodzą etap lityfikacji (zmiany w litą skałę).
Sformułował także obowiązujące do dziś cztery podstawowe zasady stratygrafii:
zasadę pierwotnie poziomego położenia warstw skalnych, ciągłości obocznej
warstw, zasadę superpozycji oraz zasadę przecinania. Wprowadził jako pierwszy
podział dziejów Ziemi na epoki. Odkrył prawo stałości kątów w kryształach.
W latach 1672–1674 był profesorem anatomii na uniwersytecie w Kopenhadze,
ale jako katolik nie czuł się dobrze w Danii. Ponownie wrócił do Włoch i został
prywatnym nauczycielem syna wielkiego księcia Cosimo III Medycejskiego we
Florencji. Po konwersji na katolicyzm w 1677 roku został mianowany biskupem
tytularnym Heliopolis i Vicar. Resztę życia spędził w północnych Niemczech.
Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1987 roku.
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chronostratygrafia – jedna z metod
stratygrafii polegająca na porządkowaniu
sekwencji skalnych na podstawie ich wieku .
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starsze od tych leżących powyżej. Układ ten porównywał ze ścianą zbudowaną
z cegieł, w którym warstwy najniżej położone zostały wymurowane najwcześniej.
Steno sformułował także zasady określania wieku względnego, czyli określania wieku jednego zjawiska geologicznego względem drugiego. Są to obowiązujące do dziś następujące reguły:
1. zasada nadległości (superpozycji) – w normalnym następstwie warstw, każda warstwa leżąca wyżej jest młodsza od leżącej pod nią, również z charakterystycznymi dla niej skamieniałościami;
2. zasada pierwotnie poziomego położenia warstw skalnych – w czasie swego powstawania wszystkie warstwy zalegają poziomo;
3. zasada obocznej ciągłości – warstwy skalne są zasadniczo ciałami o poziomym rozprzestrzenieniu kończące się wtedy, gdy występuje zmiana facji (charakterystycznych cech) wskutek zmian środowiska;
4. zasada przyczynowości (z przecinania) – „dane zjawisko geologiczne jest
młodsze od najmłodszej warstwy, która została ją objęta, a starsza od najstarszej, która nie została ją objęta”.
Po okresie względnego braku zainteresowania stratygrafią nastąpił jej
rozwój za sprawą Giovanniego Arduino, który dokonał pierwszego podziału
chronostratygraficznego. W listach kierowanych do Antonia Vallisnieriego, datowanych na 1735 rok (opublikowanych w 1760 roku), Arduino podzielił skały południowych Alp na następujące serie: pierwszorzędne: kwarcyty i łupki (najważniejsze, budujące wnętrze gór); drugorzędne, składające się z twardych skał na
górskich zboczach: wapienie, piaskowce i łupki; trzeciorzędne, mniej utwardzone skały pogórza: wapienie, piaskowce, gipsy i gliny; aluwium (osady).
Wiek XVII charakteryzował się szeregiem prób pogodzenia obserwacji zjawisk naturalnych z kanonem biblijnym. Praca Thomasa Burneta, anglikańskiego duchownego, kapelana króla Williama III, pod tytułem Telluris Theoria, or
Sacred Theory of the Earth (1681) jest tego dobrym przykładem. Była to najbardziej popularna praca poświęcona Ziemi opublikowana w tym czasie. Według

Ilustracja z dzieła De solido intra solidum
de naturaliter contento dissertationis
prodromus Steno, przedstawiająca
przekrój geologiczny skał

autora materiał wyjściowy, z którego składała się Ziemia, podlegał pod wpływem ciężkości swoistej selekcji, najcięższe części znalazły się w środku planety, lżejsze na jego powierzchni. Skutkiem takich procesów była budowa koncentryczna: stałe jądro magmowe (zgodne z poglądami Kirchera i Kartezjusza),
strefa płynna, warstwa oleista i zewnętrzna skorupa stwardniała przez słońce
(ossatura telluris montium).
Burnet swoje poglądy próbował połączyć z biblijnymi tezami, zwłaszcza dotyczącymi potopu. Był prekursorem teorii dyluwialnej. Według niego wody znajdowały się w ogromnych podziemnych przestrzeniach zasklepionych skorupą zewnętrzną. Pierwotna Ziemia była gładka i piękna, bez gór i jaskiń, o łagodnym
wiosennym klimacie. Potop był efektem powstania spękań, którymi doszło do
wylania wód podziemnych, a następnie ich cofnięcia.
Inne teorie tłumaczące wystąpienie potopu opisał m.in. William Whiston, który uważał, że za potop odpowiedzialna jest kometa (A New Theory of the Earth
from its Original to the Consummation of All Things; 1696). Zdaniem zaś Johna
Woodwarda, botanika zajmującego się skamieniałościami, poszczególne warstwy skalne ukształtowały się w globalnym morzu, a ich rozdzielenie następowało w zależności od ciężaru (właściwego).
Na pograniczu dociekań religijnych sytuowały się również rozważania filozofów dotyczące istoty planety. Gottfried Wilhelm Leibniz w dziele Protogea (1684)
opisał dwa rodzaje procesów doprowadzających do powstania skał: pierwszy
– schłodzenie połączonego materiału, tak by Ziemi nadana była powierzchnia
„szklista”; drugi – działanie wód na twardą powierzchnię, rozpuszczanie związków i powstawanie nowych.
Pomysły Leibniza poprzedzały późniejsze dyskusje zwolenników
neptunistycznej i plutonistycznej teorii powstania Ziemi. Współczesny mu
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teoria dyluwialna – teoria, według której
skamieniałości są szczątkami zwierząt,
które zginęły w wyniku potopu.

plutonizm – teoria, według której skały
i budowa geologiczna Ziemi są wynikiem
krzepnięcia magmy.
neptunizm – teoria, według której skały
i ukształtowanie Ziemi są wynikiem
globalnej epoki morskiej.

Wiek Ziemi
Wiek Ziemi obliczany był zgodnie z biblijnymi zapisami, które na polecenie
króla Alfonsa X Mądrego zostały przedstawione w Cronica general oraz Gran
y general Estonia. Podobnie czynili biskupi John Lightfoot (1642–1644), James
Ussher (1650) i William Lloyd (1701). Wiek Ziemi, według nich, zawierał się
między 3928 a 5199 latami. Autorzy wyliczeń byli bardzo ostrożni w swoich
poglądach i przede wszystkim próbowali znaleźć „złoty środek” wśród różnych
zapisów. Najbardziej znaną datą powstania Ziemi, rozpowszechnianą od XVIII
wieku, był rok 4004 przed narodzinami Chrystusa. Data ta została przedstawiona w Biblii króla Jakuba I (1701), która była angielskim tłumaczeniem
zrealizowanym na zamówienie kościoła anglikańskiego.
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geograf hiszpański José Vicente del Olmo w pracy New Description of the Orb
(1681) stwierdził, że góry powstają w wyniku oddziaływań wewnętrznych (podziemnych) ekshalacji składników magmy, będących w sumie wynikiem działalności wulkanicznej. Wyniosłe wtedy obszary zostają poddane działaniu deszczu,
wiatru i rzek. Autor przedstawił zasady bilansu masy Ziemi na podstawie obserwacji zmian geomorfologicznych, chociaż pierwsze sygnały opisujące tę zasadę
znajdywane są w pracach wcześniejszych filozofów starożytnych.

rozwój geologii
Wiek XVIII charakteryzował się rozwojem nowych technologii, wykorzystaniem
surowców mineralnych, a także rozwojem nowych ideałów i poglądów. Wizję
świata pełnego wewnętrznych sprzeczności zastąpiono sądami racjonalnymi.
Duże znaczenie otrzymał eksperyment. Ważnym stało się wszystko, co można
było zobaczyć, zbadać i pomierzyć.
Za sprawą profesora uniwersytetu w Getyndze Samuela Christiana Hollmanna, który w 1746 roku wydał książkę Philosophia rationalis, quae logica vulgo dicitur
multum acta et emendata, nastąpiło odrzucenie teorii dyluwialnej, głoszonej jeszcze m.in. przez Francuza Pierre’a Barrère’a, autora Observations sur l’origine et
la formation des pierres figurées, et sur celles qui, tant extérieurement qu’intérieurement, ont une figure régulière et déterminée (1746), a także hiszpańskiego duchownego José Torrubię, autora Aparato para la historia natura (1754). Samuel
Hollmann odrzucił teorię jednego potopu na podstawie obserwacji w terenie.
Stwierdził mianowicie istnienie skamieniałości morskich w wielu warstwach skalnych rozdzielonych niezawierającymi ich kompleksami.
Koniec XVIII wieku zbiegł się z rewolucją przemysłową. Zapotrzebowanie na
surowce mineralne (węgiel kamienny, ruda żelaza) spowodowało wzrost zainteresowania górnictwem. W latach 1766–1788 we Freibergu, Chemnitz (Bańska
Szczawnica), Sankt Petersburgu, Almaden (Hiszpania) i Paryżu powstały akademie górnicze kształcące wykwalifikowane kadry.
To praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej do eksploatacji minerałów
i skał dało jednocześnie szansę rozwoju geologii. W latach 1778–1782 lekarz, botanik, geolog Jean-Étienne Guettard oraz generalny inspektor kopalń Antoine-Grimoald Monet opracowali Atlas minéralogique de la France, który ukazywał
rozmieszczenie złóż surowców mineralnych mających znaczenie gospodarcze dla
kraju. W Szwecji chemik Torbern Olof Bergman w 1777 roku zainicjował metodę analizy minerałów przy użyciu kwasów lub zasad. Identyfikował składniki na
podstawie zróżnicowanego czasu strącania z roztworu.
Na przełomie XVIII i XIX wieku powstały wyspecjalizowane uczelnie przygotowujące do praktycznego zastosowania nauk mineralogicznych w górnictwie.
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W Anglii tworzyły się zręby instytucji geologicznych pełniących rolę krajowych
służb geologicznych, chociaż w wielu krajach taką funkcję sprawowali poszczególni uczeni.
Okres ten charakteryzował się także wieloma wydarzeniami w historii światowej (rewolucja francuska, okres wojen napoleońskich), a także był to czas wielkich wypraw podróżniczych. Warte odnotowania są podróże, które zrealizowali
Matthew Flinders i Nicolas Baudin dookoła Australii, Alcide d’Orbigny i Alexander von Humboldt do Ameryki Południowej oraz podróż dookoła świata, którą
odbył Karol Darwin na statku „Beagle”. Prowadzone wówczas badania miały nie
tylko ekonomiczne i wojskowe uzasadnienie, ale również wielkie znaczenie naukowe. Do 1835 roku granice interpretacji narzucone przez Biblię uległy znaczącej zmianie. Zobaczono, że Ziemia posiada własną historię, którą można zbadać
dzięki skałom czy skamieniałościom.
Lata 1780–1835 to także czas rywalizacji dwóch teorii geologicznych i naukowych dyskursów: neptunizmu, łączonego z Abrahamem Gottlobem Wernerem,
z plutonizmem, autorstwa Jamesa Huttona.
Neptunizm
Jednym z prekursorów teorii neptunizmu był Francuz Benôit de Maillet. W dziele
Telliamed ou entretiens d’un philosophe indien avec un missionnaire françois, sur la
diminution de la Mer, la formation de la Terre l’origine de l’Homme, etc. (wydanie

Abraham Gottlob Werner
(1749–1817)
Urodził się w Wehrau (obecnie Osiecznica na Dolnym Śląsku) w rodzinie
o dużych tradycjach górniczych. Kształcił się we Freibergu i Lipsku, gdzie
studiował prawo i górnictwo. Pracę naukową rozpoczął na Akademii Górniczej we Freibergu w 1775 roku, pracował tam do końca życia, a ze względu
na słabe zdrowie nie wyjeżdżał poza Saksonię. Wielką zasługą Wernera było
wprowadzenie na akademii wykładów z geologii (zwanej wtedy geognozją,
obejmującą badania wnętrza ziemi i eksploatację surowców mineralnych), i to
w czasie, kiedy nikt jeszcze nie traktował geologii jako samodzielnej gałęzi
wiedzy. Przede wszystkim stworzył systematykę skał i minerałów opartą na
cechach zewnętrznych. Już w 1774 roku opracował i wydał pierwszy współczesny podręcznik mineralogii opisowej. Dzięki wnikliwym obserwacjom
terenowym dokonał podziału mas skalnych na szereg występujących po sobie
formacji geologicznych. Twierdził, że to praocean był miejscem, gdzie doszło
do powstania minerałów i skał. W ten sposób stworzył teorię neptunizmu.
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pośmiertne 1748) na podstawie znajdowanych wysoko w górach skamieniałości twierdził, że zachodzące procesy na Ziemi są długotrwałe i mają swój początek w morzu.
Twórcą neptunizmu (1777) był jednak Abraham Gottlob Werner, profesor
Akademii Górniczej we Freibergu w Saksonii. Głosił, że wszystkie skały zostały
utworzone przez strącanie z początkowego praoceanu substancji chemicznej.
Na podstawie znalezionych wysoko w górach na warstwach piaskowca czap bazaltu zaprzeczał także ogniowemu pochodzeniu takich skał jak granit czy bazalt.
Według niego domniemany ocean musiał zdeponować bazalt.
Zdaniem Wernera kolejne opadanie osadu na nieregularnej powierzchni doprowadziło do powstania czterech formacji skalnych: w pierwszorzędzie – pierwotnie krystalicznych skał, takich jak granit i gnejs; w drugorzędzie – skał przejściowych, takich jak wapienie, łupki, szarogłaz, kwarcyty; w trzeciorzędzie – skał
warstwowych ( flöetz), powstałych zgodnie ze współczesną nomenklaturą od
permu; w czwartorzędzie – bazaltu i osadów aluwialnych, osadów powstających współcześnie (czwartorzęd). Te podziały chronostratygraficzne poprzedziło wiele obserwacji na terenie Saksonii i Turyngii poczynionych przez niemieckich uczonych Johanna Gottloba Lehmanna i Georga Christiana Füchsela oraz
podróżnika Petera Simona Pallasa.
Wzorując się na dokonaniach Wernera, wielu geologów próbowało wykorzystywać wzorzec stratygraficzny stworzony w Saksonii do zinterpretowania
zjawisk w innych częściach Europy. Byli to m.in. chemik Guyton de Morveau,
współautor L’Encyclopédie Méthodique; paleontolog Horace-Bénédict de Saussure, który obliczył po raz pierwszy stopień geotermiczny (1785), a także dokonał jednego z pierwszych wejść na Mont Blanc; Déodat Sylvain Guy Tancréde de
Dolomieu, znany także jako Déodat Gratet de Dolomieu, w młodości awanturnik,
samouk – geologii nauczył się w więzieniu, gdy odsiadywał wyrok za pojedynek –
odkrywca skały nazwanej dolomit; Juan José Elhuyar y de Suvisa i jego brat Fausto Elhuyar y de Suvisa, odkrywcy wolframu; Andrés Manuel del Rio, odkrywca wanadu; podróżnik i geograf Alexander von Humboldt; geolog Leopold von
Buch; szkocki mineralog Robert Jameson. Wszyscy oni wzorowali się na swoim
nauczycielu z Akademii Górniczej, a swoje pierwsze zawodowe kroki stawiali na
obszarze Saksonii pod opieką Abrahama Wernera.
Teoria morskiego pochodzenia skał Wernera nie mogła dać odpowiedzi na
wszystkie pytania. Skąd pochodziła woda pierwotnego oceanu? Dlaczego powstały wulkany (choć wyjaśniała ich działalność spalaniem się węgla pod ziemią)?
W jaki sposób doszło do rozpuszczenia kwarcu i skał zbudowanych z tego minerału w oceanie? W dodatku odkrycie przez francuskiego geologa Jeana-Étienne’a Guettarda w Masywie Centralnym w Owernii wygasłych wulkanów i występujących tu dużych kompleksów bazaltów zdecydowanie osłabiło tę teorię.
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Odkryte kompleksy Nicholas Desmarest zinterpretował jako różnego wieku sekwencje law, w których z biegiem czasu doszło do powstania dużych dolin rzecznych. Stąd niektórzy uczniowie Wernera, wśród nich Leopold von Buch, rozpoczynający pracę zawodową jako entuzjaści neptunizmu z biegiem czasu stawali
się zwolennikami ogniowej teorii pochodzenia skał. Ale choć od około 1820 roku
liczba zwolenników teorii neptunizmu zdecydowanie zmalała, pomysły Wernera nadal miały swoich popleczników, w tym i na terenie Anglii w osobie Roberta Jamesona, profesora uniwersytetu w Edynburgu.
Plutonizm
Teoria plutonizmu, głosząca powstawanie skał na drodze wulkanicznej, w roku
1785 została przedstawiona przez Jamesa Huttona Towarzystwu Królewskiemu
w Edynburgu. Były to wyniki ponad 25 lat jego pracy. Cztery lata później wyniki te Hutton opublikował w książce Theory of Earth. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji twierdził on, że przyczyną powstania osadów jest niszczenie starszych skał. Dowodził również, że są to długotrwałe i powolne procesy
zmian cyklicznych: erozji, sedymentacji i akumulacji.
W trakcie wielu podróży Hutton poszukiwał dowodów potwierdzających jego
poglądy. Obserwacje, przede wszystkim w Inchbonny w Jedburgh czy w Siccar

James Hutton
(1726–1797)
Urodził się w rodzinie kupca w Edynburgu, gdzie ukończył medycynę na uniwersytecie. Wiedzę pogłębiał na studiach w Paryżu i Leiden (1747). Po powrocie do
Anglii wraz z przyjacielem Jamesem Davie rozpoczął intratną produkcję krystalicznego chlorku amonu, który był używany przy farbowaniu, obróbce metalu
i jako sole trzeźwiące. Prowadził także duże gospodarstwo rolne, gdzie hodował
zwierzęta i przeprowadzał doświadczenia z roślinami. Kontakt z przyrodą i przeprowadzanie wielu obserwacji pogłębiło jego zainteresowania meteorologią
i geologią. W latach 1767–1774 uczestniczył jako udziałowiec w budowie kanału
Clyde, poszerzył wówczas swoją wiedzę geologiczną. W 1777 roku wydał broszurę na temat pochodzenia węgla kamiennego i obecnych w nich skamieniałości
roślinnych. Wyniki swoich 25-letnich badań i obserwacji zawarł w dziele Theory
of the Earth (1795), w którym przedstawił teorię aktualizmu geologicznego (uniformitaryzm lub uniformitarianizm) rozwiniętą później przez Charlesa Lyella.
Prowadził także obserwacje geologiczne w Szkocji (wyspa Arran), gdzie odkrył
skały granitowe przechodzące niezgodnie przez grube kompleksy łupków metamorficznych. Pozwoliło mu to rozwinąć teorię plutonicznego pochodzenia skał.
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Ilustracja z dzieła Theory of Earth
Huttona, przedstawiająca przekrój
geologiczny w Jedburgh

łupki – skały osadowe lub metamorficzne
dzielące się na cienkie, równoległe płytki.

Point na wybrzeżu Szkocji, dały początek nowej idei. W Jedburgh Hutton zaobserwował skały granitowe przechodzące przez grube kompleksy łupków metamorficznych. Utwierdziło go to w przekonaniu o cyklicznej naturze przemian
geologicznych, a także pozwoliło sformułować zasadę aktualizmu geologicznego (uniformitaryzmu). Zasada ta przyjmuje, że czynniki i procesy fizyczne i chemiczne oddziałujące na Ziemię i na skorupę ziemską, były w przeszłości podobne do dzisiejszych, co pozwala na podstawie współczesnych obserwacji określać
przebieg dawnych procesów geologicznych. Zasada ta stała w przeciwieństwie
do promowanego ówcześnie ekscepcjonalizmu, według którego procesy geologiczne wpływające na rozwój Ziemi w dawnych epokach były całkowicie różne
od obserwowanych współcześnie.
Obserwacje pozwoliły również rozwinąć Huttonowi teorię plutonicznego pochodzenia skał. Nie mogło być mowy o tworzeniu się granitu czy bazaltu w wyniku opadania osadów na dno morza. Występowanie granitu na skałach osadowych czy skupiska minerałów (np. kalcytu) w skałach osadowych świadczyły o ich
wulkanicznym pochodzeniu.
W teorii Wernera wulkany nie były szczegółowo analizowane, a tylko określane jako efekty podziemnego spalania węgla. Hutton w swojej teorii połączył
wulkany z wielkim podziemnym źródłem ciepła, jak to czynił wcześniej Kircher.
Pod wpływem wysokiej temperatury wnętrza Ziemi następowało wypiętrzenie
i formowanie się skał, a także było możliwe powstawanie skał osadowych. Tłumaczyło to pojawienie się granitu na warstwach skał osadowych.
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Teoria Huttona znalazła wielu naśladowców. Była poparta szeregiem doświadczeń, m.in. wykonanymi przez Louisa Cordiera, pracownika Muséum
d’Histoire Naturelle (Muzeum Historii Naturalnej) w Paryżu, który dokonał pomiarów temperatur w kopalniach i określił ich wzrost wraz z głębokością (stopień geotermiczny).
Historia Ziemi
Na tle badań różnych skamieniałości jednym z głównych rozważań było określenie wieku Ziemi (jak i zagadnienia biblijnego potopu). Niektórzy, np. Steno,
ustalili datę powstania planety na 6000 lat. Wspomniany już Benôit de Maillet,
prekursor neptunizmu, na podstawie obserwacji poczynionych podczas swoich podróży ustalił tempo spadku poziomu wody na około 8 cm na sto lat. Badając najwyżej znalezione skamieniałości w Alpach, obliczył wiek Ziemi na około 2,4 miliarda lat. Przyjął również, że życie zaczęło się w wodzie, po powstaniu
najwyższych gór, ale przed kontynentami, na płytszych obszarach (mieliznach).
Według niego rozwój następował od ryb, potem skorupiaków, które dały początek ptakom, te zaś człowiekowi, z alg natomiast rozwinęły się wodorosty, a następnie drzewa i krzewy. Początek powstania życia widział w bliżej nieokreślonych nasionach życia (teoria panspermii).
Innym godnym uwagi uczonym był George Louis Leclerc de Buffon, opiekun
od 1739 roku Jardin des Plantes w Paryżu, autor wielkiego 36-tomowego opracowania Histoire naturelle, wydawanego w latach 1749–1804. W suplemencie do tej
pracy Époque de la nature (1778) wysunął trzy podstawowe idee, które doprowadziły do krytyki jego osoby przez wykładowców teologii na Uniwersytecie Paryskim:
pierwsza dotyczyła długości czasu geologicznego, druga – rozwoju organicznego
dającego podstawy do przeobrażeń i ewolucji, trzecia – podstawy paleogeografii.
Buffon zasugerował, że Ziemia mogłaby być starsza niż uważa Biblia. Podał
wiek Ziemi na 74 832 lata, chociaż na podstawie obserwacji uważał, że powinno to być zdecydowanie więcej. Uznał też, że siedem dni tworzenia należy interpretować jako siedem epok o nieokreślonej długości. Powstanie Ziemi i innych
planet nastąpiło w pierwszej epoce i było wynikiem kolizji komety ze Słońcem.
W drugiej epoce Ziemia ochłodziła się i stała ciałem stałym. W trzeciej – Ziemia została przykryta przez wszechwładny ocean. W następnych, gdy wody opadły, następowały wybuchy wulkanów, a na suchej powierzchni lądu pojawiły się
rośliny i zwierzęta. Praląd rozpadł się na odseparowane od siebie kontynenty.
W ostatniej epoce pojawili się ludzie.
Tak jak Kartezjusz Buffon twierdził, że góry zostały utworzone w czasie schładzania Ziemi, kiedy nastąpiło pękanie powierzchni. W celu wyjaśnienia istoty zjawiska prowadził szereg badań i obserwacji, np. rozgrzewał kule różnych wielkości zbudowane z różnych materiałów.

paleogeografia – dział geologii
historycznej zajmujący się badaniem
rozmieszczenia kontynentów i wód
w minionych epokach.
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geologia – termin (geologiam) po
raz pierwszy pojawił się w roku 1344
w traktacie Philobiblon, autorstwa
biskupa i wielkiego kanclerza Richarda
de Bury (spolszczony przez Jana
Kasprowicza O miłości do ksiąg to jest
Philobiblon Richarda de Bury, 1921). Pojęcie
rozpowszechnił w swych pracach JeanAndré de Luc, m.in. w Traité élémentaire
de géologie (1809), a także wcześniejszych
opracowaniach z 1794 i 1798 roku. Do końca
XVIII wieku dyscyplina ta obejmowała
łącznie różne pola badawcze: mineralogię,
geografię fizyczną, geognozję (badania
wnętrza Ziemi i eksploatacja surowców
mineralnych) oraz fizykę Ziemi. De Luc
zaproponował geologię jako dziedzinę
łączącą obserwacje z teoriami, ale
równocześnie stojącą poza kosmologią,
usiłującą wyjaśnić działanie całego
wszechświata.

Andrzej J. Wójcik

Szwajcarski naturalista Jean-André de Luc, prekursor wprowadzenia i rozpowszechnienia nazwy „geologia”, przyjmował ideę wielkiej katastrofy, która miała miejsce około 5000 lat temu i która oddzielała czasy przedpotopowe od tych
po potopie.
Antoine Lavoisier, współpracownik Jeana-Étienne’a Guettarda podczas pracy nad mapą mineralogiczną Francji był zainteresowany określeniem warunków
powstawania osadów w morzach. Uznał, że występują dwie odrębne strefy powstawania osadów: płytsza – przybrzeżna, i głębsza. Wyidealizowany profil opublikowano w 1789 roku (Traité Élémentaire de Chimie), ukazując rozmieszczenie
osadów pelagicznych (głębokich, zawierających skamieniałości) i strefy litoralnej (przybrzeżnej, pozbawionej całych skamieniałości). Takie przestrzenne ułożenie osadów pozwalało także na rekonstrukcję środowisk sedymentacji. Lavoisier
twierdził, że było bardzo wiele okresów istnienia spokojnego morza (z osadami
pelagicznymi), jak i okresów niszczenia osadów brzegowych i deponowania ich
w strefie brzegowej. Dowodził także, że pierwotnie Ziemia była pozbawiona życia, a dopiero później powstały rośliny lądowe i rozwinęły się zwierzęta w morzu i na lądzie.
Wśród wielu uczonych na szczególne uznanie zasłużył sobie Nicolas Jean
Frédéric Léopold Cuvier, znany jako Georges Cuvier, profesor zoologii w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Przyczynił się do ustanowienia porównawczej
anatomii i paleontologii. Prace rozpoczął od porównania mastodonta z Ameryki Północnej ze współczesnymi słoniami, tak aby doprowadzić do rekonstrukcji
szkieletu. Równocześnie był przeciwnikiem teorii ewolucji zwierząt postulowanej przez Lamarcka i Geoffroya Saint-Hilairego.
Cuvier, wraz z przyjacielem Alexandrem Brongniartem, opublikował dzieło
Essais sur la géographie minéralogique des environs de Paris, avec une carte géognostique et des coupes de terrain (1811), w którym przedstawił badania na temat
rozpoznawania morskich i słodkowodnych osadów na podstawie znajdowanych
skamieniałości (formy słodkowodne mają cienkie muszle). Istotą działań Cuviera było wyjaśnienie wyginięcia i sukcesji zwierząt. Rozpowszechniał pogląd katastrofizmu w geologii (autorem tego terminu był William Whewell). Chociaż uważał, że czynnikiem takim może być podniesienie się poziomu mórz i zatopienie
lądów, nigdy nie odniósł się do biblijnego potopu. Uważał jednocześnie, że wszelkie zmiany i procesy zmian muszą następować po długich okresach stabilizacji,
co sugerowało, że wiek Ziemi może wynosić kilka milionów lat.
Do historii paleontologii zapisał się wielebny William Buckland. Sporządził
on pierwszy opis dinozaura megalosaura. Jak Cuvier zaprzeczał istnieniu szczątków ludzi przedpotopowych – nie zgadzało się to z ideą kreacjonizmu – a znaleziony szkielet ludzki (pochodzący z paleolitu) błędnie określił na lata starożytnego Rzymu (Reliquiae Diluvianae, or, Observations on the Organic Remains
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Ilustracja przedstawiająca fragment
szczęki megalosaura, po raz pierwszy
opisanego przez Williama Bucklanda
w 1824 roku

Strona tytułowa dzieła Principles
of Geology Lyella. Ilustracja przedstawia
świątynię Serapisa koło Neapolu

attesting the Action of a Universal Deluge, 1823). Wraz z utrzymywaniem w mocy
starych poglądów dotyczących wieku Ziemi, Buckland prowadził szeroko pojętą
edukację w zakresie geologii, w tym także obserwacje w terenie. Zarówno Cuvier, jak i Buckland nie byli akceptowani przez zwolenników teorii neptunistycznej. Szczególnie dał temu wyraz Charles Lyell w kilkutomowej pracy Principles of
Geology (Podstawy geologii, 1830-1833), która za życia autora miała sześć wydań
angielskich i wiele tłumaczeń.
Charles Lyell, z wykształcenia prawnik, zajął się badaniami geologicznymi Ziemi. Odrzucił poglądy swojego nauczyciela Bucklanda i zwrócił się w stronę teorii Huttona. Uznał, że zachodzące ciągłe zmiany klimatyczne są przyczyną powstawania zjawisk geologicznych, a w ich efekcie skał. Przyjął, że istnieją stałe
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Początki nowoczesnej kartografii geologicznej
Początek XIX wieku to czas powstawania pierwszych map
geologicznych. Pierwszym, który oparł mapy o informacje
stratygraficzne (skamieniałości), był bez wątpienia William
Smith. Wykorzystał on do korelacji profili geologicznych
zespoły skamieniałości, a tym samym i do określenia wieku względnego skał (biostratygrafia).
Smith, mieszkając w okolicach Bath, stwierdził, że występują tam dwa podobne rodzaje wapieni oolitowych, ale
z różnymi zespołami skamieniałościami. Podobnie było
w wypadku innych skał, np. kredy czy piaskowca. Na podstawie zespołów takich skamieniałości doprowadził do
scharakteryzowania poszczególnych horyzontów stratygraficznych i w 1799 roku opracował pierwszą mapę geologiczną południowej Anglii Table of the Strata near Bath
(rejon hrabstwa Bath). Mapa przedstawiała różne zespoły litostratygraficzne (od węgla do kredy) wraz z ich charakterystycznymi skamieniałościami. Wtedy także rozpoczął
pracę nad mapą geologiczną całej Anglii, którą zakończył
w 1815 roku, drukując General map of Strata found in England and Wales. Był to imponujący atlas (15 arkuszy) przed-

stawiający obszar Anglii i Walii (skala 1 : 316 800) wydany
w znanym wydawnictwie J. Cary w Londynie, zajmującym
się przygotowywaniem i drukiem szeregu map geograficznych i serii pierwszych przewodników turystycznych.
Mapa przedstawiała wydzielenia litologiczne i różnych
skamieniałości oraz 20 oznaczeń barwnych dla poszczególnych (wiekowo określonych) serii skalnych. Nie została
jednak doceniona przez ówczesnych uczonych, w tym także przez powstałe w 1807 roku Geological Society (Towarzystwo Geologiczne) w Londynie.
William Smith przyczynił się w znaczący sposób do
rozwoju geologii praktycznej, która wykorzystywała wiedzę teoretyczną do poszukiwań surowców mineralnych.
Aby te poszukiwania były efektywniejsze, należało dysponować szeregiem informacji dotyczących występowania
specyficznych formacji skalnych, z którymi można wiązać
współwystępowanie surowców.

William Smith

glii i Walii (Geological Map of England and Wales with Part
of Scotland). Ta ostatnia została początkowo źle odebrana przez środowisko naukowe, choć autor bardzo zabiegał
o dobre wrażenie, przedstawiając na różnych spotkaniach
informacje o jej realizacji. Geological Society wyemitowało zresztą własną wersję mapy geologicznej w 1819 roku.
Mapy Smitha zaraz po wydrukowaniu zostały skopiowane bez jego zgody i wydane drukiem przez konkurencję po
zdecydowanie niższej cenie. W 1817 roku Smith zbankrutował i w związku z niespłaconymi długami trafił na kilka lat
do więzienia. Doceniono go jednak nieco później, a w 1831
roku angielski geolog Adam Sedgwick nadał mu nawet
przydomek „ojca geologii angielskiej”. Geological Society w Londynie przyznała mu natomiast medal za wybitne
osiągnięcia w geologii.

(1769–1839)
Urodził się w rodzinie farmerów w południowo-zachodniej
Anglii. Nie uzyskał specjalistycznego wykształcenia geologicznego. Zainteresował się jednak badaniem i zbieraniem
skamieniałości w rodzinnym Oxfordshire. Uczył handlu
i zajmował się wyceną nieruchomości, potem był geometrą (1794–1800) podczas budowy kanału Somerset. Wtedy
właśnie zauważył, że warstwy po jednej stronie wykopu
odpowiadają warstwom po drugiej stronie. Innym ważnym
spostrzeżeniem było to, że w warstwach tych znajdują się
skamieniałości charakterystyczne tylko dla nich. Pozwoliło
to Smithowi wprowadzić pojęcie skamieniałości przewodniej. W 1799 roku opracował pierwszą mapę geologiczną rejonu Bath, a w 1815 roku – mapę geologiczną An-

Mapa geologiczna obszaru Anglii i Walii Williama Smitha
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Charles Lyell
(1797–1875)
Urodził się w Szkocji. Jego ojciec był znanym botanikiem. Od najmłodszych lat
zajmował się historią naturalną, szczególnie entomologią. W 1816 roku rozpoczął naukę w Exeter College w Oksfordzie, gdzie William Buckland prowadził
wykłady z geologii. W 1822 roku opublikował pierwsze artykuły poświęcone sedymentacji wapienia słodkowodnego. W 1823 roku został jednym z honorowych
sekretarzy Geological Society. Odbył liczne podróże po Anglii i Francji. Podróż
zrealizowana z Roderickiem Murchisonem do Francji (rejon Auvergne) w 1828
roku dała początek wspólnym zainteresowaniom naukowym. Przeprowadzone we Włoszech badania pozwoliły na wydzielenie trzeciorzędu jako oddzielnego systemu oraz dokonanie jego podziału na piętra (eocen, miocen, pliocen) na
podstawie zespołów skamieniałości. W tym czasie zaczął planować swoją główną pracę The Principles of Geology (Zasady Geologii), trzytomowe dzieło, które
ukazywało się w latach 1830–1833. Początkowo dzieło przyjęto niechętnie, ale
w ciągu następnych 50 lat miało jedenaście wydań. Inne ważne prace to Elements of Geology (Elementy geologii, 1838) i The Antiquity of Man (1863). W latach 1831–1833 Lyell był profesorem geologii w King’s College w Londynie. Następnie dużo podróżował, odwiedził Danię, Szwecję, a w 1841 roku wyjechał po
raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Podczas tych podróży oszacował tempo narastania osadów w delcie Missisipi, badał też lasy namorzynowe w Wirginii, co posłużyło do analizy formowania się złóż węgla kamiennego.
Odkrycia poczynione przez Lyella dały początek nowoczesnej geologii, którą oparto na zasadach aktualizmu geologicznego, teorii zapoczątkowanej przez
Jamesa Huttona. Pozwalała ona na podstawie obserwacji określać przebieg
dawnych procesów geologicznych.

prawa naturalne, a te, które w przeszłości wpłynęły na Ziemię, można zobaczyć
w postaci różnego rodzaju śladów (erozji, depozycji osadów, działalności wulkanicznej czy trzęsień ziemi). Ponadto obserwacja czynników fizycznych i chemicznych oddziałujących na Ziemię przywiodła go do stwierdzenia, że siły te działały
z taką samą intensywnością w przeszłości i teraz („teraźniejszość, jako klucz do
przeszłości”). Tym samym rozwinął i spopularyzował uniformitaryzm. Lyell na potwierdzenie swoich tez przywoływał świątynię Serapisa koło Neapolu, gdzie na
kolumnach zaznaczyły się wahania poziomu morza, w tym i szkody wywołane
przez małże skałotocze, a także wspominał o poszczególnych poziomach wylewów law wulkanicznych w rejonie Wezuwiusza. Dało to także podstawy do rozwoju teorii ewolucji, chociaż Lyell sam w nią nie wierzył.

Lyell zbuntował się przeciw dominującej w geologii biblijnej teorii czasu. Wykluczył istnienie nagłych katastrof geologicznych i uważał, że należy stworzyć dla
Ziemi nową skalę czasu. Jak już wspomniano, historia geologiczna Ziemi została podzielona na cztery okresy (pierwszorzęd, drugorzęd, trzeciorzęd, czwartorzęd). Niebawem geolodzy zaczęli wprowadzać dodatkowe podziały, wykluczając
poprzednie. Obecnie tylko trzeciorzęd jest w powszechnym użyciu. Lyell w swoim dziele Principles of Geology wprowadził dodatkowe jednostki, zwane epokami
lub seriami, na które podzielił okresy (od ery dinozaurów). Wśród nich wyróżnił
m.in. plejstocen („najbardziej niedawny”), pliocen („bardziej niedawny”), miocen
(„umiarkowanie niedawny”) oraz oligocen („troszkę niedawny”).

rozwój różnych dziedzin geologicznych
Geologia jako samodzielna dziedzina badawcza powoli kształtowała się na przełomie XVIII i XIX wieku. Czas ten jest nazywany często „heroicznym okresem
geologii”. Charakteryzuje go walka różnych poglądów i kierunków naukowych.
W centrum zainteresowań badaczy przyrody nieożywionej pozostawał odwieczny problem: jakim siłom – zewnętrznym czy wewnętrznym – należy przyznać
pierwszoplanowe znaczenie w tworzeniu skorupy ziemskiej (geomorfologia).
W tym okresie nastąpił rozwój nowych metod badawczych w zakresie badań
minerałów i skał. Konstruowane nowe przyrządy (mikroskopy) pozwalały na podjęcie badań struktur i tekstur surowców mineralnych.
Rozwój nowych metod badawczych w chemii zmienił podejście do analiz minerałów i skał. Zapoczątkowana przez Torberna Olofa Bergmana metoda analizy minerałów została w XIX wieku rozwinięta przez Richarda Kirwana, Louisa Nicholasa Vauquelina, Martina Klaprotha i Jönsa Jacoba Berzeliusa.
Opis skał był zadaniem zdecydowanie trudniejszym, biorąc pod uwagę zarówno
zróżnicowanie genetyczne, jak i trudności w określeniu składu mineralnego i chemicznego (petrologia). Wśród prekursorów należy wymienić angielskiego geologa
Adama Sedgwicka. Badał on skały metamorficzne i zajmował się ich własnościami.
W 1820 roku Ami Boué w Essai sur l’Ecosse géologique dokonał opisu skał
powstających wskutek krzepnięcia magmy na powierzchni Ziemi (wylewnych).
Sama kategoria tych skał została dopiero dokładnie sprecyzowana przez Charlesa Lyella w 1833 roku w Principles of Geology, który określił je jako skały powstałe
pod wpływem temperatury i ciśnienia, i wyodrębnił je ze skał powstałych w głębi Ziemi (głębinowych).
W 1827 roku doszło do rozdzielenia terminologicznego minerałów i skał
(te drugie jako zespoły tych pierwszych). Uczynił to Alexandre Brongniart, publikując tablice do klasyfikacji poszczególnych typów genetycznych skał oparte
na cechach dostrzegalnych makroskopowo.
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Goniometr – urządzenie używane
do pomiarów kątów w kryształach.
Został udoskonalony przez Wollastona,
a później przez Mitscherlicha, który
zasadę działania urządzenia oparł na
prawach odbijania się światła

Andrzej J. Wójcik

Mineralogia
Początki mineralogii nikną w mrokach dziejów. Najstarsze zachowane wiadomości o minerałach potwierdzają już naukowe zainteresowania składnikami skał.
Minerały charakteryzują się swoistymi cechami morfologicznymi i budową wewnętrzną oraz odrębnymi własnościami fizycznymi i składem chemicznym. Duża
liczba znanych minerałów powodowała wzrost zainteresowania ich systematyką
oraz wprowadzeniem metod ich rozpoznawania.
Mineralogia zaczęła się kształtować jako oddzielna dyscyplina już w XVIII
wieku. Została wprowadzona przez Abrahama Gottloba Wernera jako oryktognozja. Wraz z uczniami Werner koncentrował się na badaniu zewnętrznych cech minerałów, dzięki czemu rozwinęły się różne sposoby ich opisu i klasyfikacji. Choć
trzeba zaznaczyć, że przed Wernerem już Michaił Wasiljewicz Łomonosow wyróżniał mineralogię jako samodzielną dziedzinę (klasyfikował minerały według
ich zewnętrznych cech).
Obserwacja form krystalicznych minerałów doprowadziła do narodzin krystalografii. Wcześniej rozwijali ją Nicolaus Steno, a także szwajcarski przyrodnik,
poszukiwacz kryształów w Alpach, Moritz Anton Capeller, który napisał dzieło
Prodomus cristallographie (1723), oraz Francuz Jean-Baptiste Louis Romé de L’Isle
z pracą Essai de cristallographie (1772) i trzytomową Cristallographie (1783).
Na początku XIX wieku krystalografia była dziedziną, w której sukcesy odnosili: René Just Haüy, William Wollaston (konstruktor goniometru), William Whewell, William Miller i niemiecki chemik Eilhard Mitscherlich. Mitscherlich był
twórcą takich pojęć jak: izomorfizm – zdolność do przyjmowania takich samych
form krystalograficznych przez substancje o odmiennym bądź tylko częściowo
podobnym składzie chemicznym, i polimorfizm – zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji.
Najważniejszym wkładem XIX wieku do krystalografii były jednak prace
Haüy’ego: Essai d’une des Théorie sur la strukture crystaux (1784), Traité de minéralogie (1801) i Traité de cristallographie (1822). Haüy określił, że kryształy są zbudowane z podstawowych cząstek ułożonych według ścisłych reguł geometrycznych.
Łącznie z wcześniejszymi ustaleniami Steno, wykryto prawa, które na wiele
lat wyznaczyły kierunki badań w mineralogii. Wśród nich wymienić należy: prawo stałości kątów (Nicolaus Steno De solido intra solidum naturaliter contento
disertations prodromus, 1669), dowodzące, że analogiczne ściany różnych osobników krystalograficznych tego samego minerału tworzą ze sobą zawsze jednakowe kąty; prawo wymiernych wskaźników (René Just Haüy Essai d’une théorie
sur la structure des crystaux, 1784) głoszące, że stosunki długości odcinków odciętych na jednej osi ścianami kryształu można wyrazić jako stosunek trzech liczb
całkowitych h:k:l; prawo pasowe (Christian Samuel Weiss De indagando formarum crystallinarium charactere geometrico principali dissertatio, 1804) określające
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Instytucje geologiczne
W pierwszej połowie XIX wieku powstały pierwsze krajowe instytucje geologiczne. Jako pierwsza powstała w 1830 roku służba w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Była ona kierowana przez Edwarda Hitchcocka, profesora chemii i historii naturalnej w Amherst College, który otrzymał stanowisko
geologa stanowego i funkcję tę pełnił do 1844 roku. Nieco wcześniej, w 1824
roku, próby utworzenia takiego stanowiska podjęto w Nowym Jorku. Anglia
powstanie dużej instytucji geologicznej zawdzięcza geologowi Henry’emu
Thomasowi De la Beche, który w 1835 roku objął kierownictwo rządowej Ordance Survey (zwanej później Geological Survey). Jej głównym zadaniem było
przeprowadzenie rozpoznania geologicznego kraju i sporządzanie map. Pod
koniec XIX wieku już prawie cały obszar Anglii, Walii i Irlandii był skartowany.
Ordance Survey miało także ujednolicić nomenklaturę, symbolikę i oznaczenia
barwne używane na mapach, wykorzystując w tym zakresie doświadczenia
Williama Smitha.
Do końca XIX wieku także w innych krajach powstały instytucje o zadaniach podobnych do zadań Geological Survey. W 1842 roku powstała służba
geologiczna w Kanadzie, w 1865 w Nowej Zelandii, w 1876 w Japonii, a w 1891
w Meksyku. Instytucje takie działały również w monarchii Austro-Węgier
(1849), Norwegii i Szwecji (1858), Szwajcarii (1859), Finlandii (1865), Francji
(1868), Portugalii (1869), Prusach (1870), Włoszech (1873), Belgii (1878), Stanach
Zjednoczonych (1879), Rosji (1882). Międzynarodową organizacją, na forum której dochodziło do wymiany informacji oraz ustalania wspólnych zakresów prac
(przede wszystkim w zakresie ujednolicania nomenklatury stratygraficznej), był
Międzynarodowy Kongres Geologiczny, którego pierwsze spotkanie odbyło się
w 1878 roku w Paryżu.

przynależność każdej ściany kryształu do przynajmniej dwóch pasów wyznaczonych przez dwie płaszczyzny przecinające się wzdłuż krawędzi równoległej do osi
pasa; prawo symetrii (René Just Haüy Essai d’une théorie sur la structure des cristaux. Sur une loi de cristallisation appelée loi de symétrie, 1815), czyli prawidłowości w ułożeniu przestrzennym takich elementów, jak środek symetrii, oś symetrii i płaszczyzny symetrii. Prawa te pozwoliły na wprowadzenie z biegiem czasu
i usystematyzowanie wszystkich kryształów w grupach krystalograficznych (Jewgraf Stiepanowicz Fiodorow Simietrija koniecznych figur, 1891, oraz Arthur Moritz
Schönflies Kristallosysteme und Kristallstruktur, 1891). Doprowadziło to do uniezależnienia od mineralogii i przekształcenia się krystalografii geometrycznej w samodzielną gałąź nauki.

316

Andrzej J. Wójcik

Określanie wieku skał (podział stratygraficzny)
Problemy związane z podziałem stratygraficznym dziejów Ziemi były dość znaczące. Wprowadzane na przestrzeni wieku różnego rodzaju podziały na tzw.
piętra i poziomy powodowały niemałe zamieszanie. W Ameryce Północnej
stosowano inne nazwy niż w Europie, które w dodatku nie pokrywały się ze
sobą w czasie. Nazewnictwo zmieniało się także w zależności od geologa czy
podręcznika.
Nazwa „era paleozoiczna” (‘stare życie’, gr. paleo + zoe) została zaproponowana przez Adama Sedgwicka w dziele A Synopsis of the English Series of Stratified Rocks interior of the Old Red Sandstone – with an attempt to determine
the successive natural groups and formations (1838). Podział stratygraficzny na
skały starsze i młodsze został definitywnie ugruntowany przez Johna Philipsa
w dziele Figures and Descriptions of the Palaeozoic Fossils of Cornwall, Devon and
West Somerset; observed in the course of the ordance Geological Survey of that District (1841). Zaproponował on w nim wydzielenie wśród nadległych nad paleozoikiem skał utworów mezozoicznych (‘średnie życie’, gr. mesos + zoe). Natomiast w roku 1854 Heinrich Ernst von Beyrich w Über die Stellung der Hessischcen
Tertiärbildungen wprowadził termin „era kenozoiczna” (‘nowe życie’, gr. kainos +
zoe). Obejmuje ona wszystkie najmłodsze utwory skalne, dotychczas często wydzielane samodzielnie.
Poszczególne okresy geologiczne stopniowo wprowadzano do tabeli dziejów Ziemi. Zasadniczymi kryteriami wyróżniającymi poszczególne kompleksy
skalne były zespoły charakterystycznych skamieniałości występujących w skałach, a także – zwłaszcza przy braku takich skamieniałości – różnego rodzaju różnice litologiczne, np. występowanie bardzo miąższowych warstw składających
się z piaskowców czy też warstw wapieni. W pierwszych latach rozwoju geologii najbardziej aktywnymi na polu wprowadzania nowych nazw byli naukowcy
imperium brytyjskiego. W poszczególnych latach zaproponowano następujące
nazwy okresów:
– prekambr (Joseph Beete Jukes, 1862);
– kambr (Adam Sedgwick, 1835);
– ordowik (Charles Lapworth, 1879);
– sylur (Roderick Impey Murchison, 1835);
– dewon (Adam Sedgwick i Roderick Impey Murchison, 1839);
– karbon (William Conybeare i William Philips, 1822);
– perm (Roderick Impey Murchison, 1841);
– trias (Friedrich von Alberti, 1834);
– jura (Leopold von Buch, 1839);
– kreda (Jean Baptiste d’Omalius, 1822);
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– trzeciorzęd (Giovanni Arduino, 1759);
– eocen (Charles Lyell, 1833);
– oligocen (Heinrich Ernst von Beyrich, 1854);
– miocen, pliocen (Charles Lyell, 1833);
– plejstocen (Charles Lyell, 1839);
– czwartorzęd (Jules Desnoyers, 1829).
Wprowadzenie nowych okresów często kończyło się dyskusjami i kontrowersjami. Szczególnie znany był konflikt między De la Beche’em, Sedgwickiem
i Murchisonem. Toczyli oni spór o podział stratygraficzny skał występujących
w hrabstwie Devonshire. Występująca tam formacji skalna Old Red Sandstone
(nazwa zaproponowana w 1821 roku przez Roberta Jamesona) składa się z czerwonych piaskowców i zlepieńców. Sedgwick zaliczał skały do okresu kambryjskiego, a Murchison do syluru. Z tej formacji z biegiem czasu i na podstawie szeregu

Adam Sedgwick
(1785–1873)
Urodził się w rodzinie anglikańskiego pastora. Studiował matematykę i teologię na uniwersytecie w Cambridge (1811, święcenia kapłańskie w 1817 roku),
gdzie, mimo braku wykształcenia specjalistycznego, został wykładowcą geologii (wykłady prowadził do 1871 roku). W czasie pracy w Cambridge powiększył w znaczący sposób uniwersytecką kolekcję geologiczną. Został członkiem Geological Society w Londynie w 1829 roku, a w latach późniejszych był
jego prezydentem. Uczył się geologii podczas prac terenowych realizowanych w Anglii i Szkocji, a następnie w Niemczech i Belgii. Udoskonalił do perfekcji obserwacje i analizę skał. Wraz z Roderickiem Impeyem Murchisonem,
słynnym angielskim geologiem-stratygrafem, prowadził prace terenowe. Ich
zasługą jest wydzielenie w Walii na podstawie skamieniałości trylobitów, ramienionogów systemu sylurskiego – Murchison uczynił to w 1835 roku – oraz
kambryjskiego na podstawie cech petrograficznych występujących tu skał –
co zrobił Sedgwick. Wspólnie dokonali także podczas prac w Devonshire opisu nowego okresu geologicznego: dewonu (1839). Okres kambryjski był trudny
do zdefiniowania przez ówczesnych badaczy, nie potrafiono zwłaszcza dokładnie uchwycić jego dolnej granicy. Tę omyłkę popełnił też Sedgwick i do kambru zaklasyfikował część utworów zaliczanych obecnie do ordowiku, wydzielonego w 1879 roku przez Charlesa Lapwortha. Podczas prac terenowych w Walii
Sedgwick zatrudnił jako asystenta młodego Karola Darwina. Poglądy Sedgwicka dotyczące dziejów Ziemi były związane z teoriami katastroficznymi, chociaż
do końca nie był przeciwnikiem ewolucji.
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przeprowadzonych badań wyróżniono skały, które zostały włączone do nowego okresu geologicznego nazwanego ordowikiem (1879).
Aby móc definitywnie rozstrzygać wiek względny skał, prowadzone były
w wielu częściach kontynentu europejskiego prace nad wprowadzeniem podziałów biostratygraficznych opartych na skamieniałościach dostrzegalnych makroskopowo. Podziały biostratygraficzne jednostek były wykonywane przede
wszystkim przez paleontologów we Francji i w Niemczech, m.in. przez Alcide’a d’Orbigny i Alberta Oppela.
Alcide d’Orbigny pracował w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i zajmował się analizą skamieniałości jurajskich. W 1840 roku rozpoczął publikację ośmiotomowej serii La Paléontologie Française. W 1849 roku wydał monumentalną pracę
Prodrome de aléontologie Stratigraphique. Zawierała opis 18 000 gatunków wymarłych zwierząt, z których wiele posiadało znaczenie stratotypowe, co pozwoliło
wydzielić 27 pięter i poziomów stratygraficznych w dziejach Ziemi zawierających
skamieniałości występujące w krótkim okresie na dużym obszarze. D’Orbigny
wiele uwagi poświęcił badaniu występujących w skałach jurajskich otwornic.
Albert Oppel, profesor paleontologii na uniwersytecie w Monachium, zajmował się analizą amonitów (wymarłych głowonogów). Wyniki badań opublikował
w dziele Die Juraformation Englands, Frankreichs i des südwestlichen Deutschlands
(1856–1858), co pozwoliło wprowadzić szczegółową stratygrafię utworów jurajskich.

zlodowacenie – lądolody pokrywające
znaczne obszary Ziemi. Obecnie za główną
przyczynę zlodowaceń uważa się zmiany
nasłonecznienia Ziemi oraz ruchy skorupy
ziemskiej.

glacjologia – nauka zajmująca się
badaniem lodowców.

Geomorfologia
W XIX wieku dla geologów skomplikowanym było zagadnienie występowania lodowców i obszarów wiecznej zmarzliny. Wraz z poznawaniem coraz większych
terenów występowania takich utworów następował rozwój wiedzy na ten temat.
Na początku XIX wieku Edouard Brückner i geograf Albrecht Penck na podstawie przeprowadzonej w latach 1901–1909 w Alpach i Pirenejach analizy osadów polodowcowych wyróżnili cztery główne zlodowacenia: Günz, Mindel, Riss i Würm.
Na obszarze Szwajcarii zagadnienia te badał Louis Agassiz, profesor uniwersytetu w Neuchatel, nazywany ojcem glacjologii. Badania rozpoczął w 1836 roku.
Obserwując lodowce, zauważył, że śladami ich działalności są wielkie doliny, głazy narzutowe (eratyki) i moreny (nagromadzenie zróżnicowanych żwirów i glin).
Wyniki opublikował w Étude sur les glaciers oraz w Système glaciare (1840). Przedstawił tam teorię dotyczącą zlodowaceń (teoria Eiszeit), która z jednej strony tłumaczyła przemieszczanie się skał na duże odległości, z drugiej – fenomen potopu.
Hipoteza lądolodu nie do końca przekonała ogół geologów, przede wszystkim
zwolenników obowiązującej teorii uniformitaryzmu. Poglądy Agassiza znalazły
potwierdzenie dopiero w badaniach geologa szkockiego Andrew Ramsaya, który w 1860 roku opublikował książkę zatytułowaną The Old Glaciers of Switzerland
and North Wales, oraz Szwajcara Karla Adolpha von Morlota, który prowadził
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prace nad zmianami poziomu wód Jeziora Lozańskiego, gdzie znajdował szczątki ludzkie z okresu neolitu i brązu (1856–1866).
Nowe pomysły dotyczące przemieszczania się lądolodów i ruchów skorupy
ziemskiej pozwoliły rozwiązać wiele zagadek geomorfologicznych. Joseph Jukes
podkreślał rolę rzek i mórz w erozji opisywanych w terenie utworów karbońskich
(On the Mode of Formation of some of the River-valleys in the South of Ireland, 1862).
Wyraził on pogląd, że rzeki płynące poprzecznie do istniejących struktur geologicznych są na ogół starsze niż te płynące wzdłuż takich struktur (rzeki tworzą
własne doliny przez dostosowanie biegu do struktur geologicznych).
Postęp w geomorfologii przyniosły badania geologów zajmujących się zachodnią częścią Stanów Zjednoczonych. Byli to: John Wesley Powell, Grove Karl
Gilbert, Clarence Edward Dutton i William Morris Davies. W 1869 roku Powell
spłynął Kolorado w Wielkim Kanionie i na podstawie swoich obserwacji stwierdził, że rzeki mogą się wcinać w podnoszące się łańcuchy górskie. Natomiast Gilbert prowadził badania Meteor Crater w Arizonie i stwierdził (błędnie), że powstał on w wyniku wybuchu wulkanu, a nie uderzenia meteorytu, odkryte zaś
w pobliżu fragmenty meteorytu znalazły się tam przypadkowo. Jak na ironię, był
jednym z pierwszych, który uważał, że kratery Księżyca są wynikiem uderzenia
ciał kosmicznych, a nie wybuchów wulkanu.
Problemy związane zarówno z ruchami skorupy ziemskiej, jak i powstawaniem i formowaniem się łańcuchów górskich były przedmiotem prac Léonce’a Élie de Beaumonta, Eduarda Suessa oraz amerykańskiego geologa Jamesa Dwighta Dany. Beaumont badał założenie przyjęte przez Lyella, a wcześniej Huttona,
o gorącym jądrze Ziemi. W latach 1829–1830 opublikował on dzieło Recherches
sur quelques-unes des révolutions de la surface du globe, w którym stwierdził, że
posiadająca wewnątrz płynne jądro Ziemia powoli się ochładza. W wyniku kurczącej się planety, na jej powierzchni powstawały równolegle położone łańcuchy górskie, ułożone zgodnie z nałożoną na kulę ziemską siatką pentagonalną.
Sformułowana przez niego teoria dotycząca powstawania gór (orogeneza) nie
znalazła powszechnej akceptacji, okazało się jednak, że posiada wielką wartość
dla nauk geologicznych. Stanowiła początek późniejszych teorii tektonicznych.
Dana, na którego prace Beaumonta miały niewątpliwie wielki wpływ, w 1847
roku sformułował geosynklinalną teorię pochodzenia gór. Wprowadzony termin
„geosynklinalny” (później „geosynklina”) oznaczał duże obniżenia w morzu równolegle położone do granic kontynentów, które były wypełniane następnie osadami. Te ogromne złoża osadów podlegały ściśnięciu i kompakcji w wyniku obniżenia części skorupy ziemskiej i nacisku innych partii, które były już wyniesione.
Dane uważał, że tworzenie kontynentów jest ciągłym procesem.
Wielka synteza dotycząca budowy geologicznej Alp została sporządzona
przez austriackiego geologa Eduarda Suessa i przedstawiona w trzytomowym
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dziele Das Antlitz der Erde (1883–1909). Na podstawie badań Suess doszedł do
wniosku, że góry te powstały w dużym oceanie znajdującym się między Afryką
a Europą, pozostałością tego oceanu jest Morze Śródziemne, które nazwał Oceanem Tetydy (1893). Postulował istnienie także kontynentu, który nazwał Gondwaną (składającego się z Ameryki Południowej, Afryki, Australii). Osady wypełniające basen oceaniczny powoli przyrastały, ale ich wzrost był rekompensowany
przez osiadanie dna oceanu. Chociaż Suess nie zakładał przemieszczania się kontynentów (do rozdzielenia Gondwany dochodziło w wyniku zatapiania przez oceany poszczególnych obszarów, które były pogłębiane), to jego wnioski były prawidłowe. Przyczynił się także do szerszego spopularyzowania terminu „geosynklina”.
Suess wyrażał przekonanie, że od chwili powstania Ziemi ciągle zachodzi podnoszenie się i opadanie poziomu wód, czyli, że istnieją okresy transgresji i regresji morskich w różnych częściach planety. W 1888 roku Suess wprowadził termin
„eustazja” (ruchy eustatyczne) na określenie zmian poziomu oceanu światowego,
które są niezależne od ruchów tektonicznych na lądach powstających np. w wyniku zmian objętości basenów oceanicznych.
Dodatkowe informacje potwierdzające domysły Suessa zostały potwierdzone
w wyniku pomiarów geodezyjnych (wysokościowych) przeprowadzonych przez
George’a Everesta w XIX wieku w Indiach. Niezgodności wynikające z pomiarów
pomiędzy podhimalajskimi stacjami pomiarowymi Kaliana a Kaliapur już w 1855
roku matematyk angielski mieszkający w Indiach – John Henry Pratt – przypisał właśnie ruchom podnoszącym (izostatycznym) subkontynent indyjski w kierunku północnym. Przyjął on także, że istnieje równowaga pomiędzy strefami
o różnej gęstości skał (Himalaje mają mniejszą gęstość), która powoduje, że jedna część utrzymuje się na drugiej (skorupa ziemska na astenosferze). Stanowisko
to poparł George Biddell Airy, znany też jako Airey, królewski astronom, ale wiązał je bardziej z topniejącymi lodowcami, które po stopieniu spowodowały podnoszenie się gór. Poglądy podobne wyraził także amerykański geolog Clarence
Edward Dutton i zaproponował termin „izostazja” dla określenia stanu równowagi pomiędzy masami skalnymi w litosferze, gdzie bloki o stosunkowo sztywnej i mniejszej gęstości „pływają” po plastycznej astenosferze (półpłynnej), kiedy są obciążane, zanurzają się, a gdy są odciążone, unoszą się wyżej (On Some
of the Greater Problems of Physical Geology,1889).
Wiek Ziemi – nierozwiązywalna zagadka
Mimo szeregu prac dotyczących geologii różnych obszarów kuli ziemskiej, tłumaczących własności fizyczne planety, zagadnienie wieku Ziemi nie było przedmiotem rozważań. Wydawało się, że temat ten jest zastrzeżony tylko dla teologów, chociaż Darwin szacował ten czas na około 300 milionów lat (1859). W 1862
roku fizyk William Thomson, lord Kelwin, założył, że Ziemia powstała jako obiekt
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z całkowicie stopionej masy (w wyniku zderzeń z meteorytami) i na podstawie
badań określił czas potrzebny do ostygnięcia powierzchni do obecnej temperatury. W swoich obliczeniach Kelvin nie brał pod uwagę wewnętrznego, odnawialnego źródła ciepła Ziemi (w tym czasie nie znano jeszcze promieniotwórczości).
Natomiast uznawał słuszność jednej podstawowej tezy: Ziemia musi być starsza niż wszystkie skały na jej powierzchni. W ten sposób obliczył, że Ziemia nie
może mieć więcej niż 25–100 milionów lat. Wspierał to dodatkowo obliczeniami
dotyczącymi spłaszczenia kuli – wyniku działania siły odśrodkowej na niezastygłą
Ziemię – oraz czasu kurczenia się Słońca pod wpływem własnej grawitacji. Wiek
Słońca stanowił górną granicę wieku Ziemi, bo Ziemia nie może być starsza od
Słońca. Nie wydawało mu się jednak możliwe, aby Słońce mogło świecić tak długo. Jego podstawowym zadaniem było jednak obliczenie czasu stygnięcia Ziemi.
Fizyk John Joly w swojej pracy z 1899 roku podał, że wiek Ziemi należy obliczyć na podstawie tempa nagromadzenia sodu w morzach i oceanach. Obliczył
ten wiek na 80–100 milionów lat. Chociaż metoda ta została uznana za nieprawidłową, pozwoliła wzbogacić metody obliczenia wieku Ziemi.
Petrografia
Na pograniczu obliczeń wieku Ziemi w zaciszu laboratoriów i na podstawie wyników badań terenowych rozwijała się nauka dotycząca opisu skał – petrologia.
Podstawy dzisiejszej nauki określił Irlandczyk Patrick Ganly (1830), który opublikował prace dotyczące studiów mikroskopowych skał wapiennych i kredowych.
Formalnego rozdzielenia skał na magmowe, osadowe i metamorficzne dokonał Henri Coquand w 1857 roku. Dla potrzeb klasyfikacji wykorzystał on zarówno cechy chemiczne oraz skład mineralny, jak i genezę. Kiedy nastąpił zdecydowany upadek teorii neptunizmu, wzmogły się badania nad skałami magmowymi
i metamorficznymi. Prace prowadzili m.in. Gabriel Auguste Daubrée, wykładowca na politechnice w Paryżu, oraz Bernhard von Cotta, wykładowca na Akademii
Górniczej we Freibergu. Analizowali oni rożne cechy strukturalne skał magmowych i metamorficznych. Henry Sorby zaproponował, by do badań skał używano mikroskopu (On the Microscopical Structure of Crystals, 1858). Badania rozpoczął w roku 1849, gdy pociął skały na bardzo cienkie płytki (około 0,03 mm)
i badał je w świetle spolaryzowanym i normalnym. Technikę tę bardzo docenili
jego następcy. Jest ona wykorzystywana do dziś podczas badań petrograficznych.

nauki geologiczne w xx wieku
Pierwsza połowa XX wieku przez wielu nazywana jest okresem stagnacji. Ogólnie uważa się, że dopiero teoria tektoniki płyt spowodowała ponowny rozwój
geologii (lata 60.). Wiek XX przyniósł jednak wiele wydarzeń globalnych, które
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petrografia – dziedzina badająca fizyczne
i chemiczne własności skał. Powszechnie
uznawana jest za dziedzinę poświęconą
szczegółowym studiom składu mineralnego,
cech strukturalnych i teksturalnych skał
oraz określaniu ich składu chemicznego.
Termin wprowadzony przez Carla Friedricha
Naumanna w 1849 roku w Notiz über die
Krystallform des Zinkarseniates.
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pozwoliły przeprowadzić szereg prac o charakterze poszukiwawczym i rozpoznawczym (nowe złoża strategicznych surowców mineralnych). Przykładem nowego zastosowania wynalazków i osiągnięć technicznych jest np. używanie w latach 20. zdjęć lotniczych do poszukiwań struktur ropo- i gazonośnych czy badań
sejsmicznych (Oklahoma). Do niewątpliwych osiągnięć nauki w czasie wojen
światowych należy zaliczyć rozwój geologii inżynierskiej – dziedziny, która pozwalała na określenie wielu cech gruntów budowlanych. W związku z rozbudową szeregu połączeń telefonicznych (kable podmorskie) poznano także budowę dna podmorskiego.
Geochronologia
Szczególne osiągnięcia w początkach XX wieku dotyczyły badań związanych
z określeniem wieku Ziemi. Rozpoznanie radioaktywności przez Pierre’a Curie
i Marię Skłodowską-Curie, następnie Ernesta Rutherforda i Fredericka Soddy’ego,
pozwoliły stwierdzić, że Ziemia jest ogrzewana w wyniku rozpadu pierwiastków
promieniotwórczych. Rutherford zauważył, że da się określić ilość helu powstającego w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, a w ten sposób także pośrednio oszacować wiek geologiczny skał. Pierwszymi, którzy zastosowali
do pomiarów wieku skał produkty rozpadu promieniotwórczego uranu, byli lord
Rayleigh (właściwie John William Strutt) oraz Bertram Boltwood. Jednak dopiero w 1913 roku opublikowano pierwszą pełną recenzję metod badawczych mających na celu określenie wieku Ziemi za pomocą metod radiometrycznych. Było
to dzieło Arthura Holmesa The Age of Earth. Nie wszyscy geolodzy przyjęli wyliczenia dotyczące wieku Ziemi, określonego na kilka miliardów lat. Następne prace Holmesa stwierdziły, że wiek ten wynosi około 3,3 miliarda lat (1920). Holmes
był pionierem geochronologii, dokonał pierwszego datowania radiometrycznego uran-ołów. Zaproponował istnienie w Ziemi płaszcza z komórkami konwekcyjnymi, w których następowało rozpraszanie ciepła pierwiastków promieniotwórczych (Principles of Physical Geology,1944).
W latach 1919–1920 Francis Aston zbudował pierwszy spektrograf masowy, który pozwalał na określenie, z jakich izotopów składa się dany pierwiastek.
Upłynęło jednak ponad 20 lat, aż urządzenie to zostało zastosowane do określenia wieku Ziemi. W 1956 roku na podstawie pomiarów izotopów w meteorytach Clair Patterson oszacował wiek Ziemi na 4,5 miliarda lat. Badano także inne
izotopowe relacje, takie jak potas-argon, potas–wapń (1920–1940) oraz rubid–
stront (w latach 50.).
Kolejnym odkryciem była opracowana w 1949 roku przez Willarda Franka Libby’ego, amerykańskiego chemika, metoda datowania skał polegająca na pomiarze aktywności promieniotwórczej izotopu węgla (pomiar proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi węgla).
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Petrologia
Systematyka skał opiera się na ich genezie. Ze względu na warunki powstania
wyróżnia się skały magmowe, metamorficzne i osadowe. Kompleksowe badania i analizy nie mogą obyć się bez odpowiednio pobranych i przygotowanych
próbek skalnych. Same badania struktury skał (budowy wewnętrznej) nie mogły jednoznacznie określić warunków powstania poszczególnych typów skał. Na
te pytania odpowiada petrologia, która jako samodzielna gałąź nauki zaczęła się
wyodrębniać pod koniec XIX wieku.
W 1902 roku czterech badaczy: Charles Whitman Cross, Joseph Paxson Iddings, Louis Valentine Pirsson i Henry Stephens Washington, zaproponowało
klasyfikację skał CIPW (nazwa pochodzi od nazwisk badaczy) ze względu na
skład mineralny, chemiczny i teksturę, w oparciu o stopień nasycenia krzemionką.
W 1905 roku w Geophysical Laboratory w Instytucie Carnegie w Waszyngtonie przeprowadzono pierwsze badania doświadczalne polegające na tworzeniu skał metamorficznych w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury.
Kilka lat później austriacki mineralog Friedrich Johann Karl Becke opisał różne
skały metamorficzne i wyróżniające się składniki mineralne na podstawie współczynnika załamania światła.
W 1912 roku Victor Moritz Goldschmidt rozpoznał i ocenił czynniki metamorfizmu, którymi są ciśnienie i temperatura.
W 1928 roku ukazała się praca Normana Leviego Bowena The Evolution of the
Igneous Rocks. Petrograf przedstawił w niej wyniki badań prowadzonych od 1910
roku w Laboratorium Geofizycznym Carnegie nad krystalizacją magmy (przejścia ze stanu ciekłego do stanu skupienia).
W 1936 roku Dmitrij Siergiejewicz Korżinskij opisał zespół czynników zmian
diagenetycznych (typowych dla skał osadowych) i pokazał, że przemiany mogą
zachodzić w niższych temperaturach hydrotermalnych.
W 1940 roku angielski petrograf Herbert Harold Read przedsięwziął w Imperial College of Science and Technology w Londynie prace nad badaniem granitów. Źródłem ich była magma, a problem badawczy koncentrował się na określeniu batolitu (jest to swoisty magazyn roztopionych skał, zawsze otoczonych
skałami metamorficznymi). Granity powstały z wcześniej utworzonych skał magmowych, które zostały zmienione przez działanie aktywnych płynów powodujących ich rekrystalizację (zmianę wielkości kryształów). Read sugerował także istnienie ciągłości między skałami magmowymi a metamorficznymi.
Rola lotnych składników magmy (hydrotermalnych) była przedmiotem badań
Normana Bowena i Orville’a Franka Tuttle’a. W warunkach laboratoryjnych, symulując warunki ciśnienia i temperatury, przeprowadzili szereg badań nad powstawaniem skał metamorficznych zakończonych publikacją w 1958 roku Origin of Granite in the Light of Experimental Studies in the System NaAlSi₃O₈-KAlsi₃O₈-SiO₂-H₂O.
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petrologia – obejmuje znacznie szersze
spektrum zainteresowania skałami niż
petrografia, w jej obszarze znajduje się
również geneza skał od strony teoretycznej
i eksperymentalnej. Od początku XX
wieku stanowi samodzielną dyscyplinę.
Termin wprowadził David Page w 1865 roku
w dziele On a Washout in Hailes Quarry,
near Edinburgh.

zmiany diagenetyczne – termin
zaproponowany przez Carla Wilhelma
von Gümbela w 1888 roku w dziele
Grundzüge der Geologie na określenie
zespołu przeobrażenia osadu trwającego
od sedymentacji do zakończenia lityfikacji,
do których należą: aktywność organizmów,
kompakcja, cementacja, rozpuszczanie
międzywarstwowe i międzyziarnowe,
dehydrytacja, rekrystalizacja i przemiany
polimorficzne. Najczęstsze procesy
diagenetyczne to: kalcytyzacja, silifikacja,
dolomityzacja i kaolinizacja.
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Geochemia
Badania geochemiczne rozpoczęły się już w drugiej połowie XIX wieku. Duże
zasługi w analizach minerałów i skał miał Frank Wigglesworth Clarke, nazwany
przez potomnych ojcem geochemii. Jego uwaga została zwrócona na prace z zakresu geochemii autorstwa Victora Moritza Goldschmidta i Władimira Wiernadskiego. Clarke zajął się analizą ilości poszczególnych składników chemicznych
i mineralnych w skorupie ziemskiej (1920), a od jego nazwiska pochodzi termin
„klark” określający procentową zawartość poszczególnych pierwiastków. Badania te były kontynuowane w Laboratorium Carnegie i na Uniwersytecie Chicago po drugiej wojnie światowej.

analiza facji – zajmuje się opisem facji
i badaniem następstwa różnych facji w skali
odsłonięcia profilu wiertniczego (rdzenia)
lub fragmentu basenu sedymentacyjnego.
Jej celem jest interpretacja środowiska
sedymentacji, panujących w nim warunków
i działających procesów, a często także
skonstruowanie modelu facjalnego.
Podstawą analizy facji jest sedymentologia.
Analiza facji wiąże się z badaniami rozkładu
przestrzennego osadów i procesów, które
do tego zróżnicowania doprowadziły.
Można to w sposób bardzo skrótowy
przedstawić w następujący sposób:
sedymentologia + związki przestrzenne
osadów = analiza facji,
analiza facji + czas geologiczny +
architektura basenu sedymentacyjnego =
analiza basenowa.

Stratygrafia
Badania stratygraficzne były prowadzone przez wielu specjalistów na przestrzeni wielu stuleci. W pierwszej połowie XX wieku pracami zostały objęte obszary, dla których nie były wykonane jeszcze mapy geologiczne. W badaniach zostały uwzględnione dotychczas pomijane szczegóły tektoniczne oraz procesy
sedymentacji. Ukazano rolę poszczególnych warstwowań skał (skośne, grawitacyjne) oraz ich ułożenia w przestrzeni, jak i rolę fałdów i spękań. Równocześnie dzięki rozwojowi nauk petrograficznych możliwym stało się zastosowanie
nowych typów, zwłaszcza skał wcześniej klasyfikowanych w obrębie dużych
grup, w tym przede wszystkim skał magmowych i metamorficznych. Specjaliści dostrzegli także konieczność międzynarodowego porozumienia mającego
na celu unifikację wydzieleń wiekowych skał, co doprowadziło z biegiem czasu
do przyjęcia i stosowania międzynarodowych klasyfikacji skał opracowanych
przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych (IUGS), której początki sięgają lat 1922–1924.
Rozpoczęto badania facji, czyli zespołu wspólnych cech charakterystycznych
dla skał utworzonych w różnych warunkach. Skały tej samej facji mogą różnić się
czasem powstania i miejscem, muszą jednak posiadać łączące je istotne cechy
szczególne, najczęściej litologiczne lub paleontologiczne.
Przykładowo, w skałach osadowych pod względem paleontologiczno-litologicznym można wyróżnić następujące facje: litofacja (osad o określonych cechach litologicznych – składzie mineralnym, teksturze, strukturze, barwie), biofacja (osad wyróżniany na podstawie występujących w nim skamieniałości oraz
śladów działalności organizmów), ichnofacja (osad zawierający ślady działalności organizmów, ale w którym nie zachowały się ich szczątki lub występują one
w postaci skamieniałości śladowych), mikrofacja (osad wyróżniający się określonymi cechami obserwowanymi mikroskopowo).
Pierwotnie pojęcie środowiska jako miejsca wywodzenia się danej facji
odnosiło się wyłącznie do środowiska sedymentacji. Nagromadzenie osadów
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reprezentujących jedną fację rozpatrywanych jako trójwymiarowa bryła określane jest jako litosom. Jego granice nie pokrywają się z granicami o charakterze izochronicznym. Za względu na ogólne podobieństwo osadów tworzących litosom,
można przyjąć, że powstawały one na obszarze, na którym panowały podobne
warunki sedymentacji. Obszar taki określa się jako litotop. Z biegiem czasu pojęcie to znalazło zastosowanie do cech niezwiązanych z sedymentacją. Powiązanie
występowania facji w poziomie z ich następstwem w profilu pionowym przedstawił Johannes Walther w 1894 roku (Einleitung in die Geologie als historische
Wissenschaft), stwierdzając, że w sekwencji pionowej występować mogą po sobie tylko takie facje, które jednocześnie sąsiadują ze sobą lateralnie. Warunkiem
takiego następstwa w pionie jest jednak ciągłość w gromadzeniu osadów – zasada znana jako prawo Walthera.
Sedymentologia
Analizę sedymentacyjną dużych obszarów (basenów sedymentacyjnych) prowadzili m.in. amerykański geolog Amadeus William Grabau oraz Szwajcar Paul
Niggli. Badania te pozwoliły wyciągnąć szereg wniosków, dzięki którym możliwe stało się określenie typów skał. Analizę osadów prowadził także na początku XX wieku Johan August Udden, z pochodzenia Szwed, który ukończył
studia w Stanach Zjednoczonych i tamże pracował, oraz amerykański sedymentolog Chester Keeler Wentworth. Uczeni ci w latach 1912–1922, wykonali mapy jakości osadów na podstawie analiz wielkości i kształtu ziaren. Udden
był także pionierem badań nad osadami eolicznymi oraz opracował skalę wielkości ziaren osadów (skala logarytmiczna), która później została zmodyfikowana przez Wentwortha i otrzymała nazwę od jego nazwiska. Dodatkowe analizy
zawartości minerałów ciężkich występujących w osadach piaszczystych, zapoczątkowane przez specjalistę wojskowego brygadiera Ralpha Algera Bagnolda
w latach 40., pozwoliły wykorzystać te składniki do badań stratygraficznych
i przeprowadzenia korelacji osadów. Prace te kontynuowali William Ruble i Percy George Hamnall Boswell. Od 1930 roku do prac laboratoryjnych przystąpili
Henry Milner i Paul Krynine, którzy badania rozpoczęli na zamówienie Francisa Sheparda z amerykańskiej marynarki. Krynine w latach 40. usiłował zorganizować specjalistyczne laboratorium badawcze osadów dla potrzeb zarówno przedsiębiorstw naftowych, jak i sfery rządowej. Nastąpiło to dopiero po
drugiej wojnie światowej, zwłaszcza po tym, jak w 1950 roku Holender Phillip
Henry Kuenen i Włoch Carlo Ippolito Migliorini określili pochodzenie prądów
zawiesinowych (turbidytowych). Wyniki ich prac doprowadziły do powstania
specyficznej gałęzi nauki – geologii morza, przyczyniły się też do zmiany interpretacji wielu profili stratygraficznych, znalazły również zastosowanie w analizie podmorskich trzęsień ziemi.

sedymentologia – nauka o powstawaniu
skał osadowych.
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Paleontologia
W XX wieku poszerzyły się także pola badawcze w zakresie paleontologii, np. badania amonitów jurajskich pozwoliły doprecyzować podział okresu na poszczególne piętra i poziomy. Natomiast na podstawie graptolitów uściślono granicę
ordowiku i syluru. Rozwój paleoekologii był powiązany z sedymentologią, dzięki
której możliwym było badanie sekwencji skalnych. Ważne prace prowadził amerykański paleontolog Henry Fairfield Osborn, odkrywca m.in. tyranozaura. Już
w 1910 roku Osborn na podstawie zebranych informacji uznał, w książce The Age
of Mammals in Asia, Europe and North America, że kolebką rozwoju ssaków był
rejon Azji środkowej.
Po pierwszej wojnie światowej szczególne znaczenie uzyskały badania mikropaleontologiczne. Do badań wykorzystywano mikroskop optyczny, a jedną z najważniejszych grup badanych mikroskamieniałości były otwornice oraz radiolarie.
Należy zaznaczyć, że mikroskamieniałości mają znaczenie szczególnie w biostratygrafii. Często występują w dużych ilościach i są szeroko rozpowszechnione, a także szybko – w profilu pionowym – pojawiają się i znikają. Stanowią tym samym
idealny wskaźnik w biostratygrafii. Mogą mieć także duże znaczenie do określenia globalnych zmian środowiskowych w długiej skali czasowej. Ma to szczególne
znaczenie dla osadów oceanicznych, które zbudowane są ze szczątków mikroorganizmów planktonowych gromadzących się po śmierci na dnie zbiornika. Analiza
zmian składu chemicznego skorupek (np. skład izotopów tlenu) ma fundamentalne znaczenie dla badań nad zmianami klimatu. Ponadto zespoły mikroskamieniałości stanowią doskonałe narzędzie do określania wieku względnego skał osadowych i często są używane w geologii naftowej do określania skał zbiornikowych.
Geologia strukturalna
Geologia strukturalna również poczyniła bardzo duże postępy na początku XX
wieku, zwłaszcza w aspekcie badań związanych ze skałami metamorficznymi.
W latach 30. Bruno Sander i Walter Schmidt zainicjowali badania związków między minerałami. Pragnęli określić rodzaj skały wyjściowej, z której powstały skały
magmowe. Wykorzystywano do tego celu cienkie szlify skał (szlify mikroskopowe). Doprowadziło to do rozpoznania różnych faz deformacji skał. Badania wykonywali m.in. mineralog Coles Phillips, Rollin Thomas Chamberlin, Bailey Willis
i David Tressel Griggs.

amonity – kopalne głowonogi.
graptolity – kopalna gromada zwierząt
zaliczanych do półstrunowców.

Geomorfologia
Z geologią strukturalną oraz budową wewnętrzną skał w skorupie ziemskiej
jest nieodłącznie powiązana geomorfologia, badająca powierzchniowe zmiany, często bardzo ściśle uzależnione od struktur podziemnych. W pierwszej połowie XX wieku William Davies wprowadził pojęcie cyklu geomorfologicznego
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(denudacyjnego), czyli cyklu przemian i rozwoju rzeźby obszaru Ziemi pod wpływem czynników rzeźbotwórczych (w tym przede wszystkim wód płynących) doprowadzających do obniżenia wyniosłości na powierzchni Ziemi. Jednak inni specjaliści, w tym Albrecht Penck w 1924 roku, sugerowali, że są także inne czynniki
rzeźbotwórcze. Penck w teorii analizy morfologicznej zwracał uwagę na konieczność traktowania powierzchni Ziemi jako wyniku jednoczesnego oddziaływania
przeciwstawnych sił: wewnętrznych (zmierzających do wypiętrzenia obszaru)
i zewnętrznych (powodujących jego niszczenie).
Zmiany paleogeograficzne Ziemi były przedmiotem wielu dociekań. Analiza
taka została rozwinięta na początku XX wieku przez francuskiego geologa Alberta de Lapparenta. Opublikował on mapy Francji, Europy i świata przedstawiające
zasięgi różnych rodzajów skał i środowisk ich depozycji, a określenie wieku zostało uzależnione od identyfikacji poszczególnych skamieniałości. Zagadnieniem
tym zajmował się także Charles Schuchert, który był autorem terminu „paleobiologia” (1904). Mapy paleogeograficzne cieszyły się zainteresowaniem firm naftowych, które zajmowały się poszukiwaniem pułapek gazowych i ropnych w specyficznych układach warstw skalnych.
Związki między cechami budowy geologicznej a wyglądem i kierunkami rozwoju form rzeźby terenu były szczególnie widoczne podczas eksploracji pustynnych obszarów Ameryki Północnej. Dzięki skąpej roślinności zależności między
strukturą a rzeźbą były tam doskonale widoczne. Wykorzystywano w tym celu
także metody badawcze, na których bazuje sedymentologia. Prace takie prowadzili w latach 50. i 60. John Allen, Alan Jopling oraz William Krumbein. Wyniki badań mogły być także przydatne dla określenia paleografii obszarów, które poddane były zlodowaceniom. W efekcie przeprowadzonych badań ustalono system
geomorfologiczny, na który składają się następujące etapy: wietrzenie (produkty wietrzenia), grawitacyjne ruchy masowe (obrywy i osuwiska), transport i akumulacja fluwialna (typy koryt rzecznych, delty), transport wzdłuż wybrzeża morskiego i akumulacja materiału (klify, plaże).
Rozpoznanie poszczególnych okresów zlodowaceń i okresów interglacjalnych,
które miały miejsce w trzeciorzędzie i czwartorzędzie, pozwoliło na wyciągniecie
wniosków dotyczących starszych okresów. Zlodowacenia paleozoiczne zostały
rozpoznane w Indiach, Australii i Afryce Południowej, a później także w Ameryce
Południowej. Również napotkano ślady zlodowaceń w utworach zaliczanych do
prekambru w Chinach i Australii. Badania te przyczyniły się do określenia zmian
klimatu w czasie geologicznym.
Geologia naftowa i geofizyka
Geologia naftowa łączy w sobie szereg specjalności zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów, szczególnie ropy naftowej, która powstała
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prawdopodobnie z nagromadzenia materii roślinnej i przemiany celulozy pod
wpływem bakterii (teoria chemika Bronisława Leonarda Radziszewskiego z 1877
roku). Na podstawie danych z badań terenowych szukano specyficznych porowatych rodzajów skał (piaskowce, łupki, wapienie), które pozwalały na utworzenie grawitacyjnego rozdziału poszczególnych składników złożowych (gaz ziemny,
ropa naftowa, słona woda). Duża ilość pułapek (np. antykliny, synkliny), a także
inne specyficzne środowiska akumulacji (delty) dopiero z czasem zostały zbadane, chociaż do dziś mogą one stanowić wielką niewiadomą. Szczególnym problemem eksploatacyjnym było także przezwyciężenie olbrzymich ciśnień, pod
którymi nagromadzone są poszczególne składniki w złożu, a które mogą doprowadzić do nieobliczalnych katastrof ekologicznych.
Równocześnie z postępami w rozwoju geologii naftowej nastąpił rozwój różnych metod geofizycznych. Znalazły tu zastosowanie metody sejsmiczne, grawimetryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. Po drugiej wojnie światowej
wykorzystano także metody radiometryczne. W metodach sejsmicznych za pomocą sejsmografów rejestruje się dane o przebiegu fali, czasie jej rozchodzenia
i odkształceniach. Fale wywołane przy użyciu materiałów wybuchowych reagują na ośrodki mające różną sprężystość. Właściwość taka pozwala na rejestrację
przeszkód stających na drodze fali. Metoda sejsmiczna pozwala poznać obraz budowy geologicznej i układ warstw skalnych. Grawimetria natomiast to metoda geofizyczna, której stosowanie oparte jest na teorii grawitacji. W grawimetrii
mierzy się składową pionową siły ciężkości (będącej sumą siły grawitacji i siły
odśrodkowej) za pomocą wagi Eötvösa lub grawimetru. Magnetometria służy
do poszukiwania i rozpoznawania struktur geologicznych zbudowanych ze skał
o dodatnich własnościach magnetycznych, głównie skał magmowych i rud żelaza. Badania magnetyczne na tle innych metod geofizycznych stosowanych do
oceny stanu środowiska naturalnego charakteryzują się wysoką efektywnością
(niskie koszty i duża szybkość realizacji prac). Są one bezinwazyjne i obejmują
pomiary całkowitego pola magnetycznego Ziemi. Pionierem poszukiwawczych
badań geofizycznych był Conrad Schlumberger i jego brat Marcel Schlumberger, którzy w latach 1908–1936 rozwinęli elektryczne metody badawcze polegające na rejestrowaniu różnic w przewodzeniu prądu elektrycznego przez grunt.
Sam pomiar rezystancji odbywał się metodą Wennera (profilowanie elektrooporowe) wprowadzoną w 1916 roku.
Geologia inżynierska i gospodarcza
Wśród nowych wyodrębnionych na początku XX wieku dziedzin należy wymienić geologię inżynierską oraz geologię gospodarczą. Rozwój geologii inżynierskiej wiązał się z licznymi w tamtych latach wypadkami budowlanymi, często zakończonymi ofiarami w ludziach. Działania wojenne narzuciły także konieczność
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przeprowadzania badań jakości podłoża związanych z budową obiektów obronnych oraz trwałością dróg przeznaczonych dla transportu sprzętu wojskowego.
W latach 50. XX wieku badaniami własności mechanicznych skał zajmował się
m.in. austriacki inżynier budownictwa i geolog Karl Anton von Terzaghi, zwany
ojcem mechaniki gruntów. Wprowadził on termin „konsolidacja” (ściśliwość gruntu), określający proces zagęszczania gruntu pod własnym lub zewnętrznym obciążeniem. Konsolidacji ulegają różne grunty mineralne (szczególnie ważne jest
to dla iłów i innych gruntów spoistych) oraz organiczne (torf). Mechanizm konsolidacji oparty jest na zmniejszaniu się przestrzeni porowej (objętości gruntu)
i dyssypacji (rozpraszania energii) wody, ma odmienny charakter w wypadku
gruntów mineralnych i organicznych.
Geologia gospodarcza zajmuje się natomiast badaniem złóż surowców mineralnych. Po raz pierwszy ten aspekt został wyodrębniony w 1905 roku, kiedy
powstało specjalistyczne czasopismo „Journal of Economic Geology”. Na przestrzeni lat wprowadzono w życie szereg podziałów i klasyfikacji surowców i ich
złóż, określając zasoby na te, które występują w górotworze (geologiczne), oraz
te, które można wyeksploatować ze względu na istniejące warunki techniczne
(ekonomiczne). Twórcą geologii gospodarczej był Waldemar Lingren. Prace te
następnie kontynuował William Harvey Emmons, autor dzieła General Economic Geology (1922). W Europie szczególnie zasłużył się na polu geologii gospodarczej niemiecki geolog Hans Schneiderhöhn, który opracował mikroskopowo
różne rodzaje złóż rud metali. Zajmował się także systemem tworzenia się koncentracji metalicznych i osadów w jednostkach geotektonicznych. Był autorem
wielkiego opracowania Die Erzlagerstätten der Erde (1958).
Tektonika
Teoria wędrówki kontynentów
Największe zmiany w spojrzeniu na historię Ziemi w pierwszej połowie XX wieku wprowadził niemiecki meteorolog Alfred Lothar Wegener, który opublikował
Die Enstehung der Kontinente und Ozeane (O pochodzeniu kontynentów i oceanów).
W 1915 roku przedstawił on teorię wędrówki kontynentów (dryftu kontynentalnego), opartą na ruchach skorupy ziemskiej, dając tym samym zaczyn do późniejszej teorii płyt litosfery. Wegener zwrócił uwagę na pewne zbieżności w występowaniu skamieniałości w warstwach geologicznych, które obecnie rozdzielone
są przez oceany, a także na podobieństwo kształtów kontynentów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. Ówczesne teorie próbowały wyjaśniać to zjawisko
tworzeniem się i zanikaniem pomostów lądowych, a Wegener wysunął hipotezę,
według której obecne kontynenty powstały około 200 milionów lat temu w wyniku rozpadu jednego superkontynentu, nazwanego Pangea (Wszechziemia). Potem nastąpiło przesuwanie się poszczególnych kontynentów, a w wyniku ich
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kolizji powstały wypiętrzenia w postaci łańcuchów górskich. Teorię próbowano
wiele razy dyskredytować i obalać, szczególnej krytyce poddano to, że Wegener nie zaproponował żadnego mechanizmu wyjaśniającego ruch kontynentów.
W 1922 roku jeden ze zwolenników teorii Wegenera, szwajcarski geolog Émile
Argand, przedstawił teorię pochodzenia Alp. Według niego powstały one wskutek kolizji płyt kontynentalnych (teoria mobilizmu). Pewne rozwiązania dotyczące
przyczyn ruchu i istnienia prądów konwekcyjnych w płaszczu ziemskim sugerował w 1906 roku austriacki geolog Otto Ampferer, określając ten proces mianem „subdukcji”, czyli wciągania lub wpychania jednej płyty litosfery (oceanicznej) pod drugą (oceaniczną lub kontynentalną). Poglądy te zostały ugruntowane
w latach późniejszych, kiedy Brytyjczyk Arthur Holmes, zajmujący się geochronologią, przedstawił w 1944 roku wyniki badań radiometrycznych dla różnych skał.
Holmes zauważył, że radioaktywność skał kontynentalnych była ogólnie wyższa niż oceanicznych. To powoduje wzrost temperatur pod kontynentami. Nierówne ogrzewanie płaszcza mogło powodować podnoszenie prądów pod kontynentami, natomiast najsilniejsze prądy powrotne występowałyby na krawędzi
kontynentów. Zaproponował w ten sposób istnienie w płaszczu Ziemi komórek
konwekcyjnych, w których dochodzi do ruchu ciepła.
Teoria Wegenera, odrzucana przez większość geologów amerykańskich i europejskich, znalazła poparcie w działaniach geologa z Republiki Południowej

Alfred Lothar Wegener
(1880–1930)
Studiował na uniwersytecie w Berlinie, gdzie w 1904 roku uzyskał doktorat
z astronomii. Zawsze interesował się geofizyką, a także rozwijającymi się
wówczas meteorologią i klimatologią. W 1906 roku uczestniczył w wyprawie
na Grenlandię. Odwiedził ją jeszcze w latach 1912–1913 i w roku 1930, kiedy
to zaginął w burzy śnieżnej. W czasie I wojny światowej pracował w służbach
zajmujących się prognozami pogody. W 1924 roku objął specjalnie utworzoną katedrę meteorologii i geofizyki na uniwersytecie w Grazu (Austria). Jego
prace dotyczyły głównie termodynamiki atmosfery i paleoklimatologii. Już
w 1911 roku stworzył teorię ruchu kontynentów (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane). Według niej pierwotnie istniał jeden kontynent (Pangen),
który rozpadł się. Potwierdzały to, według niego, skamieniałości znalezioea na
różnych kontynentach. Teorię tę ostro skrytykowano. Niestety, Wegener nie
zaproponował żadnego mechanizmu powodującego zmiany i przemieszczanie
kontynentów. Jego koncepcja w latach 60. XX wieku została jednak ponownie
opracowana i przedstawiona w teorii tektoniki płyt.
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Afryki – Alexandra Logie du Toita, który zgromadził w trakcie badań terenowych
szereg dowodów na istnienie podobnych utworów skalnych na różnych kontynentach (Afryka, Azja). Prace te kontynuowali w RPA Lester Charles King, a w Australii Samuel Warren Carey. Późniejsze prace, rozpoczęte w latach 30. XX wieku
i kontynuowane w latach 50., wykorzystywały, dla potwierdzenia teorii wędrówki
kontynentów, badania geomagnetyczne (zmiennej polaryzacji skał – odwrócenie
ziemskiego pola magnetycznego). Badania te były wykonywane przez geofizyków Bernarda Brunhes’a, Johna Grahama oraz Stanleya Keitha Runcorna i Patricka M. S. Blacketta. Dostarczyli oni dowodu na to, że bieguny wędrowały w czasie
geologicznym. Te obserwacje, jak również inne badania geofizyczne dotyczące
prędkości rozchodzenia się fal badanych podczas trzęsień ziemi, a zwłaszcza dokonania Irlandczyka Richarda Dixona Oldhama, pozwoliły stwierdzić, że istnieją strefy, gdzie prędkości fal sejsmicznych ulegają załamaniu, a także spowolnieniu, co łączy się z istnieniem płynnego jądra Ziemi (1906).
Podobne badania prowadził w 1911 roku rosyjski geofizyk Leonid Leybenzon.
Badania te w dużym stopniu korelowały z pracami chorwackiego geofizyka i meteorologa Andrii Mohorovičicia, który określił (1909) strefę przejściową, na podstawie skokowej zmiany prędkości fal sejsmicznych między skorupą a płaszczem
ziemskim, a która to strefa została później nazwana strefą nieciągłości Mohorovičicia (strefa Moho). Jest to kilkusetmetrowej grubości warstwa przejściowa,
która leży na różnych głębokościach. Pod oceanami znajduje się ona na głębokości 5–8 km, natomiast pod kontynentami znacznie głębiej, około 35 km, a pod
istniejącymi łańcuchami górskimi jeszcze głębiej, do 80 km (np. pod Himalajami).
Do tej pory nie udało się dotrzeć, wiercąc – zakończony projekt MOHOLE – do
strefy Moho, mimo osiągnięcia głębokości ponad 12,5 km na Półwyspie Kolskim.
Właściwości panujące w skałach tej strefy są znane tylko dzięki odsłonięciom
sekwencji ofiolitowej, czyli skał powstałych na dnie oceanu (np. pełna sekwencja ofiolitowa występuje na Cyprze w masywie Troodos, a w Polsce największym
takim kompleksem jest Masyw Ślęży).
Badania dna oceanicznego
W drugiej połowie XX wieku nastąpił zdecydowany rozwój wiedzy o morzach
i oceanach. Używając specjalistycznego sprzętu wiertniczego, badano podłoże
oceaniczne. Wynikiem były nowe hipotezy tłumaczące ruchy skorupy ziemskiej,
ruch kontynentów i powstawanie łańcuchów górskich. Uściślono (na podstawie wielu badań geofizycznych) dane dotyczące litosfery – zewnętrznej sztywnej powłoki Ziemi obejmującej skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego, o miąższości około 70–80 km, gdzie temperatura może dochodzić do 700°C.
Termin „litosfera” jest często błędnie używany jako zamiennik określenia „skorupa ziemska”, która zawiera się między hydrosferą, atmosferą a nieciągłością
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Moho. Rozpoznanie to nastąpiło dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy badania dna oceanicznego finansowała Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych. Prace wykonywały laboratoria oceanograficzne Uniwersytetu Kalifornijskiego i Uniwersytetu Columbia, a także zespoły z uniwersytetów Cambridge
i Princeton. Badania były prowadzone z pokładu statku „Horizon”, który wykonywał badania sejsmiczne. Stwierdzono istnienie wielu stref osadów o bardzo
zmiennych miąższościach na Oceanie Pacyficznym oraz podmorskie góry – pozostałości wulkanicznych stożków (zwanych gujotami lub guotami), o dużych
rozmiarach (dochodzących do 2 km). Sam termin „gujot” został wprowadzony
wcześniej, w latach 40., przez geologa i kontradmirała marynarki Harry’ego Hammonda Hessa na cześć francuskiego geologa Arnolda Henry’ego Guyota, który
już w czasie drugiej wojny światowej określił na Pacyfiku ponad 160 takich lokalizacji. Na pokładzie „Horizona” badania nad tymi strukturami prowadzili Edwin
Lee Hamilton i Robert Sinclair Dietz. W trakcie prac wykonywanych na środkowym Atlantyku udowodniono istnienie głębokiego rozłamu (dolina ryftowa) w grzbiecie śródoceanicznym, mającym prawie 60 000 km długości i do 3000 km szerokości, z wysokimi szczytami wznoszącymi się
do 4 km ponad dno oceaniczne. Prace te zrealizowali w 1956 roku, William Maurice Ewing i Bruce Charles Heezen. Stwierdzili oni także istnienie szeregu anomalii magnetycznych i zróżnicowane wartości strumienia
ciepła. Nie uzyskując zgody na opublikowanie wyników badań, Heezen i Marie
Tharp przedstawili jednak mapy batymetryczne badanych obszarów (1960), wywołując tym samym zainteresowanie uczonych na świecie. Również w 1960 roku
Hess opublikował książkę Nature of great oceanic ridges, gdzie opisał podwodne pęknięcia w dolinie ryftowej z wylewami podmorskimi magmy. Na Atlantyku, w miejscu rozchodzenia się dwóch płyt oceanicznych, wdzierają się bowiem
nowe masy bazaltu, powodując powstawanie nowej skorupy oceanicznej, a co
za tym idzie, powiększanie dna oceanicznego. Jest to tzw. strefa spreadingu (rozprzestrzeniania się dna oceanicznego), gdzie dwie płyty litosfery oddalają się od
siebie. Wiek skorupy oceanicznej od doliny ryftowej na zewnątrz, w stronę kontynentów, jest coraz starszy. Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem
tego procesu jest istnienie wznoszącego prądu konwekcyjnego w płaszczu, pod strefą spreadingu. Powoduje on wypychanie gorętszych i lżejszych skał magmowych bliżej powierzchni, co jest bezpośrednią przyczyną rozsuwania się płyt oceanicznych. Wyznaczone zostały także strefy
„niszczenia” tak powstałej płyty oceanicznej w strefie „subdukcji”, gdzie
jest ona wciągana pod płytę kontynentalną. Swoje wyniki badań opublikował Dietz w 1961 roku w artykule Continent and Ocean Basin Evolution by Spreading of the Sea Floor, gdzie przedstawił opis petrograficzny skał występujących
w grzbietach śródoceanicznych.
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Anomalie magnetyczne wykryte podczas prac na oceanach były przedmiotem zainteresowania wielu uczonych. Prace prowadzili choćby Allan Verne Cox,
Richard Doell i Gary Brent Dalrymple z Amerykańskiej Służby Geologicznej. Wyznaczyli oni zmiany ziemskiego pola magnetycznego i odwrócenia biegunów
(Geomagnetic Polarity Epochs and Pleistocene Geochronometry, 1963). Nazwali
epoki magnetyczne na cześć pionierów studiów paleomagnetycznych: Bruhnes,
Matuyama, Gauss. Epoki te rozdzielają okresy przeciwnych biegunowości zwane: Olduvai i Mammoth, trwające do 300 000 lat. Później – w 1966 roku – Doell
i Dalrymple wykonali przegląd wyników badań i wprowadzili jeszcze jedną epokę
– Jaramillo (Geomagnetic Polarity Epochs: A New Polarity Event and the Age of the
Brunhes–Matuyama Boundary). Prace dotyczące pola magnetycznego były prowadzone z pokładu statku oceanograficznego „Eltanin”, który w latach 60. wielokrotnie wykonywał profile geofizyczne na grzbiecie śródatlantyckim.
Analizą stref uskokowych grzbietów śródoceanicznych zajmował się kanadyjski geolog John Tuzo Wilson, który w 1965 roku przedstawił szczegółową interpretację poziomych uskoków transformacyjnych (A New Class of Faults and
their Bering on Continental Drift). Wilson sformułował teorię wyjaśniającą zjawiska dryfu kontynentalnego i rozszerzania dna oceanicznego oraz powstawania
form rzeźby powierzchni ziemi. Według tej teorii skorupa ziemska jest podzielona na szereg dużych i małych płyt o grubości sięgającej 70 km, poruszających
się względem siebie pod wpływem prądów konwekcyjnych w płaszczu ziemskim.
Na krawędziach płyt, tam gdzie one się zderzają lub odsuwają od siebie, dochodzi do powstania wulkanów, gór fałdowych, rowów i grzbietów oceanicznych.
Wilson przedstawił schemat ewolucyjny, znany obecnie pod nazwą cyklu Wilsona, który w rzeczywistości stanowił próbę połączenia znanych wcześniej pojęć
(geosynklin) w jeden model przestrzenno-ewolucyjny. Koncepcja ta zapoczątkowała praktykę wiązania basenów sedymentacyjnych z orogenami i tym samym
dała pojęciową podstawę do wprowadzenia później terminu inwersji basenowej.
W 1967 roku doszło do ugruntowania teorii płyt tektonicznych (kier litosfery). Zawdzięczamy to pracy, której autorami są geofizycy Dan Peter MacKenzie
i Robert Parker (The North Pacific: An Example of Tectonics on a Sphere). Badania
naukowe, uszczegóławiające szereg informacji, prowadzili także William Jason
Morgan i Xavier Le Pichon. Grupa sejsmologów z laboratorium Lamont – Bryan
Isacks, Jack Oliver, Lynn Sykes – opublikowała w 1968 roku pracę podsumowującą
stan wiedzy na temat tektoniki litosfery: Seismology and the New Global Tectonics.
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Rozwój nauk geologicznych w Polsce nastąpił stosunkowo późno i to pod zdecydowanym wpływem wielu teorii i szkół europejskich. Już w XVIII wieku pojawiły się zbiorcze dzieła jezuity Gabriela Rzączyńskiego Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, an-nexarumque provinciarum (1721)
oraz Auctuarium historiae naturalis Regni Poloniae (1742). Pod koniec wieku ukazało się natomiast pierwsze w języku polskim opracowanie poświęcone różnorodnym minerałom i surowcom oraz opisujące możliwości ich wykorzystania w życiu
codziennym. Autorem był Krzysztof Kluk, a tytuł dwutomowego dzieła brzmiał
Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatniejszych, szukanie, poznanie i zażycie (1781–1782).
Podstawy geologii jako nauki zaczęły się kształtować w Polsce pod wpływem szkoły Abrahama Gottloba Wernera, długoletniego profesora Akademii
Górniczej we Freibergu (Bergakademie). Podczas gdy Europa wkraczała w okres
rozwoju nauk przyrodniczych, Polska traciła niepodległość. Brak samodzielnego
bytu państwowego w sposób drastyczny ograniczył rozwój nauki. Pomimo takich
niesprzyjających warunków podejmowano próby tworzenia ośrodków nawiązujących do najnowszych osiągnięć nauki. Zadania te realizowane były na Uniwersytecie w Wilnie (w latach 1803–1832), a także w Liceum w Krzemieńcu (w latach
1805–1832). W Wilnie utworzono w 1804 roku pierwszy na polskich uczelniach
kurs mineralogii, który prowadził Roman Symonowicz, uczeń Aabrahama Gottloba Wernera, którego poglądy neptunistyczne prezentowała rozprawa Symonowicza O stanie dzisiejszym mineralogii (1806). Zagadnienia te kontynuował następca Symonowicza na katedrze mineralogii Feliks Drzewiński, który przygotował
pierwszy polski podręcznik Początki mineralogii podług Wernera ułożone dla słuchaczów akademickich (1816), łączący zagadnienia mineralogii z elementami geologii. Ostatnim profesorem przed zamknięciem uniwersytetu w Wilnie w 1832
roku był Ignacy Jakowicki, autor opracowań: Krótki wykład oryktognozji i geognozji podług ostatniego układu Wernera (1825) oraz Wykład oryktognozji i początków geognozji (1827). Mimo że dzieła te nie były w pełni oryginalne, pozwalały
na uwidocznienie tendencji w rozwoju geologii, a także umożliwiały kształcenie
wielu osób zainteresowanych minerałami i innymi surowcami. Do problematyki
geologicznej nawiązywały też badania profesora Uniwersytetu Wileńskiego Jędrzeja Śniadeckiego, wybitnego chemika, który w swym najważniejszym dziele
Teoria jestestw organicznych (1804) przedstawił nowatorskie poglądy dotyczące
zasad krążenia pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej.
Najważniejsze dokonania w geologii w Królestwie Polskim, powstałym po
kongresie wiedeńskim (1815), związane były z postacią Stanisława Staszica. Staszic, zaczynając swoją karierę na polu geologii, opublikował tłumaczenie dzieła Epoki natury autorstwa Georges’a Louisa Buffona. Pierwsze wydanie ukazało
się w 1786 roku, zaledwie osiem lat po edycji francuskiego pierwowzoru, a kolejne w latach 1803 i 1816. Głównym dziełem Stanisława Staszica była pierwsza
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w języku polskim synteza budowy geologicznej ziem polskich O ziemiorodztwie
Karpatow i innych gór i równin Polski (1815) wraz z towarzyszącą książce mapą
geologiczną Carta Geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis
Hungariae et Valachie. Należy zaznaczyć, że mimo specyficznego języka i neologizmów utrudniających odbiór dzieła zawierało ono imponujący zasób informacji opartych na wnikliwych obserwacjach terenowych. Podjęta przez Staszica próba wprowadzenia uniwersalnego podziału stratygraficznego opartego na
założeniach ostro krytykowanej już wówczas neptunistycznej teorii Wernera
nie wytrzymała wprawdzie próby czasu, ale mieściła się w nurcie dominującym
ówcześnie w koncepcji budowy gór. Znacznie szerszy odbiór miała opracowana przez Staszica mapa geologiczna – pierwsza synteza geologiczna, obejmująca rozległe terytoria ziem dawnej Rzeczypospolitej, od Bałtyku po Tatry, a także obszary przyległe, aż po Morze Czarne, od przedpola Sudetów po Witebsk.
Staszic był także znakomitym popularyzatorem geologii na forum Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Warszawie.
Stanisław Staszic włożył także dużo sił w organizację systemu kształcenia kadry górniczo-geologicznej oraz w realizację szeroko zakrojonych projektów poszukiwań krajowych surowców mineralnych. Z jego inicjatywy powstała Główna Dyrekcja Górnicza i Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816), w której
znaleźli zatrudnienie specjaliści sascy wywodzący się z Akademii Górniczej we
Freibergu. Wielu z nich podjęło intensywne badania geologiczne, a najwybitniejszy z nich – Georg Gottlieb Pusch – był autorem m.in. następujących dzieł: Geognostische Beschreibung von Polen (1833–1836) i Polens paleontologie (1837). Przez
lata były one podstawowym źródłem wiedzy o budowie geologicznej ziem polskich. Pusch jest także autorem genialnego zbioru map Geognostische General
Karte von den Königreichen Polen und Galizien (1837), będącego autorskim dokumentem kartografii geologicznej ziem polskich.
W drugiej połowie XVIII wieku nastąpił szybki postęp wiedzy geologicznej.
Było to inspirowane ostatecznym ugruntowaniem się teorii aktualizmu Charlesa
Lyella oraz rozwojem szeroko zakrojonych badań regionalnych, stratygraficznych
i paleontologicznych. Wraz z nowymi osiągnięciami innych nauk przyrodniczych
nastąpił proces specjalizacji. Pojawiły się nowe kierunki badawcze w naukach
geologicznych, w zakresie m.in.: tektoniki, sedymentologii, paleogeografii, geologii złóż, hydrogeologii. Towarzyszyło temu zjawisko stopniowego wyodrębniania się nowych dyscyplin. Niestety, udział polskich geologów w tym przyspieszonym rozwoju nauki był bardzo ograniczony. Po upadku powstania listopadowego
(1830) w zaborze rosyjskim uległy likwidacji wszystkie wyższe uczelnie, a zbiory
przyrodnicze i biblioteczne zostały zrabowane. Możliwość prowadzenia badań
geologicznych istniała tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w zaborze austriackim. Na uwagę zasługują wyniki badań Ludwika Zejsznera dotyczące
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terenów Galicji, publikowane w języku niemieckim. Wywoływało to zrozumiałe
zainteresowanie geologią ziem polskich w kręgu europejskim. Zejszner jest także
autorem podręcznika Geologia do łatwego pojęcia zastosowana (1856), w którym
przedstawił poglądy odmienne od panujących dotychczas w polskiej nauce, będącej pod wpływami nauk Wernera.
Wyraźne ożywienie życia naukowego na ziemiach polskich nastąpiło dopiero
pod koniec XIX wieku. Powstały liczne instytucje i towarzystwa naukowe, które
umożliwiły organizację i prace badawcze. Najkorzystniejsze warunki panowały
w zaborze austriackim, gdzie powołano Komisję Fizjograficzną (1865), początkowo przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim, a następnie przy powołanej
w 1872 roku Akademii Umiejętności. Komisja Fizjograficzna skupiała liczne grono geologów, którzy realizowali szeroko zakrojone prace w ramach programu
zmierzającego do rozpoznania budowy geologicznej Galicji. Wymienić tu należy
dokonania profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Alojzego Altha, zasłużonego badacza Karpat i Podola oraz mineraloga Feliksa Kreutza. Szczególne zasługi
wniósł Władysław Szajnocha, wybitny badacz Karpat, który kierował pierwszą
na Uniwersytecie Jagiellońskim samodzielną katedrą geologii utworzoną w 1886
roku. Największym osiągnięciem zespołu geologów działających w ramach Komisji Fizjograficznej było opracowanie Atlasu Geologicznego Galicji. Opublikowany w latach 1885–1913 pod redakcją Kreutza, składał się z 23 zeszytów obejmujących 99 arkuszy map. Było to olbrzymie przedsięwzięcie, w którym udział
wzięli m.in. Alojzy Alth, Emil Dunikowski, Józef Grzybowski, Wilhelm Friedberg,
Marian Łomnicki, Władysław Szajnocha, Wawrzyniec Teisseyre i Stanisław Zaręczny. Duży ośrodek geologiczny powstał także we Lwowie, gdzie w 1896 roku
na Uniwersytecie Lwowskim powołano katedrę geologii, którą kierował Rudolf
Zuber, wybitny znawca Karpat fliszowych i problematyki złóż ropy naftowej. We
Lwowie pracowali także inni geolodzy, jak Emil Dunikowski, Marian Łomnicki,
Wilhelm Friedberg i Wawrzyniec Teisseyre.
Wysoki poziom badań geologicznych obszarów karpackich, a zwłaszcza serii fliszowych, wpłynął na rozpoznanie nagromadzeń złożowych ropy naftowej,
co miało istotne znaczenie ze względu na rodzący się wówczas przemysł naftowy. Znaczącym impulsem dla postępu badań były dokonania Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i prekursora przeróbki ropy naftowej. Znaczącym dla geologii było także opracowanie Rudolfa Zubera Flisz i nafta (1918),
w którym zawarł syntezę dotychczasowej wiedzy o ropie naftowej. Warto również wspomnieć prace Józefa Grzybowskiego, które przyczyniły się do wykorzystania mikrofauny otwornic do ustalania korelacji serii fliszowych.
Na obszarze zaboru rosyjskiego warunki rozwoju badań geologicznych były
trudniejsze. Nie dawały szerokich możliwości w tym zakresie ani Szkoła Główna działająca latach 1862–1869, ani Cesarski Uniwersytet Warszawski utworzony
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w 1870 roku. Podejmowano niezależne próby organizacji badań geologicznych
w ramach różnych inicjatyw. W 1881 roku utworzono Kasę Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. J. Mianowskiego, a także czasopismo „Pamiętnik Fizjograficzny” i „Wszechświat”. Powołano także z inicjatywy Jana Lewińskiego, badacza jury i czwartorzędu oraz znakomitego popularyzatora nauk
geologicznych (Życie Ziemi, Historia Ziemi), Pracownię Geologiczną w ramach
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (1875). W tej instytucji działała również Pracownia Mineralogiczna zorganizowana przez wybitnego mineraloga Stanisława Józefa Thugutta. Działał tu także petrograf Józef Morozewicz, który podjął badania
i eksperymenty nad syntezą skał i minerałów. Efektem doświadczeń nad krystalizacją stopu magmowego było uzyskanie syntetycznego bazaltu. W zakresie regionalnych badań geologicznych prace prowadził Aleksander Michalski. Opracowana przez niego mapa geologiczna Królestwa Polskiego weszła w skład Carte
géologique de la Russie de l’Europe éditée par le Comité géologique (1893).
Już z początkiem XX wieku nastąpił rozwój działań w Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa dzięki powstaniu Pracowni Gleboznawczej (1902), którą utworzył
Sławomir Miklaszewski. Efektem prac była pierwsza nowoczesna mapa gleb Polski opracowana w 1927 roku. Jeszcze przed pierwszą wojną światową ukazały
się drukiem prace poświęcone geologii węgla kamiennego. Była to Monografia
węglowego zagłębia krakowskiego (1909) autorstwa Kazimierza Wójcika i Józefa
Grzybowskiego oraz pierwsze opracowanie dotyczące budowy petrograficznej
węgla Stanisława Karczewskiego (1907).
W latach 1919–1939, z chwilą powstania Państwowego Instytutu Geologicznego i szeregu nowych ośrodków dydaktycznych, nastąpił rozwój geologii, a tym
samym wzrost stopnia rozpoznania surowców mineralnych. Prowadzono prace
regionalne, w wyniku których doszło do opublikowania szeregu map, np. Mapy
bogactw kopalnych Rzeczypospolitej Polskiej (1922) opracowanej przez Stefana
Czarnockiego. Badaniami regionalnymi objęto także obszar Gór Świętokrzyskich
(Jan Czarnocki, Jan Samsonowicz), Tatr, Pienin i Karpat (Ferdynand Rabowski, Ludwik Horowitz, Stanisław Małkowski). W ośrodkach akademickich powstawały
nowoczesne podręczniki, w tym petrografii Juliana Tokarskiego (1927) i hydrogeologii Romualda Rosłońskiego (1928).
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Badaniem historii kartografii zajmuje się, według Konstantina Saliszczewa, kartoznawstwo. Badania kartografii historycznej umożliwiają zrozumienie ewolucyjnego rozwoju koncepcji i teorii kartograficznych pod wpływem nauk matematycznych i geodezji. Termin „kartografia” oznacza w ogólnym pojęciu sztukę
i technikę wykonywania map. W tym kontekście za pierwsze mapy można uważać przedstawienia przestrzeni trójwymiarowej w graficznym opracowaniu informacyjnym w przestrzeni dwuwymiarowej.

mapy w świecie starożytnym
W literaturze geodezyjnej i kartograficznej mapy historyczne antycznego świata
są wymieniane bez podania charakterystyki teoretyczno-historycznej i merytorycznej. Badanie antycznych map jest ograniczone do badania metod przedstawiania zjawisk przestrzennych za pomocą metod geodezyjnych (geometryzacja
obrazu kartograficznego). W stosunku do map antycznych nie można stosować
kryteriów oceny map współczesnych, nie jest też możliwe przeprowadzenie analiz dotyczących pełnej zgodności treści geograficznej mapy z odpowiednim środowiskiem. Dla charakterystyki antycznych map najbardziej stosowne jest użycie
kryteriów historycznych, jak czas i miejsce wykonania mapy, cel, który reprezentuje mapa, treść, format, materiał i technika sporządzania mapy, oraz kryteriów
merytorycznych, w tym metody prezentacji informacji przestrzennej, dokładność geometryczna obiektów i treści mapy, elementy sieci geometrycznej, czytelność i kojarzenia wzrokowe mapy, skala mapy.
Pierwsze mapy w Babilonii
Mapa z Nuzi należy do najstarszych regionalnych map świata. Jej wykonanie określa się na około 3800 rok p.n.e. Mapa została znaleziona w miejscowości Nuzi
koło Kirkuku (Kurdystan). Przedstawia obszar północnej Mezopotamii z Eufratem i jego dopływem Wadż Harran. W części zachodniej mapy przedstawiono
góry Zżagros, Liban i Antyliban. Mapa ma format 11 × 11 cm i została wykonana
na tabliczce glinianej techniką rylca. Metoda prezentacji przestrzennej polega na
schematycznym obrazowym przedstawieniu zarysu ogólnej sytuacji topograficznej za pomocą symboli. Dokładność geometryczna przedstawionych obiektów
nie jest możliwa do określenia.
Cywilizowane społeczeństwa antycznego świata były w stanie w późniejszym
okresie (od 2500 p.n.e.) sporządzać plany i mapy dla potrzeb gospodarczych, ale
niewiele egzemplarzy tych map zachowało się do czasów współczesnych. Przykładem możliwości sporządzania map ewidencyjnych gruntów za pomocą rozwiniętej techniki geodezyjnej jest plan pomiarowy pola z tzw. Tello. Szkic pomiarowy został sporządzony na tabliczce glinianej w okresie panowania króla
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In-sina (około 2400 p.n.e.). Pomiar geodezyjny został wykonany przez dwóch
mierniczych. Plan przedstawia duży nieregularny obszar pola należący do króla
Dungi z Ur, który wprowadził już wcześniej (około 2600 p.n.e.) znormalizowany system miar i wag. Przed pomiarem wytyczone zostały regularne figury geometryczne (trójkąt, prostokąt, trapez) obejmujące granice pola. Opis metod pomiarów nie został przekazany. Miary długości boków są podane na bokach figur
geometrycznych, natomiast powierzchnia obok figur geometrycznych. Wymiary powierzchni – w języku akadyjskim – są podane dwukrotnie, z tym że jeden
zapis jest odwrócony. Sugeruje to, że pomiary wykonywano dwukrotnie i wyciągnięto z nich średnią arytmetyczną.
Mapa miasta Nippur (En-lil-ki) została sporządzona około 1500 roku p.n.e.
Przedstawia sytuację topograficzną 18 obiektów, które zostały kartograficznie
zinwentaryzowane. Kształt fragmentu mapy jest zbliżony do nieregularnego kwadratu. Rzeczywista wielkość mapy nie jest znana. Mapa została wykonana na płycie glinianej techniką rylca. Metoda prezentacji polega na obrazowym przedstawieniu ogólnej sytuacji topograficznej za pomocą znaków i symboli. Na mapie
nie występują elementy osnowy geometrycznej, mimo że została ona sporządzona na podstawie pomiarów geodezyjnych. Sam opis miasta Nippur na mapie
został sporządzony w języku sumeryjskim. W centrum mapy znajduje się nazwa
miasta En-lil-ki (‘miasto, w którym mieszka bóg powietrza Enlil’).
Babilońska mapa świata została sporządzona około 500 roku p.n.e. Celem
było zapewne poglądowe przedstawienie wyobrażeń Babilończyków dotyczących kształtu Ziemi – płaskiego okręgu z Babilonem w centrum ekumeny, świata otoczonego słoną wodą. Treść mapy (przedstawiona abstrakcyjnie) prezentuje krąg ziemski z Eufratem (zaznaczony podwójną linią) wypływającym z gór
armeńskich i przepływającym przez miasto Babilon, które zaznaczono w kształcie prostokąta. Kręgi na mapie oznaczają duże miasta ze świątyniami. Całość
jest otoczona kręgiem „morza świata”. Trójkąty otaczające krąg na mapie mają
nieregularny kształt (13 × 8 cm). Mapa została sporządzona na glinianej tabliczce techniką rylca. Metoda prezentacji globalnej ekumeny ma charakter abstrakcyjny i symboliczny. Mapa nie posiada elementów geometrycznych. Czytelność
mapy i skojarzenia wzrokowe odpowiadają symbolicznej koncepcji treści mapy.
Mapy egipskie
W Egipcie system absolutnego teokratyzmu i centralnej administracji wywarł
pozytywny wpływ na rozwój geodezji i kartografii. Pierwsza znana mapa egipska to mapa kopalni złota w Nubii. Zawiera elementy rzeczywistego środowiska
geograficznego (obiekty) przedstawione w schematycznej formie. Przyjmuje się,
że mapę wykonano około 1300 roku p.n.e. Przedstawia położenie geograficzne
i topografię obszaru kopalni złota. Treść mapy zawiera relief gór po obu stronach
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Mapa miasta Nippur, sporządzona na
glinianej tabliczce około 1500 roku p.n.e.
przy pomocy pomiarów geodezyjnych

Babilońska mapa świata o symbolicznej
koncepcji ekumeny, sporządzona na
glinianej tabliczce około 500 roku p.n.e.
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Egipska mapa kopalni złota w Nubii.
Nazwy gór i dróg podane są pismem
hieratycznym. Fragment papirusu z około
1300 roku p.n.e.

drogi oraz budynki w obszarze kopalni. Mapa jest częścią dużego papirusu egipskiego (wymiary około 1,5 × 2,0 m) znajdującego się w Muzeum Egipskim w Turynie. Metoda prezentacji informacji przestrzennej polega na schematycznym
przedstawieniu ogólnej, regionalnej sytuacji topograficznej w poglądowo-obrazowej formie. Dokładność geometryczna treści mapy jest niemożliwa do ustalenia, ponieważ mapa nie posiada elementów sieci geometrycznej. Czytelność
mapy i pojęciowa percepcja odpowiadają początkowemu stadium rozwoju kartografii. Mapa została wykonana na podkładzie papirusowym techniką kolorowego rysunku bez zastosowania skali.
Kartografia na Dalekim Wschodzie
Legendarne podania o (przypuszczalnym) sporządzaniu pierwszych map w Chinach na kotłach z brązu około 2000–1600 roku p.n.e. nie zostały dotychczas
udowodnione. Dopiero w czasie reformy rolnej (około 800 p.n.e.) na polecenie
cesarza z dynastii Zhou pomierzono pola uprawne w kwadratowych jednostkach.
Wokół centralnego pola (uprawianego wspólnie dla celów podatkowych) było
osiem gospodarstw rolnych. Nowe pomiary struktury gospodarstw rolnych wymagały dużej wiedzy matematycznej. Rozwój nauk matematycznych oraz metod
pomiarów geodezyjnych umożliwiły sporządzanie nieskomplikowanych pierwszych map kanałów nawadniających, analogicznych do typu map w Mezopotamii. Rozwój literatury matematycznej, np. księga Chiu-chang suan-shu (Dziewięć

rozdziałów sztuki matematycznej, spisane około 500 p.n.e.), wywarł wpływ na realizację pomiarów geodezyjnych niedostępnych obiektów. W klasycznym dziele Sunzi bing fa (Sztuka wojny, około 500 p.n.e.) znajdują się informacje między
innymi o posługiwaniu się skalą mapy. W dziele Shanhaijing (Księga gór i mórz,
IV wiek p.n.e.) umieszczono szereg map. Mapy były sporządzane na drewnie, jedwabiu i płytach metalowych.
Duże znaczenie dla gospodarki Chin miały drogi wodne. Rzeki, jeziora była
badane, opisywane i kartowane. Dla sporządzania map w okresie dynastii Han
istniały urzędy rządowe, a w124 roku p.n.e. cesarz WuDi założył uniwersytet dla
szkolenia urzędników. W 1973 r. podczas prac archeologicznych w grobowcach
Mawangdui (w pobliżu miasta Changsha) znaleziono trzy mapy sporządzone
na jedwabiu. Mapy reprezentowały różne typy pod względem kartograficznym
i tematycznym. Mapa topograficzna regionu Changsha (format 0,96 × 0,96 m)
została sporządzona na podstawie pomiarów topograficznych. Południe znajdowało się w jej górnej części. Część centralną wykonano w skali około 1 : 180
000. Druga mapa, wojskowa (około 0,98 × 0,76 m),przedstawiała południowy
rejon Changsha (niecę rzeki Xiang Jiang). Obiekty geograficzne: góry, rzeki, osiedla i drogi, zostały wyraźnie zarysowane. Na mapie zaznaczono granice działów wojskowych, zamki i urządzenia obronne. Mapa została sporządzona w skali około 1 : 100 000. Trzecia mapa, sytuacyjna miast i osiedli w rejonie Marquisat
(obecnie prowincja Hunan), zawierała skomplikowaną topografię tego rejonu. Legenda na trzech wymienionych mapach była podobna: miasto oznaczono przez
kwadrat, osiedle wieś przez okrąg, w którym znajdował się symbol nazwy osady. Rzekę naniesiono za pomocą linii rozszerzającej się u ujścia. Góry oznaczono techniką cieniowania. Różnice w wysokości gór zostały zaznaczone prostokątnymi słupkami adekwatnymi do wysokości. Na wszystkich mapach brak daty
ich sporządzenia oraz skali.
Zdecydowany postęp w kartografii pod wpływem nauk matematycznych nastąpił dzięki wprowadzeniu siatki kwadratów do rysunku mapy. Ta idea jest przypisywana znanemu astronomowi Zhang Hengowi. Doskonałość naukowa kartografii chińskiej została osiągnięta za sprawą twórcy metod matematycznych
Pei Xiu, który w swoim dziele Shin Shu (paragraf 35) podaje zasady sporządzania
map: mapa powinna posiadać jednolitą skalę, siatka kwadratów umożliwia prawidłowe odtworzenie stosunków między różnymi częściami mapy, prostokątne
trójkąty służą do wyprowadzenia i określenia odległości, pomiarem należy objąć wzniesienia i niziny, należy mierzyć kąty proste i ostre, należy mierzyć linie
krzywe i proste. W opisie przeprowadzania pomiarów i sporządzania map podane są zalecenia dotyczące jakości wykonywania prac pomiarowych. Mapy chińskie wykraczały poza granice prymitywnych i naiwnych obrazów świata. Spełniały funkcję i rolę map, „według których wskazań ludzie potrafili się poruszać”.
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Mapy Majów
W literaturze naukowej brak jest informacji na temat materiałów kartograficznych wczesnych kultur amerykańskich. Szczególnym typem map powstałych pod
wpływem treści religijnej są mapy przedstawiające model kosmologiczny świata. Nasycona spirytualizmem wyobraźnia Majów tworzyła model kosmologiczny
świata niematerialnego, który wywierał wpływ na byt ludzi i świat ziemski. W ich
poglądach kosmos dzielił się na trzy sfery zalegające nad sobą. Sferę górną tworzyła powłoka nieba z gwiazdami, sferę środkową – kamienny świat, sferę dolną – czarna woda podziemnego świata. Ziemię wyobrażano sobie jako pływającą masę na prawodzie. Powierzchnię planety przedstawiano symbolicznie jako
grzbiet krokodyla, a w innych przypadkach – żółwia. Cztery kierunki geograficzne na niebie wyznaczały elementarny system współrzędnych. Model świata był
czterokątny i koncentryczny.
Wiedza kartograficzna Greków
Wiedza o Ziemi w antycznym świecie była związana z kosmogonią i stanowiła część kultu religijnego. Kolonizacja Greków rozszerzyła wiedzę o otoczeniu
geograficznym, ale pod tradycyjnym wpływem mitologii zaczęto uważać Delfy za środek (centrum) świata i Ziemi. Rewolucja w myśleniu, która dokonała się
w połowie VI wieku p.n.e. w miastach jońskich, wywarła także wpływ na rozwój kartografii.
Interesującym zjawiskiem jońskiej nauki o Ziemi w VI–V wieku p.n.e. były
historyczno-geograficzne opisy krajów oparte na opowiadaniach i rysunkach
podróżujących. Autorzy tych opisów byli nazywani logografami. W pierwszej
fazie rozwoju nauki o Ziemi były znane u Greków trzy rodzaje zestawień opisowych: periple, periegezy i periodomges. Opisy te służyły później matematykom,
astronomom i geodetom do obliczania współrzędnych geograficznych ważniejszych miejscowości ekumeny. O posługiwaniu się tymi opisami dla celów geograficznych przez Eratostenesa i Marinosa z Tyru (około 100 p.n.e.) wspomina
geograf Strabon.
Pierwszą mapę świata, znaną tylko z przekazów Herodota, sporządził Anaksymander. Centrum świata stanowiły Delfy. Mapę sporządzono na spiżowej tablicy
z wyrytym obwodem Ziemi, którą Arystagoras (około 500 p.n.e.) zabrał do Sparty.
Według przekazów Demetriusza z Faleronu, Hekateusz z Miletu zebrał
wszystkie wiadomości i opowiadania kupców nagromadzone od pokoleń, poddał je naukowej krytyce, uzupełnił własnymi spostrzeżeniami i sporządził na ich
podstawie mapę periodos ges (Mapa Ziemi) na kręgu miedzianym. Mapa Hekateusza obejmowała obszary: Indii, Egiptu, Etiopii, Libii oraz część Europy z Dunajem. Ziemia była przedstawiona w postaci dysku otoczonego oceanem. Na mapie umieszczono 38 nazw w Europie, 20 w Azji oraz 34 miasta w Azji Mniejszej.

Mapa świata według Herodota (450
r. p.n.e.) w kształcie zbliżonym do
owalnego

Herodot podał w swoich Dziejach opisy geograficzne krajów, które zwiedził, i wypowiadał się krytycznie o mapie Hekateusza. Mapa Herodota, załączona do
dzieła, miała kształt zbliżony do owalu i dwie główne osie, od których wzięły się
pojęcia długości i szerokości geograficznej. Obraz świata przedstawiał trzy kontynenty: Europę, Azję i Libię (Afrykę).
Rozwój metod kartograficznych – Rzym
Wraz z rozwojem kulturalnym następował rozwój idei kartograficznych opartych na doświadczeniu. Pod wpływem nauk matematycznych Dicearch z Messyny opracował mapę świata, na której poprowadził linię od Słupów Herkulesa
(Gibraltar) przez Sardynię, Sycylię do Peloponezu i dalej na wschód w kierunku
gór Taurus i Himalajów. Później dodano prostą prostopadłą, przechodzącą przez
Aleksandrię, tworząc pierwowzór współrzędnych geograficznych.
Przeprowadzony w latach późniejszych przez Eratostenesa pomiar kształtu
i wielkości Ziemi wywarł decydujący wpływ na rozwój metod kartograficznych
oraz na znaczenie i funkcję mapy. Eratostenes w swojej pracy nad wyznaczeniem
współrzędnych geograficznych miejscowości, rzek i krajów posługiwał się periegezami. Czynności te określił słowem geographein (‘rysować mapę Ziemi’). Sporządzona przez Eratostenesa mapa świata posiadała elementy matematycznej
siatki współrzędnych. Punktem wyjścia układu osi współrzędnych była Aleksandria. Mapa miała siatkę geograficzną. Prezentowany obszar obejmował Europę
(od Anglii i Irlandii), Azję (z Indiami i Cejlonem) oraz Afrykę i Półwysep Arabski.

Mapa Ziemi sporządzona przez
Hekateusza w VI/V wieku p.n.e.
w kształcie dysku otoczonego oceanem
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Około 200 lat później mapa ta posłużyła Strabonowi za podkład do sporządzenia mapy świata.
Horyzont geograficzny rzymskiego orbis terrarum w okresie cesarstwa obejmował obszary od Wisły i Bałtyku (od czasów Nerona), Niemcy, Francję, Hiszpanię po Anglię. Na południu należała do niego północna Afryka po Sudan i Etiopię. Znajomość wschodniej ekumeny sięgała po Cejlon, Indie, po ujście Gangesu,
oraz część południowej Azji. Rzymianie mieli mętne pojęcie o kształcie Ziemi,
którą wyobrażano sobie jako płaski dysk otoczony wodami oceanu. Ślady tych
poglądów spotykamy u Lukrecjusza i Tacyta, którzy odrzucali pogląd o kulistości Ziemi z uzasadnieniem, że na przeciwległej powierzchni ludzie nie mogliby
się utrzymać. Po opanowaniu prowincji i kolonii greckich Rzymianie nie wykazywali zainteresowań osiągnięciami naukowymi tamtejszej kartografii. Poważny
wkład do rozwoju antycznej kartografii wniósł natomiast Hipparch przez wprowadzenie podstaw matematycznych (wykorzystanie pomiarów o kulistości Ziemi, wprowadzenie pojęć długości i szerokości geograficznej, podział koła na 360
stopni, zastosowanie siatki geograficznej o krzywych liniach – koła południków
i równoleżników – na płaszczyźnie).
Dla imperium rzymskiego sporządzanie map było niezbędne dla celów administracyjnych, gospodarczych, ewidencyjnych (kataster). Przeprowadzano pomiary geodezyjne oparte na sieci geometrycznej orientowanej geograficznie. O pomiarach obszarów na potrzeby map wspomina Celsus, pisząc, że po opanowaniu
jakiegoś kraju prowadzi się jego metodyczne pomiary „metodą triangulowania”.
Kartografia rzymska w okresie antycznym nie zrobiła postępu w zakresie stosowania projekcji siatki geograficznej. Niski poziom geodezji i kartografii był rezultatem słabego rozwoju matematyki. Rzymska mapa obszaru Imperium Romanum sporządzona (po zakończeniu pomiarów trwających 21 lat w obszarze
wschodnim oraz 32 lata w obszarze południowym) przez Marka Agrypę (Marcus Vipsanius Agrippa, I w. n.e.) została wystawiona w 7 roku n.e. w galerii (specjalnie na ten cel zbudowanej) na Polu Marsowym w północnej części Rzymu.
Na mapie wyrysowano rzekę z napisem Vistula (Wisła), co uwzględnili w swoich opisach Pomponiusz Mela i Pliniusz Starszy. Niestety żadne ślady tej mapy
się nie zachowały.
Wczesne mapy rzymskie, itineraria, które przeszły ewolucję od stadium scripta do stadium picta, były używane dla celów komunikacyjnych (oraz militarnych)
i miały charakter map podróżniczych. Nie przedstawiały matematycznego obrazu Ziemi, tylko prezentowały schematyczny szkic sieci dróg komunikacyjnych
Imperium Romanum, z podaniem odległości między poszczególnymi miejscowościami. Przykładem jest imperialna mapa komunikacyjna nazwana, niesłusznie
zresztą przez Austriaków i Niemców, Tabula Peutingeriana. Oryginał prawdopodobnie uległ zniszczeniu w 79 roku n.e. podczas erupcji Wezuwiusza. Zachowały
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się jednak kopie. Mapę na początku XVI wieku „znaleziono” w bliżej nieokreślonej bibliotece (okoliczności wskazują na kradzież), a potem dostała się ona w ręce
uczonego Konrada Peutingera. Po prawie 100 latach odnaleziono ją ponownie
i wydano w 1598 roku w Antwerpii. Oryginalna kopia mapy znajduje się w bibliotece w Wiedniu. Mapa składała się pierwotnie z 12 segmentów (pierwszy segment, przypuszczalnie z nazwiskiem autora, zaginął) pergaminowych o długości około 67 cm. Długość mapy wynosi 6,28 m, a wysokość wszystkich części
32,5 cm. Mapa nie posiada projekcji geometrycznej i skali. Została sporządzona
przypuszczalnie między erami, a potem skopiowana około 250 roku z wcześniejszej kopii. W późniejszych wiekach była uzupełniana przez anonimowych kartografów. Drogi na mapie przedstawiono w postaci zygzaków, między miejscowościami podano odległości, góry i rzeki zaznaczono na dalszym tle sytuacyjnym,
a morza przedstawiono w postaci szmaragdowych pasm. Terytorialnie mapa
obejmowała obszar od Anglii po Indie.
Koncepcja układu współrzędnych Ptolemeusza
Klaudiusz Ptolemeusz, grecki uczony, jest autorem wiele dzieł z dziedziny matematyki, astronomii, geografii i muzyki. Jego poglądy na budowę świata na wiele
stuleci ugruntowały pogląd geocentryczny, który został obalony dopiero przez
Mikołaja Kopernika. Znana mu była kulistość Ziemi i do swoich map stosował projekcję powierzchni kuli na płaszczyznę. Jako odniesienie dla długości geograficznej przyjął południk Ferro, około 17°39’ na zachód od Greenwich (przechodzący
przez Wyspy Kanaryjskie, zwane przez niego Wyspami Szczęśliwymi), używany
aż do XIX wieku. Przyjęta przez Ptolemeusza definicja szerokości geograficznej
(równik 0°, bieguny ±90°) obowiązuje do dziś.
Zastosowana przez Ptolemeusza stożkowa siatka kartograficzna (układ równoleżników i południków) powstała poprzez rzutowanie siatki na pobocznicę
stożka, która po rozwinięciu daje pożądane odwzorowanie. W położeniu normalnym oś stożka pokrywa się z osią Ziemi. Równoleżniki są łukami, a tylko jeden
z nich odwzorowuje się wiernie. Południki to linie proste, zbiegające się w jednym punkcie (biegun). Problemem jest tu fakt, że nie można wiernie odwzorować
powierzchni kuli na powierzchni płaskiej. Uniemożliwiają to pojawiające się zniekształcenia: powierzchni, odległości bądź kątów. Z tego właśnie powodu tworzy
się różnorodne odwzorowania kartograficzne i konstruuje mapy oddające wiernie jedną z wymienionych cech lub modelujące odpowiednio obraz powierzchni
Ziemi. Wyróżniamy odwzorowania ze względu na powierzchnię rzutowania (azymutalne, stożkowe, walcowe) albo na położenie źródła światła (centralne, stereograficzne, ortograficzne).
Najsłynniejsze dzieło Ptolemeusza Geographike Hyphegesis (Geografia, dzieło znane jest też jako Nauka geograficzna) stało się podstawą sporządzenia mapy
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Fragment rzymskiej mapy
komunikacyjnej obejmującej obszar
środkowej Italii. W centrum znajduje się
symboliczny obraz bogini Rzymu jako
personifikacji miasta
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Mapa świata sporządzona przez
Ptolemeusza około 160 roku n.e., przy
pomocy projekcji kulistej powierzchni na
płaszczyznę

świata oraz 26 map regionalnych: Europy (10 arkuszy), Afryki (4 arkusze), Azji
(12 arkuszy). Wykonana przez Ptolemeusza mapa świata (po zakończeniu dzieła
Megale syntaxis, znanego lepiej jako Almagest) około 127–155 roku (według niektórych badaczy około 160 roku) obejmowała ekumenę od Wysp Kanaryjskich
(południk zerowy Ferro) po ujście rzeki Ganges oraz od 16° równoleżnika południowej szerokości do 63° równoleżnika północnej szerokości. Długość równika
została podzielona na 180° długości geograficznych oraz dostosowana do półkuli południowej. W konstrukcji geometrycznej mapy świata Ptolemeusz przyjął
błędny obwód Ziemi z pomiarów Posejdoniosa, wynoszący 32 200–37 800 km.
Różnica obwodu Ziemi jest także wynikiem zastosowania różnej wielkości miary dla różnych jednostek stadionu.
Aby ułatwić sporządzenie map, Ptolemeusz zestawił tabele współrzędnych
około 8100 najbardziej znanych miejscowości, gór i rzek. W sposób dokładniejszy
niż jego poprzednicy opisał między innymi Brytanię i kraje znajdujące się pomiędzy Dunajem a Bałtykiem, w tym i Sarmację (Europejską). Na tym terenie wymienił np. Kalisię (Καλισία) – identyfikowaną przez niektórych z Kaliszem, Karrodunon (Καρρόδουνον) – łączony dawniej z Krakowem.
Mapy Ptolemeusza uległy zniszczeniu. W 830 roku dzieło Geografia zostało przetłumaczone na język arabski. Późniejsze edycje map ptolemeuszowskich
pochodzą prawdopodobnie z kopii sporządzonej przez mnicha z góry Athos.

kartografia w okresie średniowiecza
Przejęcie w średniowieczu monopolu przez Kościół na głoszenie prawdy naukowej miało negatywny wpływ na rozwój nauki. Ziemia była rozważana w aspekcie subiektywnej egzegezy Biblii. Doprowadziło to do zastąpienia „pogańskiego”
poglądu o kulistości Ziemi pojęciem płaskiej Ziemi otoczonej morzem z rozpiętą czaszą nieba. Problem kształtu Ziemi nie sprawiał „biegłym” w Biblii większych trudności. Konstantyn z Antiochii, który w VI wieku objechał Indie, Abisynię i Półwysep Arabski, po wstąpieniu do klasztoru pod przyjętym imieniem
Kosmas Indikopleustes (‘Indopływca’) zaczął opracowywać chrześcijańską geografię. W Topographia christiana (12 ksiąg) po „gruntowym” sprawdzeniu hellenistycznej nauki o kulistym kształcie Ziemi odrzucił „pogański” pogląd, dowodząc, że Ziemia ma kształt prostokąta. Kształt ten Kosmas wyprowadził z Biblii
– Ziemia przypominała namiot – tabernakulum, zgodnie z zaleceniami Mojżesza,
długość wynosiła dwa łokcie a szerokość jeden łokieć. Prostokątny kształt Ziemi „zgadzał się” również z księgą Hioba, w której wzmiankuje się o czterech „kątach – stronach” świata. Mapa Kosmasa miała orientację południową. Na wschodzie mieszkali Indowie, na południu – Etiopowie, na zachodzie – Celtowie, a na
północy – Scytowie. Za pasmem morza znajdowało się pasmo urodzajnej ziemi, gdzie żyli ludzie przed popełnieniem pierwszego grzechu. Cztery rzeki łączą „raj” z zamieszkałą Ziemią. W uzupełnieniu podano odległości na Ziemi: od
Chin na zachód w prostej linii 400 stacji po 30 mil rzymskich, od Hyperboreów
(legendarna kraina znajdująca się na północ od Tracji) do Etiopii około 210 stacji. Spłaszczony przez patrystykę (koncepcje teologiczno-filozoficzne tworzone
do VIII wieku przez Ojców Kościoła) kulisty kształt Ziemi nie był oficjalnie uznawany przez Gerberta z Aurillac (późniejszy papież Sylwester II), który został wykształcony na nauce arabskiej.
We wczesnym średniowieczu rozwój nauk przyrodniczych i technicznych
był niezauważalny. Materiały o pomiarach geodezyjnych i kartograficznych są
dotychczas nieznane. W czasach Merowingów (482–714) zaczęto asymilować
późnoantyczną kulturę chrześcijańską. W okresie Karolingów (714–843) nastąpił rozwój klasztorów oraz „akademii podwórzowo-pałacowych”, które wniosły
kulturalny wkład do rozwoju Europy. Zatracone pojęcie kulistości Ziemi, niski
poziom nauk matematycznych oraz nieznajomość zasad geograficznych i teorii rzutów kartograficznych podanych przez Hipparcha utrzymywały kartografię
na słabym stopniu rozwoju.
Kartografia średniowiecznej Europy nie reprezentuje aspektów odtworzenia rzeczywistości w formie modelu przestrzennego. Na obszarze kultury europejskiej zaczęły pojawiać się naiwne mapy typu O-T, które obejmowały znany
świat w ujęciu podporządkowanym doktrynie kościelnej. Twórcą tego typu map
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Badania kartografii wczesnośredniowiecznej Europy wykazują, że reprezentuje ona klasztorny obraz powierzchni Ziemi. Treść obrazowa mapy była zaczerpnięta z Biblii, kronik opisowych oraz z naiwnych opowieści. Kształt mapy oraz rozmieszczenia elementów geograficznych struktury przestrzennej nie wykazywały
zastosowania nauk matematycznych oraz osiągnięć teorii kartografii greckiej.

Chrześcijańska mapa świata opracowana
przez Kosmasa (ok. VI w. n.e.).
Prostokątny kształt Ziemi został
wyprowadzony z Biblii

był biskup Izydor z Sewilli. Litera O utożsamiała otaczający Ziemię wszechocean,
natomiast litera T dzieliła ziemię na trzy kontynenty: Azję (w górnej części), Europę (dolna lewa strona) oraz Afrykę (dolna prawa strona). Linia pionowa litery
T przedstawiała Morze Śródziemne, linia pozioma reprezentowała rzeki Nil oraz
Don ze wschodnią częścią obszaru Morza Śródziemnego. Środek mapy symbolizował Jerozolimę.
Drugim typem map były tzw. mappae mundi. Za ich twórcę uznaje się Beatusa
z Kastylii. Swoją mapę zamieścił on w pracy Commentaria in Apokalypsin (776).
Za podkład kartograficzny posłużył komentarz Apokalipsy oparty na kompilacji
biskupa Izydora z Sewilli. U góry mapy znajduje się nieodzowny raj, przedstawiony w postaci Adama i Ewy, która zrywa jabłko z drzewa z wężem. Góry zostały zaznaczone jako piramidy kamieni. Linia środkowa i horyzontalna oznaczały
Morze Śródziemne i Egei (północna Grecja). Piramidy kamieni w górnej części
mapy to góry Libanu i Synaju.

Kartografia Dalekiego Wschodu
Historyczne wprowadzenie siatki kartograficznej (Hipparch, Marinos z Tyru, Ptolemeusz), stanowi ważny krok w rozwoju kartografii matematycznej. Okres średniowiecza nie reprezentuje poważnych osiągnięć w postępie geodezji i kartografii. Kartografia chińska miała wprowadzoną siatkę kwadratów przez Zhang
Henga, który spopularyzował ją w pracy Suan Wang Lu (Rozprawa o obliczaniu
siatek). Siatki tej używano do XVI wieku. Kontynuatorem tego kierunku był Pei Xiu,
który podał następujące zasady opracowywania map: stopniowy podział określa
podziałkę, w której mapa ma być opracowana; siatka prostokątnych linii określa
poprawną relację między częściami mapy; boki trójkątów prostokątnych pozwalają określić długość uzyskiwanych odległości i wysokości. Siatka kartograficzna
jest elementem zastępczym odwzorowania kartograficznego a układ współrzędnych służy do określania wzajemnej zależności w położeniu między obiektami
(kierunek, odległość) w stosunku do punktu początkowego.
Około 800 roku została sporządzona przez Kia Tan duża mapa Chin
(10 m × 11 m), która niestety się nie zachowała. Do najstarszych zachowanych
map średniowiecznych Chin należą Yü Chi Thu (Mapa szlaków Yü), sporządzona
na siatce prostokątnej w skali 1 : 3 500 000. Posiada ona wyraźną linię brzegową
i przedstawia system rzek Chin. Inna mapa – Hua i Thu (Mapa Chin i przylegających krajów barbarzyńskich) – wykonana w skali 1 : 4 500 000, obejmuje częściowo Koreę i Pamir. Obie wyryte na kamieniu mapy powstały w 1137 roku i są
przechowywane w muzeum Pei Lin w Sian (dawnej stolicy Chin).
Zwolennikiem kartografii naukowej był Chu Ssu Pen, który opracował (1311–
1312) mapę Chin (o długości 2 m), którą skorygował w 1555 roku Lo Hung Hsien
i wydał (pociętą na arkusze) pod tytułem Kuang Yü Thu (Powiększony atlas ziemski). Mapa posiadała siatkę kwadratową i przedstawiała dokładny obraz geograficzny. Obejmowała Ocean Indyjski aż po Przylądek Dobrej Nadziei. W niezmienionej formie przetrwała do XIX wieku.
Kartografia w krajach islamskich
Rozwój kartografii islamskiej był związany z ekspansją terytorialną islamu oraz
ze zdolnościami organizacyjnymi w przyswajaniu obcej wiedzy naukowej. Wspólnota islamska w wyniku zaborczych wojen obejmowała w X wieku obszar około
10 000 000 km2. Rozwój pisma arabskiego (nastąpił pod wpływem kalifa Abd

Mapa świata typu O-T zamieszczona
w Etymologii (1472) biskupa Izydora
z Sewilli
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al-Malika) miał wpływ na powstanie pierwszych opisów geograficznych, które
stanowiły etap przejściowy przed sporządzaniem map. Arabscy geografowie objęli badaniami obszary sięgające od Morza Czarnego po Morze Kaspijskie i Jezioro Aralskie, które stanowiły północną linię graniczną islamu, oraz po obszary
Indii, Chin i Afryki. Geografowie i kartografowie arabscy zbierali swoją wiedzę
podczas wypraw handlowych wzdłuż Wołgi po Laplandię (Finlandię). W X wieku
Ibrahim Ibn Jakub odbywał podróże poznawcze po ziemiach zachodnich Słowian,
aż po Morze Wschodnie (Bałtyk). W tym czasie Normanowie osiedlili się w południowej części Italii. Normański król Roger II popierał rozwój nauk, a szczególnie geografii i kartografii.
W islamie liczba geografów-podróżników przewyższała inne kultury. W rozwoju kartografii islamskiej możemy wyróżnić trzy okresy powstawania map:
wczesny, okres kartografii islamskiej i okres normańsko-arabski. Okresów tych
nie można wyraźnie oddzielić od siebie pod względem chronologicznym Wyróżnić można tylko formę i treść wykonanych map oraz ich jakość matematyczną.
W okresie wczesnym były sporządzane schematyczne wykazy miast (bez współrzędnych geograficznych) z opisem dróg i kierunków. Drugi okres wiązał się z różnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi dotyczącymi rozwoju nauki oraz z procesem hellenizacji nauki islamskiej. W tym czasie nastąpił rozwój matematyki,
która wywarła wpływ na rozwój metod pomiarów geodezyjnych i astronomicznych, a tym samym kartografii. W 772 roku kalif Al-Mansur wydał polecenie, by
Ibn Ibrahim al-Fazari sporządził tablice astronomiczne. Dzieło to stanowiło początek rozwoju arabskiej astronomii i było pierwszym krokiem do rozwoju kartografii. Należy zaznaczyć, że początkowo kartografia była traktowana jako dział
astronomii praktycznej.
W 813 roku kalif Al-Mamun założył Bajt al-Hikma (‘domy mądrości’) w Bagdadzie , które pełniły funkcję instytutów naukowych i tłumaczyły dzieła uczonych greckich na arabski. Tłumaczenia te (np. Euklidesa Elementy czy Ptolemeusza Almagest) wywarły wpływ na hellenizację nauki islamskiej oraz na rozwój
kartografii. Geografia Ptolemeusza zawierała 350 punktów określonych astronomicznie oraz 8000 punktów określonych na podstawie opisów geograficznych.
Najsłynniejszym z arabskich astronomów był niewątpliwie Abū al-Abbās Ahmad
ibn Muhammad ibn Kathīr al-Farghānī (Alfraganus), autor traktatu z astronomii
(Kitab fi al-Harakat al-samāwiyya wa Jawami Ilm al-Nujum), który już w XII wieku
został przetłumaczony na język łaciński i był znane z wielu manuskryptów. Drukiem dzieło to ukazało się już w 1669 roku. Arabski podróżnik i geograf Abdul
Hassan przeprowadził pomiar współrzędnych geograficznych Aleksandrii, Kairu,
Trypolisu, Tunisu, Algieru, Tangeru, Fezu i Marrakeszu oraz oazy In-Sala. Z wyznaczonych długości geograficznych okazało się, że rozciągłość Morza Śródziemnego podana przez Ptolemeusza jest błędna.
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Przedstawicielem kartografii islamskiej był także Muhammad Ibn Musa
al-Chuwarizmi (Alchwarizmi), który w pracy Obraz Ziemi podał współrzędne
geograficzne miast, pasm górskich, kierunki rzek oraz położenie wysp. Zrekonstruowana mapa według jego tekstu jest ograniczona południkami (od 0° do
180°) i równoleżnikami (od 15° do 63° szerokości północnej), podobnie jak u Ptolemeusza. Długości są przyjęte od Abdul Hassana. Południk zerowy przechodzący
przez Wyspy Szczęśliwe (na Atlantyku poza cieśniną Gibraltarską) został przesunięty o dwa stopnie na zachód. Do odwzorowania został zastosowany rzut zwykły siatki kwadratowej Marinosa, co było krokiem wstecz w stosunku do matematycznego odwzorowania Ptolemeusza. Na mapie zostały uzupełnione nazwy
Słowian z podaniem długości i szerokości geograficznej.
Nie jest wyjaśniony dotychczas problem wykorzystania pomiarów geodezyjnych wielkości Ziemi przeprowadzonych w 827 roku przez Arabów w celach
kartograficznych. Mapy islamskie wskazują, że zasady kartografii Ptolemeusza
były wielu kartografom nieznane. Mapy tego okresu mają charakter „genialnych”
rysunków mistrzów malarskich. Technika sporządzania tych map jest do siebie
podobna. Treścią map są stylizowane kontynenty, położenia miast i dróg. Mapy
tego typu wchodziły w skład tak zwanego Atlasu Islamu, który zawierał około
21 map (mapa świata, 3 mapy morskie: Morze Śródziemne, Kaspijskie, Zatoka Perska, oraz różne mapy krajów islamskich). Świat na mapach był przeważnie przedstawiany w postaci tarczy otoczonej oceanem, do której wchodzą zatoki: Perska,
Morze Czerwone i Morze Śródziemne.
Trzeci okres rozwoju kartografii – normańsko-arabski – obejmuje mapy sporządzone przez Al-Idrisiego, który był kartografem na dworze króla Sycylii Rogera
II. W 1139 roku Roger II zlecił mu opracowanie mapy świata z opisem należących
do niej krajów. Al-Idrisi postanowił, że mapa będzie wykonana na srebrnej płycie (2,5 m × 1,5 m; inne źródła podają natomiast średnicę 2,5 m; waga około 150
kg). Prace nad wykonaniem mapy trwały 15 lat i zostały zakończone w 1154 roku.
Niestety, brak jest opisu zastosowanej metodyki kartograficznej przy sporządzaniu mapy. Interesująca jest arabska znajomość kulistego kształtu Ziemi (pomiar Eratostenesa w III wieku p.n.e.; Ptolemeusza Almagest, II wiek n.e.; arabski
pomiar Ziemi w 827 roku na polecenie Al-Mamuna), ale brak jest wzmianek lub
opisów dotyczących sporządzania map. Wielka mapa świata Al-Idrisiego, zwana Tabula Idrisiana, przedstawia zniekształcone zarysy kontynentów, rzeki, góry
i osiedla zaznaczone sygnaturami kołowymi, łącznie z opisami. Sieć linii dzieli świat na siedem klimatów. Na mapie umieszczono nazwy państw, w tym także Bulanii – Polski. Mapa została w 1160 roku zniszczona w barbarzyński sposób
w czasie rozruchów.
Ważne zarówno dla historii kartografii, jak i dla Polski jest dzieło kartograficzne Al-Idrisiego ukończone w 1154 roku w języku arabskim i łacińskim, nazwane
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Kitab al Rudjar (Księga Rogera). Dzieło to zawiera szerokości i długości geograficzne miast, odległości między nimi oraz opisy ogólnogeograficzne i społeczno-ekonomiczne. W opisie znajdują się informacje o krajach słowiańskich: Polsce, Czechach i Rusi. Polska jest nazwana „krajem wiedzy i mądrości”, a z miast
wymienione są „Kraku, Ginazna, Nugrada, w których przebywają uczeni i wykształceni w naukach”.
Mapy średniowiecznej Europy
Zanik wiedzy o Ziemi oraz zanik wiedzy kartograficznej był częściowo spowodowany nieprzyjaznym stosunkiem Kościoła do „pogańskiej” nauki. Sporządzane
mapy w klasztorach w pierwszym tysiącleciu nowej ery przedstawiały indywidualny obraz ziemskiego padołu, według Ojców Kościoła (pisarze-teologowie chrześcijańscy, których pisma wywarły duży wpływ na wykrystalizowanie się doktryny
kościelnej), bez konstrukcji opartej na podstawach matematycznych. Opóźniony
rozwój kartografii został zastąpiony w centralnej i wschodniej Europie przez opisy kronikarskie. Do najważniejszych kronik geograficznych ziem słowiańskich należą te Galla Anonima (około 1100), Nestora (około 1100) i Adama z Bremy (około 1070). Kronika Adama Canonicusa z Bremy przedstawia własne obserwacje
ziem zachodniosłowiańskich: od Łaby (dzisiaj Elby) do Rusi (przypuszczalnie Halickiej). Ziemie słowiańskie (Polskę) określa na: „dziesięć razy rozleglejszą niż nasza Saxonia”. Ziemie Słowian Zachodnich sięgały w okresie wczesnego średniowiecza (V–VI w.) od Półwyspu Duńskiego (Lubiń – Luebeck, Roztok – Rostock,
Świerzyń – Schwerin) wzdłuż Łaby (Elby) po Łużyce i Miśnię.
Znaczenie matematyki w rozwoju kartografii w średniowieczu rozumiał Johannes Müller, zwany Regiomontanusem, który w Norymberdze uzupełniał tabele astronomiczne opracowane przez Peurbach oraz ogłosił Tabele Efemeryd na
lata 1475–1506 (obliczone geocentryczne miejsce ciała niebieskiego na kuli niebieskiej). Regiomontanus zajmował się również geometrią sferyczną oraz konstrukcją odpowiednich instrumentów mierniczych (udoskonalił astrolabium) oraz
założył obserwatorium astronomiczne w Norymberdze, które było dużym ośrodkiem handlowym.
Decydujące znaczenie dla rozwoju kartografii w Europie miało wprowadzenie produkcji papieru w XII wieku (technologia pochodząca z Chin) oraz drukarskich ruchomych znaków literowych w 1454 roku.
Układy współrzędnych i siatki kartograficzne
Mapy sporządzane w średniowieczu nie miały osnowy matematycznej i tym samym reprezentowały zanik i upadek myśli kartograficznej w Europie. Mappae
mundi (mapy świata; VIII wiek – Hiszpania i Francja, IX wiek – obszary Niemiec,
XI wiek – Anglia) były oparte na tradycjach map rzymskich orbis pictus (świat

Mapa świata Beatusa (Hiszpania) z VIII
wieku, zorientowana do wschodu

Mapa świata z Herefordu (Anglia),
sporządzona ok. 1290 roku. Wschód
znajduje się w górnej części mapy

malowany) i służyły do przedstawienia religijnego poglądu na świat oraz do egzegezy Biblii. Z zachowanych około 500 egzemplarzy kopii map świata wyróżniają się trzy , które zawierają obfitą treść i opisy geograficzne. Pierwsza – mapa
świata Beatusa (Hiszpania) – została sporządzona około 776 roku. Ma owalny
kształt i orientację na wschód (miejsce powstania chrześcijaństwa). Reprezentuje indywidualny obraz świata z treścią religijną. Raj znajduje się w górnej części
mapy, został przedstawiony w postaci Adama i Ewy. Druga mapa – z Herefordu
(Anglia) – została sporządzona w latach 1260–1280. Ma kształt koła o średnicy 1,32 m. W centrum mapy znajduje się Jerozolima. Mapa zawiera ponad 1000
nazw geograficznych (Europa 500, Azja – Egipt 400, Afryka 200, Anglia 105, Palestyna 60). Napisy wykonano w dialekcie normańsko-starofrancuskim. Na mapie
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znajduje się symboliczny obraz cesarza Augusta, który wysłał trzech mierniczych
(Nichodoxus, Theodocus, Policlitus), aby pomierzyli „okrąg świata”. Trzecia mapa
świata, z Ebstorfu (Niemcy), w 30 arkuszach, została sporządzona około 1235 roku
w klasztorze Benedyktynów. Ma 3,5 m średnicy, orientację wschodnią. Treść zawiera obok opisów geograficznych naiwno-mistyczny obraz świata. Napisy wykonano w średnio-niemieckim dialekcie. Rysunki obszarów zachodniosłowiańskich,
od Łaby przez Odrę do Niemna, oraz na południu po Tatry przypuszczalnie powstały na podstawie opisu ziem Polski, który dał Adam z Bremy. Kształt mapy
nawiązuje do formy koła, którą ustanowił dla świata (orbis terrarum) Juliusz Cezar.
Mapy morskie
W XIII wieku pojawił się nowy typ map nawigacyjnych ułatwiających kursy statków do portów. Mapy takie zwano portolanami (łac. portus – ‘port’). Mapy były
sporządzane na podkładzie pergaminowym w formacie 100 × 50 cm, przeważnie bez datowania. Badania kartometryczne wykazały, że portolany zawierały dokładną w szczegółach linię zarysu kontynentów w obszarze byłego cesarstwa rzymskiego. Natomiast obszary północnej Europy miały zarys kontynentu
znacznie odbiegający od rzeczywistości. Portolany były kompilacją wczesnych
materiałów geograficzno-kartograficznych oraz pomiarów aktualizujących. Mapy
miały sieć „linii róży kierunków”, które wychodziły z dowolnego punktu w różnych kierunkach. Badania wczesnych map wykazały, że nie posiadają one żadnej
projekcji ogólnogeograficznej. Róża linii kierunków mogła spełniać funkcję sieci
geometrycznej dla dokładnego określenia szczegółów topograficznych. W późniejszym okresie tzw. linie kompasowe mogły ułatwiać nawigację.

Mapa Anglii z Atlasu Ptolemeusza
przerysowana przez Nicolausa
Germanusa w projekcji trapezowej

Podróże i odkrycia czynnikiem rozwoju kartografii
W połowie XV wieku pojawił się nowy typ map świata – o okrągłym lub owalnym
kształcie, z licznymi informacjami etnograficznymi, geograficznymi, przyrodniczymi, historycznymi i mitologicznymi. Przedstawiały znaną ekumenę, od Anglii po
Chiny oraz od północnych zarysów Europy po zniekształcony obraz Afryki. Nie
miały elementów osnowy matematycznej, ale były prototypem map geograficznych, które rozwinęły się w renesansie. Do najciekawszych map, ze względów na
ślady historyczne o zachodnich Słowianach, należy (obok mapy katalońskiej z około 1450 roku; genueńskiej z około 1457 oraz Fra Mauro z około 1459) mapa świata
z Rudimentum novitiorum, wydana w Lubece w 1457 roku. Zawiera obok nazwy
Polonia również inny kraj słowiański Obtritorum – (na późniejszych mapach ta
grupa Słowian jest jeszcze nazywana Obodriten) – kraj Obodrzytów (dzisiaj Meklemburgia). Mapa reprezentuje początki topograficznego przedstawienia kontynentów za pomocą małych kopców, wzgórz, między którymi płynie woda. Charakterystyczny jest brak mórz. Mapa nie posiada elementów sieci geograficznej.

Mapa portolanowa z 1325 roku,
wykonana przez Pietro Vesconte'a

Rozwój nowych technologii map nastąpił pod koniec XV wieku. Charakteryzował się przejściem od techniki drzeworytu do techniki miedziorytu. W 1466
roku Nicolaus Germanus sporządził nowy egzemplarz Geografii Ptolemeusza,
w którym mapy zostały przerysowane na tle trapezowej projekcji. W średniowiecznej Europie nie zajmowano się problemem kształtu i wielkości Ziemi, co
spowodowało deficyt w zakresie rozwoju metod pomiaru Ziemi i rozwoju metod kartografii matematycznej. Należy jednak stwierdzić, że ogólny wpływ na
rozwój kartografii zaczęły wywierać odkrycia geograficzne nowych kontynentów. Państwa popierające odkrywcze wyprawy morskie i „kompanie handlowe”
w celu ekspansji politycznej (łupiestwo surowców mineralnych) preferowały sporządzanie map ogólnogeograficznych i map topograficznych dużych obszarów.
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xvi i xvii wiek
Proces powstawania skali mapy
Proces powstawania kartografii matematycznej jest rezultatem myślenia kategoriami dedukcyjnymi. Traktat naukowy Gemmy Frisiusa Libellus de locorum describendorum (1533) stanowił impuls dla rozwoju kartografii opartej na metodach
geodezyjnych. W rozwoju technologii kartograficznej w aspekcie pojęciowym
i eksperymentalnym zostają sukcesywnie wprowadzane elementy matematyczne,
takie jak skala mapy, siatka geograficzna, odwzorowanie, współrzędne geograficzne. W okresie przełomowym dla rozwoju kartografii rozwija się także nauka
o Ziemi, którą nazwano „kosmografią”, stanowiąca gatunek literatury naukowej
zawierającej matematyczno-geograficzne (regionalne) opisy kuli ziemskiej. Petrus Apianus wydał Cosmographicus Liber (1524), uzupełnione później przez Frisiusa, w której podał tablice stopni długości dla równoleżników. Były one bardzo
dokładne: wymiar 1° na 52 równoleżniku koło Warszawy wynosił z tablic Apianusa 68,3 km, z tablic Bessela – 68,67 m. Sebastian Münster wydał Cosmographiae
universalis (Kosmografia, 1543–1544) w sześciu księgach. Księga pierwsza zawiera
treść kartografii geograficzno-matematycznej oraz wskazówki metodyczne dla
techniki rysowania map. Problem przestrzennego uporządkowania rezultatów
pomiarów przez funkcyjne określenie zależności matematycznej między odwzorowanymi obiektami (odległość, kąty, powierzchnie) oraz światem zewnętrznym
(przestrzenią geograficzną) doprowadził do powstania skali mapy.
Konstrukcja geometryczna obrazu kartograficznego mapy ogólnogeograficznej jest określona przez osnowę matematyczną. Zakres osnowy matematycznej
obejmuje: odwzorowanie kartograficzne, siatkę współrzędnych, punkty osnowy geodezyjnej, skalę mapy. Odwzorowanie kartograficzne określa matematycznie analityczną zależność w sposobie przedstawienia kształtu Ziemi (kula,
elipsoida) na płaszczyźnie. Siatka współrzędnych stanowi natomiast podstawową konstrukcję mapy geograficznej i przedstawia płaski obraz odpowiednich linii na powierzchni Ziemi (kuli, elipsoidy) w projekcji na płaszczyźnie. Punkty sieci osnowy geodezyjnej zapewniają przejście od fizycznej powierzchni Ziemi do
powierzchni odwzorowanej oraz decydują o prawidłowym rozmieszczeniu elementów geograficznych mapy w stosunku do sieci współrzędnych. Skala mapy
wyraża matematycznie stosunek długości (odcinka) na mapie (w rzucie prostokątnym na płaszczyznę poziomą) do odpowiadającej długości (odcinka) w terenie.
Mapy topograficzne
Z początkiem XVI wieku zaczęły pojawiać się prototypy map topograficznych dla
małych obszarów oparte na sieci triangulacyjnej. Merkator, czyli Gerhard Kremer,
uczeń Gemma Frisiusa, przeprowadził w 1540 roku pomiary Flandrii i sporządził
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mapę (4 arkusze) w skali 1 : 172 000 opartą na technologii matematyczno-geodezyjnej. Natomiast Philipp Apian, matematyk, astronom, kartograf, przeprowadził w latach 1554–1563 pomiary topograficzne w Bawarii i sporządził mapę w skali 1 : 45 000.
Merkator opracował mapę Europy (1554) oraz mapę świata (1569) w rzucie,
co uczyniło go sławnym i zapoczątkowało rozwój nowoczesnej kartografii. Zasadę swego rzutu Merkator sformułował tak: „Powiększyłem stopnie szerokości do biegunów w tym samym stosunku, w jakim równoleżniki powiększają się
w stosunku do równika”. Odwzorowanie flamandzkiego kartografa było odwzorowaniem walcowym, normalnym (centralnym) i wiernokątnym. Południki i równoleżniki na mapie są liniami prostymi i wzajemnie prostopadłymi. Loksodroma
(linia przecinająca południki pod stałym kątem) jest linią prostą, natomiast ortodroma (linia najmniejszych odległości między dwoma punktami wzdłuż koła
wielkiego przechodzącego przez te dwa punkty) jest skierowana wypukłością
łuku w kierunku najbliższego bieguna.
Kartografia renesansu
Do rozwoju kartografii w renesansie wniósł wkład Abraham Orteliusz, który
w swojej pracy kartograficznej uchodzi za twórcę jednolitej koncepcji map atlasów. Jego najważniejszym opracowaniem kartograficznym był atlas zatytułowany Theatrum orbis terrarum (1570) zawierający 70 map. Orteliusz zwracał się do
kartografów o przesyłanie ich map z zezwoleniem na przedrukowanie. W wykazie
kartografów wymienia również nazwisko Polaka – Wacława Grodeckiego, autora mapy ziem polskich z 1557 roku. Inny autor, Willem Janszoon Blaeu, zajmował

Mapa świata Orteliusza (1570).
Przypuszczano, że Terra Australis
znajduje się na obszarze południowego
bieguna

Mapa świata w stereograficznej projekcji
Rumolda Merkatora w atlasie Gerarda
Merkatora (1595)
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się działalnością wydawniczą oraz konstrukcją globusów (globus Ziemi –1535 rok,
globus nieba 1603). W atlasie zatytułowanym La Theatre du monde ou nouvel atlas
(1635), obejmującym dwa tomy, zestawił 159 map. Znalazła się tu mapa Litwy Tomasza Makowskiego oraz mapa Brazylii Krzysztofa Arciszewskiego. Joan Blaeu,
syn Willema, opracował w 1648 roku Atlas Novus, wydany po uzupełnieniu w latach 1662–1667 jako Atlas Maior, w 12 tomach, który zawierał 600 map i 3000
stron tekstu w językach: francuskim, niemieckim, niderlandzkim i łacińskim.
Decydujący wpływ na rozwój kartografii matematycznej wywarła teoria
triangulacji (Gemma Frisius, 1533) oraz pomiar Ziemi zrealizowany przez Willebrorda Snella, zwanego też Snelliusem, a wyłożony w traktacie Eratosthenes Batavus (1617) z podtyułem De Terrae ambitu vera quantitate.

xviii i xix wiek
Postępowi kartografii w wiekach XVIII i XIX towarzyszyły wojny, rozkwit filozofii
oświecenia, a także rozwój nauk i mechanizacja przemysłu. Na rozszerzenie badań geodezyjnych zaczęły wywierać wpływ motywy ekonomiczno-techniczne,
związane z określaniem długości geograficznej oraz z reformą miar, oraz motywacje naukowe (rozwój metod matematycznych, dążenie do precyzyjności pomiarów geodezyjnych).
Podstawowe pomiary geodezyjne
Wykonane dotychczas pomiary południków wykazywały znaczne różnice
w spłaszczeniu elipsoidy ziemskiej. Inicjatywę przeprowadzenia nowych pomiarów południka w określonych warunkach geograficznych (płaski teren z dala od
gór w celu wyeliminowania wpływu przyciągania mas górskich) podjął Ruger Joseph Boscovich, profesor matematyki w Collegium Romanum w Rzymie. Przeprowadzony przez niego pomiar południka (1750–1752) między Rzymem a Rimini dał wartość stopnia południka wynoszącą 111,054 km. Pomiary wykonane
w latach 1751–1753 z inicjatywy Akademii Nauk w Paryżu przez Nicolasa de Lacaille’a na Przylądku Dobrej Nadziei (Afryka Południowa) dały wartość stopnia
południka (przy niespełnieniu warunku dużych odległości od gór) – 111,167 km.
W okresie rewolucji przemysłowej problemem kształtu figury Ziemi i jej
spłaszczenia zajmowali się również Leonhard Euler i Pierre Simon de Laplace.
Euler (twórca metody pomiarów Księżyca wykorzystanej do wyznaczenia figury
Ziemi) przyjmował wartość spłaszczenia Ziemi f = 1 : 230 (1755), bez uwzględnienia
pomiarów przeprowadzonych we Włoszech. Natomiast Laplace w swoich Exposition du système du monde (1796) oraz w Mécanique céleste (1799–1825) uwzględnił
te pomiary i dla obliczenia spłaszczenia elipsy wprowadził dwa warunki matematyczne o błędach, a otrzymane spłaszczenie elipsoidy wynosiło f = 1 : 250 (1789).
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W celu uzyskania danych dla jednolitej geodezyjno-fizycznej teorii o figurze Ziemi, Roger Joseph Boscovich zaproponował Royal Society przeprowadzenie pomiarów południka w kolonialnych obszarach Ameryki Północnej. Badania
te wykonali w latach 1764–1768 Charles Mason i Jeremiah Dixon. W rezultacie
przeprowadzonych pomiarów otrzymano wartość stopnia południka wynoszącą 110,877 km. W 1768 roku z inicjatywy Boscovicha zostały także przeprowadzone przez Josepha Liesganiga pomiary stopnia południka na terenach Austrii, Węgier i Chorwacji. Podobne badania były prowadzone także w Indiach i w Egipcie.
Otrzymane rozmaite wyniki spowodowały, że powstały kolejne spekulacje i hipotezy o kulistym kształcie figury Ziemi. Wskazywało to także na konieczność
zarówno krytycznego sprawdzenia i udoskonalenia metod pomiarów geodezyjnych, jak i rozszerzenia zakresu pomiarów geodezyjnych. Również wielu uczonych i działaczy społecznych propagowało ideę wprowadzenia jednolitej jednostki miar wyprowadzonej z południka Ziemi.
Interesującą, technicznie innowacyjną ideę trygonometrycznego połączenia w sieć obserwacyjną obserwatoriów Paryża i Greenwich podał w 1783 roku
César François Cassini de Thury. Po stronie angielskiej pomiary triangulacyjne
do 1790 roku prowadził William Roy (brytyjski generał), po stronie francuskiej
Jean Dominique Cassini, Pierre François André Méchain oraz Adrien Marie Legendre. Sieć pomiarowa składała się z dwóch linii liczących po około 9 km długości, mierzonych łańcuchami stalowymi oraz łatami mierniczymi z drewna i ze
szkła. Na obszarze Anglii założono 24 trójkąty, w których kąty były mierzone
(po raz pierwszy) sekundowym teodolitem Jesse Ramsdena. Na obszarze Francji wykorzystano trójkąty Cassiniego z 1740 roku. Pomiary kątów wykonano instrumentem skonstruowanym przez Jeana Charles’a de Bordę, który zaproponował w 1791 roku nazwę „metr” dla jednostki długości.
W latach późniejszych Friedrich Wilhelm Bessel przeprowadził pomiary stopnia południka (1837–1841) na obszarach Prus wspólnie z geodetą Johannem Jacobem Baeyerem. Parametry wielkości wymiarów Ziemi i wartość jej spłaszczenia podane przez Bessela znalazły ogólne uznanie i obowiązywały w Europie do
połowy XX wieku:
duża półoś				a = 6 377,397 km
mała półoś				b = 6 356,079 km
obwód równika				40 070 368 km
długość 10. równoleżnika			
111 307 m
długość 10. południka w szerokości 890–900 111 680 m
powierzchnia elipsoidy			
P = 509 950 714 km²
objętość elipsoidy				V = 1,0828413 × 10¹² km³
obwód południka elipsy			
E = 40 003 424 m
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triangulacja – podział danego
obszaru na trójkąty. Metoda pomiarów
terenowych polega na zastąpieniu
pomiarów odległościowych pomiarami
kątowymi i pośrednim wyznaczeniu
interesujących nas odległości (odcinków
sieci triangulacyjnej) w drodze rachunku
trygonometrycznego. W terenie wierzchołki
trójkątów sieci triangulacyjnej zaznacza się
za pomocą specjalnych znaków naziemnych
i wież triangulacyjnych. Przy triangulacji
większych obszarów stosuje się hierarchię.
Najpierw zakłada się sieć I rzędu, w postaci
pasów triangulacyjnych wyznaczających
wielokąty o bokach kilkuset kilometrów,
wewnątrz których zakłada się sieć
wypełniającą II rzędu. Wewnątrz zaś
trójkątów tych sieci zakłada się jeszcze
drobniejsze sieci III i IV rzędu, dochodząc
do trójkątów o bokach kilkukilometrowych.

Teodolit, przyrząd używany do
triangulacji Anglii od 1792 roku,
skonstruowany przez Jesse Ramsdena
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Pomiar południka w latach 1816–1855 został przeprowadzony przez Wasilija
Jakowlewicza Struwego. Imponujący rozmiarem zakres pomiaru rozciągał się od
Oceanu Arktycznego (Północnego Oceanu Lodowatego) (71° szerokości geograficznej) do Dunaju i Morza Czarnego (45°20’ szerokości geograficznej). Obszar
pomiarów obejmował: Norwegię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Estonię, Łotwę, Litwę (Wilno, Grodno), Mińsk, tereny: wołyńskie, podolskie, besarabskie. Była to
sieć geodezyjna zawierająca 292 punkty.
Badania powierzchni Ziemi za pomocą metod matematyczno-fizycznych stosowanych w pomiarach geodezyjnych wykazały, że figura Ziemi posiada nieregularności, które są rezultatem nierównomiernego rozmieszczenia mas o różnej
gęstości we wnętrzu Ziemi. Konsekwencją pomiarów południków było wyprowadzenie elipsoidy ziemskiej. Dokonał tego Henrik Johan Walbeck, który określił elementy elipsoidy ziemskiej z sześciu pomiarów południków (peruwiańskiego, indyjskich, francuskiego, angielskiego, szwedzkiego), podając w roku 1819
między innymi wartość promienia równikowego wynoszącą 6 376 896 m. Natomiast Johann Listing w 1873 roku wprowadził na określenia geometryczno-matematycznej powierzchni Ziemi pojęcie geoidy (jako powierzchni równego potencjału ciężkości na średnim poziomie morza).
Postęp w kartografii
Do XVIII wieku w sporządzaniu map nie było jednolitych zasad. Odbywało się
to w ramach różnych nauk. Jednak już na przełomie XVI i XVII wieku powstały
w Europie pierwsze centra kartografii: w Amsterdamie, Bolonii, Florencji, Rzymie
i Norymberdze. Natomiast od około 1800 roku geodezja i kartografia wkroczyły
w nowoczesną fazę. Odkrycia geograficzne połączone z rozpoznaniem głębi kontynentów oraz ogólny postęp nauk matematyczno-fizycznych stanowiły ważny
Fragment arkusza mapy HerzbergLautenberg wykonany w 1785 roku,
w skali 1 : 21 333,3, przy pomocy techniki
cieniowania struktury przestrzennej

etap w rozwoju kartografii. O jakościowej poprawie w sporządzaniu map geograficznych świadczy wzrost liczby stałych punktów pomierzonych astronomicznie.
W 1682 roku było to 40 punktów, natomiast w 1706 roku już 109.
W rozwoju kartografii da się zauważyć ewolucyjny proces krystalizowania się
istotnej jej formy – systemu przekazu informacji. Wyrazem tego procesu jest powstanie map tematycznych, które wpłynęły na rozwój umiejętności operowania
prezentacją graficzną treści map. Praktykowane przedstawianie na mapach rzeźby terenu (gór) za pomocą „metody kopczykowej” (posiadającej braki w przedstawianiu proporcji wysokościowych) zastąpiła z czasem metoda perspektywiczna, która jednak dawała niedokładności w przedstawianiu położenia obiektów.
Dalszym udoskonaleniem w zakresie przedstawienia kartograficznego było pojawienie się „metody kreskowej”, polegającej na cieniowaniu kreskami zboczy
wzniesień i gór. W wymienionych metodach obraz topograficzny rzeźby terenu
stanowił w znacznym stopniu rezultat indywidualnej wyobraźni kartografa. Przykładem może być arkusz Herzberg i Lautenberg wykonany w 1785 roku techniką
cieniowania struktury przestrzennej. Została ona sporządzona w okresie pomiarów księstwa Hanoweru (1784–1786; 164 arkusze o wymiarach 90 × 61 cm w skali 1 : 21 333,3), reprezentując funkcję komunikacyjną. Mapa terytorium Wernigerode z górą Blokenbergs została wykonana w 1732 roku (wydana w 1749) przez L.S.
Bestehorna techniką cieniowania rysunku przestrzennego; posiadała funkcję poznawczą (przedstawianie zjawisk przyrody). Fragment mapy lasów Wirtembergii został sporządzony w latach 1680–1687 (280 arkuszy w skali 1 : 8 256) przez
Andreasa Kiesera; odznaczała się indywidualnym ujęciem szaty graficznej. Inna
bardzo interesująca mapa – obszaru Ukrainy i Tatarii – została wykonana na polecenie carycy Anny w podwójnej skali (wiorsty rosyjskie i jednostki niemieckie).
Używano jej podczas działań wojennych przeciw Polsce oraz w wojnie rosyjsko-tureckiej (1735–1739). Mapa posiadała funkcję mapy operacyjnej.
Saksończyk Johann Georg Lehmann wprowadził w roku 1799 (swoją metodę
opisał w pracy Die Lehre vom Situationszeichnen) metodę zróżnicowanego cieniowania (grubość i odległość kresek) nachylenia odpowiednich typów rzeźby terenu.
Przyjął zasadę pionowego oświetlenia powierzchni ziemi w zależności od ilości
otrzymywanego światła, od kąta padania promieni świetlnych (im stromej, tym
mniej) oraz od kątów nachylenia zboczy. Lehmann opracował także odpowiednią skalę kresek w tabelarycznym ujęciu, według związku matematycznego. Niedościgły artyzm w tworzeniu takich map wykazał szwajcarski generał Henri Guillaume Dufour , który kierował pracami nad mapą Szwajcarii (skala 1 : 100 000).
Unowocześnieniem w przedstawianiu rzeźby terenu było wprowadzenie poziomic (warstwic). Zastosował je po raz pierwszy w roku 1697 Pieter Ancelin na
planie rzeki Maas w Rotterdamie. Natomiast pierwszą mapę poziomicową Europy skonstruował w 1824 roku niejaki Olsen. Również zastosowanie izobat (1730)

361

Wczesna mapa Szwajcarii (druk
1560), w której zastosowano metodę
przedstawiania gór w postaci
samodzielnych kopczyków. Mapa posiada
południową orientację

Część mapy Pirenejów Russela w skali
1 : 320 000 (1730), w której zastosowano
metodę perspektywicznego
przedstawiania rzeźby trenu
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Mapa terytorium Wernigerode,
wykonana w 1732 roku techniką
cieniowania rysunku przestrzennego,
posiadająca funkcję poznawczą

Część mapy Pirenejów Russela w skali
Mapa podróżna do gór lodowych
w kantonie Berna, sporządzona
przez J.R. Meyera w latach 1811–1812
i grawerowana przez J.J. Scheurmanna.
Mapa jest przykładem zastosowania
metody kreskowej i cieniowania do
przedstawienia topografii terenu

przez Nicolausa Samuela Cruquiusa (znanego także jako Nicolaas Kruik) na mapie rzeki Marwedy, wywarły pozytywny wpływ na innowacyjną ideę zastosowania linii równych wysokości do przedstawiania rzeźby terenu.
Nową ideę w zakresie pomiaru niwelacji zaproponował Anders Celsius, dzięki
zastosowaniu barometru do pomiaru wysokości bezwzględnych. Problem określania długości geograficznej (ważny w nawigacji morskiej) przy pomocy zegara,
został rozwiązany w 1759 roku przez Johna Harrisona, który sporządził ulepszony tzw. zegar nr 4 (127 mm średnicy), spełniający warunki wyznaczania długości geograficznej na morzu. Natomiast wprowadzenie systemu metrycznego po
Rewolucji Francuskiej (1 m = 1/40 000 000 części południka) umożliwiło rozpowszechnienie się nowych skal na mapach określonych pełnymi liczbami, np.
1 : 25 000 (a nie jak dawniej 1 : 63 360 mil). Równocześnie został zainicjowany
problem przyjęcia południka początkowego przez Josepha Fredericka Des Barresa, który w zbiorze map Atlantik neptune (1777) przyjął południk początkowy
przechodzący przez Greenwich.
Konstrukcja map
W ujęciu historycznym kartografia jest związana z geodezją (kształt geometryczny i wymiary Ziemi; pomiary obiektów terenowych: kształt, rozmiar, położenie;

sieć punktów geodezyjnych), która ustala matematycznie zależność funkcyjną
między współrzędnymi geograficznymi punktów na powierzchni Ziemi i współrzędnymi prostokątnymi tych punktów na płaszczyźnie. Rozwój map geograficznych zaczął przybierać pod wpływem nauk matematycznych nowe specyficzne właściwości kartograficzne, które są określone przez trzy charakterystyczne
cechy:
1. matematycznie określona konstrukcja (oparta na osnowie matematycznej, obejmująca: odwzorowanie kartograficzne, skalę mapy, sieć punktów
geodezyjnych);
2. zastosowanie systemu znaków umownych (w swoim rozwoju mapy zaczęły przekształcać się w środek informacyjno-poznawczy przedstawiający powierzchnię Ziemi przy pomocy znaków abstrakcyjnych);
3. wybór elementów zjawisk, co doprowadza sukcesywnie do powstania nowego typu map tematycznych.
W XVIII wieku dominowała zdecydowanie kartografia francuska, która stopniowo ustępowała miejsca niemieckiej i angielskiej. Wspomniany już César
François Cassini de Thury wraz ze swoim ojcem Jacques’em Cassinim po 11 latach nieprzerwanej pracy doprowadzili w 1744 roku do ukazania się Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui serpent de fondement à la description
géométrique de la France. Była to mapa Francji (18 arkuszy) z naniesioną siecią
triangulacyjną, wykonana w skali 1 : 1 800 000.
W połowie XVIII wieku rozpoczęto nowe, bardziej szczegółowe pomiary Francji. Zakończone zostały w 1789 roku. Tak rozległe prace, kierowane przez członków rodu Cassinich, na wiele lat ukierunkowały pomiary topograficzne w innych
krajach. Na podstawie materiałów wydano w latach 1793–1815 Carte géométrique de la France – w sumie 182 arkusze w skali 1 : 86 400. Mapa wyróżniała się
dużą ilością szczegółów, miasta obwiedziono zarysem topograficznym, a pozostałe osiedla przyjętymi znakami. Treść mapy obejmowała także lasy, rzeki, drogi i rzeźbę terenu przedstawioną za pomocą metody kreskowej.
Wiek XIX to okres gdzie szczególnie nasiliły się prace topograficzne prowadzone przez specjalistów wojskowych. Zadania te rozpoczęto między innymi
przygotowaniem dokładnych map rejonu Paryża, wykonanych w skali 1 : 10 000.
Dla pozostałych obszarów kraju przyjmowano mniejsze skale. Prace terenowe zostały zakończone w 1878 roku wydaniem Carte topographique de la France. Wieloarkuszowa mapa została opracowana w skali 1 : 80 000.
Kartografia XIX wieku charakteryzuje się nowym podejściem do opracowywanych treści. Nie zrezygnowano jednak z uatrakcyjnienia strony wizualnej, często niemającej związku z treścią kartograficzną. Jej tematyką były najczęściej
elementy roślinne i zwierzęce, a także sceny mitologiczne. Elementy te szczególnie były widoczne w wydawanych atlasach, jak na przykład w dziele Victora
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Mapa sporządzona przez P. Ancelina
(1697) w skali 1 : 2500, przedstawia
zastosowanie po raz pierwszy linii
jednakowej głębokości rzeki Maas
w Rotterdamie

Mapa sporządzona przez Cruquiusa
(1730), w której są przedstawione linie
izobatów na rzece Marwedy

Mapa triangulacyjna Francji wykonana
przez Jacques’a Maraldiego i Césara
Cassiniego de Thury, 1744
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Mapa Afryki Victora Levasseura

Głównym celem kartografów, jego zdaniem, jest podawanie na mapach dokładnej lokalizacji obiektów. Analiza ta wraz z całym rozwojem XVIII-wiecznej techniki
pozwalała na wprowadzenie i przyjęcie pewnego rodzaju standardów w wykonywaniu map. Z chwilą objęcia pomiarami, opartymi na triangulacji przez specjalistów wojskowych wykształconych w Royal Military Academy w Woolwich
zdecydowanie poprawiła się jakość uzyskiwanych map. Arkusze pomiarowe wykonywano w skali 1 : 36 000 i posiadały one oznaczony kierunek północy magnetycznej. Zebrane mapy wydrukowano w zbiorze Military Antiquities (1774). Rzeźba
terenu przedstawiona była za pomocą brązowych kresek, zgodnie z kierunkiem
nachylenia, rzeki w kolorze niebieskim, drogi w kolorze brązowym, lasy na zielono, a osiedla na czerwono. Mapy te były wykorzystywane do połowy XIX wieku,

Mapa i kartografia
Levasseura Atlas National Illustré des 86 Départements et des Possessions de la
France (1852). Osobą, która po raz pierwszy zerwała w swoich mapach z tym kanonem był Jean Baptiste Bourguignon d’Anville. Wniósł on znaczny wkład w opracowywanie topograficzne odległych krain, w tym Azji i Afryki. Mapy te były
wykonane na podstawie obserwacji czynionych przez korespondentów, w tym
jezuitów wędrujących do Chin szlakami karawan handlowych. W 1727 roku wydał Atlas général, a następnie Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et
du Thibet: contenat les cartes générales particulières de ces pays, ansi que la carte
du Royaume de Corée (1737). W latach późniejszych (1746–1760) opracował mapy
kontynentów (Afryki, Azji i Ameryki).
W innych krajach europejskich również następował rozwój kartografii, co było
często związane z działalnością specjalnych ośrodków zajmujących się opracowywaniem map. Anglia z dominująca rolą kolonialnego państwa morskiego zainteresowana była rozwojem kartografii obejmującej kraje pozaeuropejskie. Również na terenie samej Anglii opracowywano szereg map i atlasów. Szczególnie
zasłużonym był John Senex, który jest autorem atlasów dróg oraz dużego zbioru map New General Atlas (1721). W tym samym okresie działał także Herman
Moll, autor pięciotomowego dzieła Atlas geographicus (1711–1717) oraz The Word
Described (1709–1736).
Punktem zwrotnym w rozwoju kartografii angielskiej było ukazanie się dzieła
Johna Greena zatytułowanego The Construction of Maps and Globes (1717). Zwracał uwagę na to, żeby treść mapy nie zawierała elementów mitologicznych i opierała się na rzetelnie zebranych informacjach. Negował bezkrytyczne przyjmowanie danych ukazywanych na dawnych mapach i ich powtórne umieszczanie.

Terminem, który przetrwał od czasów starożytnych, a oznaczającym mapę, jest
„tabula” (‘deska’ lub ‘tablica’). We wczesnym średniowieczu zaczęto używać
słowa „mappa” (‘kawałek płótna’ lub ‘serwetka’). Szczególnie znanym jest
określenie „mappa mundi” – mapa świata. W opracowaniach pochodzących
z XV wieku znane jest słowo „tabula”. Dopiero w okresie renesansu narodził się
termin „karta”. Pochodzi on od łacińskiego słowa „charta” (‘kartka’), a to z kolei
wywodzi się od starogreckiego „harte” (‘kartka z papirusu’). Termin ten wiąże
się z pojawieniem portolanów i był używany przede wszystkim przez żeglarzy
wywodzących się z Portugalii. W pozostałych krajach Europy „karta” przyjęła
się dopiero w XVII wieku.
W języku polskim początkowo używano określenia „mappa” (dzieło Bernarda Wapowskiego z 1526 roku Mappa in qua illustrantur ditiones regni Poloniae
ac Magni Ducatus Lithuaniae Pars). Zazwyczaj mapy ziem polskich drukowane
w Warszawie, czy w Krakowie nosiły termin „mappa” w tytule, natomiast opracowania, które ukazywały się w oficynach zagranicznych stosowały w tytule
termin „karte”.
Termin „kartografia” – zapewne po raz pierwszy – wyryto na urządzeniach
pomiarowych w 1567 roku. Natomiast drukiem pojawił się ten termin dopiero
w 1840 roku w rozprawie Visconde’a de Santaréma Essai sur I'Histoire de la
Cosmographie et de la Cartographie pendant le Moyen-âge. Niestety dokładne
znaczenie tego terminu nie było określone. W 1863 roku słowo „kartografia”
pojawiło się w nazwie jednego ze wydziałów rosyjskiego sztabu wojskowego.
Dopiero w XX wieku uznano kartografię za dziedzinę zajmująca się historią
map, podstawami zdjęć topograficznych i odwzorowań kartograficznych, a także sposobami przedstawiania rzeźby terenu.
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jako bazowe dla innych map, aż do chwili pokrycia całej Anglii siecią triangulacyjną, co nastąpiło w 1858 roku. Pracami kierowała służba geodezyjna Ordnance Survey, założona w 1791 roku. Edycję wszystkich map topograficznych, w skali 1 : 63 360, zakończono dopiero w 1872 roku.
Angielscy topografowie – jak wspomniano – uczestniczyli aktywnie w opracowywaniu map rozpoznawanych kontynentów. Oczywiście główną przyczyną
była ekspansja gospodarcza i handlowa. Wykonywano przede wszystkim mapy
Ameryki Północnej. Wśród autorów map byli, między innymi, Cyprian Southack
(autor pierwszej mapy Ameryki Północnej wydanej techniką miedziorytu w 1717
roku A New Chart of British Empire In North America with the Distinct Colonie
grantem by Letters Patent from Cape Censo to ST. Matthias River) oraz Henry Poppe (autor mapy Ameryki sporządzonej w 20 arkuszach z 1733 roku, gdzie po raz
pierwszy zamieszczono nazwy kolonii angielskich, America Septentrionalis. A Map
of the British Empire in America with the French and Spanish Settlements Adjacent
Thereto), John Mitchell i Thomas Jefferys. Drugim kierunkiem ekspansji angielskiej
kartografii – zwłaszcza w XIX wieku – były Indie. Jednocześnie prowadzono tam
różne prace pomiarowe oraz opracowywano na ich podstawie mapy, bowiem
dokładna znajomość terytorium pozwalała na korzystanie z surowców. Ważną
rolę w tym zakresie odegrał James Rennell. Wyniki prac przedstawił w Bengal
Atlas (1779), na który składało się 30 map w skali 1 : 316 800. Praca ta doczekała
się wielu modyfikowanych i zmienianych wydań i przez wiele lat stanowiła główną bazę wiedzy o topografii Indii.
Na terenie Niemiec w XVIII wieku dominowały opracowania Johanna Baptisty Homanna, który założył w Norymberdze wydawnictwo kartograficzne. Z biegiem czasu stało się ono najważniejszym tego typu wydawnictwem w Niemczech.
W 1717 roku wydano Grossem Atlas. Składał się ze 126 kart. Był kilkakrotnie wznawiany i uzupełniany. Mapy posiadały dekoracyjne kartusze tytułowe. Często były
to widoki miast, scenki rodzajowe lub osoby charakterystyczne dla danego regionu. W 1752 roku wydano również Atlas Silesiae, składający się z 20 map przedstawiających między innymi mapy Górnego Śląska.
Wśród innych niemieckich kartografów należy wymienić Adama Friedricha
Zürnera, który prowadził bardzo intensywne prace w okolicach Lipska, czego
efektem było opracowanie i wydanie w roku 1711 mapy Saksonii. Na szczególna uwagę zasługuje dokładne opracowanie sieci drogowej oraz szereg informacji związanych z osadnictwem, jak i przemysłem, w tym lokalizacje kopalń i hut.
Mapa ta jest jedną z pierwszych map gospodarczych.
Dotychczasowe metody przedstawiania rzeźby powierzchni terenu – metoda
kopczykowa – nie oddawała rzeczywistych warunków. Została zastąpiona przez
metodę Lehmanna, który opracował dzięki niej szereg map Saksonii i Turyngii.
Problem ten był niewątpliwie powiązany z generalizacją treści i ukazywaniem
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ważnych szczegółów poprzez systemy znaków. W 1857 roku Emil von Sydow –
nazywany twórcą kartografii metodycznej – w pracy Der kartographische Standpunkt Europas Am Schlusse des Jahres 1856 mit besonderer Rücksicht auf den Fortschritt der topografichen Spezialarbeiten oraz w późniejszej Drei Kartenklippen
(1866) określił zasady generalizacji treści map. Kartograf ten zasłynął także
opracowaniem pierwszych atlasów, wykorzystywanych do nauczania geografii
w szkołach powszechnych. Sam Sydow, jak i wielu innych kartografów, był związany z ośrodkiem wydawniczym, który znajdował się w Gotha w Turyngii. Tutaj w 1785 roku został założony Instytut Kartograficzny (Geographisch-Kartographische Ansztalt Gotha), którego założycielem był słynny kartograf i autor wielu
map Johann Georg Perthes. W Gotha ukazały się wielkie atlasy geograficzne, np.
znany pod nazwą Atlas in 50 Blättern (później Handatlas über Alle Theile der Erde,
a obecnie Stielers Hand-Atlas) autorstwa m.in. Adolfa Stielera.
W XIX wieku na terenie Niemiec prowadzone były różnego rodzaje prace naukowe poświęcone środowisku przyrodniczemu. Wiele z nich wymagało zamieszczenia uzyskanych informacji w postaci map i wykresów. Narodziły się nowe kierunki kartografii, w tym przedstawienia rozmieszczenia świata zwierzęcego czy
roślinnego, jak i określenia obszarów upraw. Prekursorem tych prac był Heinrich
Berghaus współpracujący wiele lat z Alexandrem von Humboldtem przy opracowaniu jego dzieła Kosmos, co zakończyło się wydaniem samodzielnego Physikalischer Atlas (1838–1848), będącego w sumie zestawieniem map tematycznych
(klimatologia, geologia, hydrografia, magnetyzm, geografia świata roślin i zwierząt, antropologia oraz etnografia).
W drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej XX wieku nastąpił szczególny rozwój kartografii wykorzystywanej do celów wojskowych. Opracowywane, w różnych skalach, mapy Sztabu Generalnego, często posiadały określenia poufne lub
tajne, posiadały oznaczenia lokalizacji obiektów mających strategiczne – z punktu
wojskowości – znaczenia. Wiele z nich nie zostało do dnia dzisiejszego upublicznionych, a zdecydowana część uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych.
Przykładem państwa, gdzie rozwój kartografii nie był realizowany przez rodzimych specjalistów jest Rosja. Dopiero w XVIII wieku rozpoczęli działalność rosyjscy specjaliści, jak Siemion Ulianowicz Riemiezow, Iwan Kiriłlowicz Kiryłow, Gawrił Andrejewicz Skaryszew. Są oni autorami pierwszych map Syberii. Za pierwsze
rosyjskie atlasy geograficzne uważa się Cziertiożnaja Kniga Sibiri (1699–1701) Riemiezowa oraz Atlas russicus Kiryłowa (w skali 1 : 8 500 000, opublikowany dopiero w 1745 roku). Od połowy XVIII wieku zaznaczył się w kartografii rosyjskiej
wpływ instytucji wojskowych. Doceniono rolę i znaczenie map, zwłaszcza w zakresie opracowywania map morskich. Zadanie to dla Bałtyku wykonał po raz
pierwszy Aleksiej Iwanowicz Nagajew. Przez następne sto lat dzieło Nagajewa
Atlas Bałtijskogo Morja (1757) stanowiło podstawę do żeglugi.
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Pod koniec XVIII wieku w Rosji powołano do istnienia Depo kart (1797), specjalną wojskową służbę zajmująca się przygotowaniem map, która na przestrzeni
lat przechodziła szereg zmian organizacyjnych (Wojskowa Składnica Topograficzna, a następnie Korpus Topografów Wojskowych). Należy zaznaczyć, że z początkiem XIX wieku instytucja ta rozpoczęła szczegółowe pomiary triangulacyjne i opracowanie zdjęć topograficznych w skali 1 : 21 000 (1819–1844), 1 : 42 000
(1844–1870). Głównymi specjalistami, w tym zakresie, byli Karl Iwanowicz Tenner i Wasilij Jakowlewicz Struwe. Wyniki prac posłużyły do Wojenno-topograficzieskoj karty Jewropiejskoj Rossii (tzw. Trójwiorstówka) w skali 1 : 126 000, której
wydawanie rozpoczęto w 1845 roku. Rzeźba mapy była przedstawiona metodą
kreskową, a treść zawierała elementy dróg, hydrografii i osadnictwa. W drugiej
połowie XIX wieku wykonano także pod kierunkiem Iwana Afanasiewicza Strzelbickiego mapę Specjalnaja karta Jewropiejskoj Rosii (1865–1871). Była wykonana
w skali 1 : 420 000 (około 160 arkuszy) i wydana była w wersji czterokolorowej.
Kontury i napisy sporządzono w kolorze czarnym, wody w niebieskim, lasy na
zielono i rzeźbę terenu na brązowo. Późniejsza 16-arkuszowa mapa Wojenno-dorożnaja karta (1871) opracowana w skali 1 : 100 000 charakteryzuje się generalizacją i obejmuje również przebieg linii kolejowych. W 1896 roku pojawiła się także
pierwsza mapa, gdzie rzeźbę terenu przedstawiono za pomocą poziomic. Jest nią
Gipsomietriczieskaja karta zapadnij czasti Jewropiejskoj Rosii, w skali 1 : 1 680 000.
Autorem mapy był kartograf Aleksiej Andriejewicz Tiłło.
Podobnie jak w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku zdecydowanie doceniono znaczenie map dla planowania działań wojennych. Wiele z nich nosiło
klauzule utajnienia i nie było dostępnych dla użytkowników.

xx wiek
Współpraca międzynarodowa
Do połowy XIX wieku nie było stowarzyszeń grupujących specjalistów w zakresie kartografii. Różne państwa wykonywały pomiary triangulacyjne dla własnych
potrzeb gospodarczych i wojskowych, przy czym były stosowane różne elipsoidy
odniesienia. Początek współpracy między państwami rozpoczyna się formalnie
po zaproponowaniu w 1861 roku przez pruskiego generała Johanna Jacoba Baeyera zorganizowania środkowoeuropejskich pomiarów stopnia („mitteleuropaeische Gradmessung”). Propozycja obejmowała plan przeprowadzenia pomiaru
południka między Oslo a Palermo oraz połączenie pomiarów przy pomocy pomiaru równoleżnikowego z pomiarami rosyjsko-skandynawskimi i francuskimi
pomiarami południka. W 1869 roku został założony w Poczdamie Pruski Instytut
Geodezyjny, którego zadaniem było kierowanie i wykonywanie prac naukowych.
Wzrost gospodarczy i polityczny Prus zaważył w decydujący sposób na rosnących
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wpływach w organizacjach międzynarodowych. Rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlowych doprowadził 20 maja 1875 roku do przyjęcia w Paryżu międzynarodowej konwencji metra. W tym celu zostało założone
biuro (urząd) do spraw międzynarodowego systemu miar, Bureau International
des Poids et Mesures z siedzibą w Paryżu. Trwające w Europie liczne zmiany polityczne nie spowodowały większych przerw w międzynarodowej pracy geodetów. W 1898 roku została powołana nowa międzynarodowa organizacja geodezyjna, Association Géodésique Internationale, której naczelnym zadaniem była
realizacja międzynarodowych projektów geodezyjnych, jak na przykład pomiary siły ciężkości, pomiary długości, czy ustalenia i wyrównanie krzywizn geoidy.
Jednym ze znaczących międzynarodowych osiągnięć było także przyjęcie
w 1890 roku projektu Międzynarodowej Mapy Świata. Autorem koncepcji, przyjętej na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Brnie, był geomorfolog Albrecht Penck, profesor uniwersytetu w Wiedniu. Mapy były wykonywane
sukcesywnie do II wojny światowej w skali 1 : 1 000 000.
Należy zaznaczyć, że z początkiem XX wieku Europa była w pełni pokryta siecią triangulacyjną, której stanowiska tzw. pierwszego stopnia obejmowały w 1862 roku 2010 punktów, w 1880 roku – 3569 punktów, a w 1912 roku – 9211
punktów. Duże znaczenie naukowe dla studiów nad figurą Ziemi posiadają także
przeprowadzone nowe pomiary geodezyjne wzdłuż południków i równoleżników.
Po pierwszej wojnie światowej na konferencji w Londynie (1918) została odnowiona współpraca naukowa w międzynarodowych organizacjach w zakresie
geodezji. Na konferencji w Brukseli (1919) została powołana międzynarodowa
rada badań, Conseil International des Recherches, od 1931 roku przemianowana
na Conseil International des Unions Scienitifiques, której statut został opracowany przez Francję, Wielką Brytanię, Polskę, Włochy, Japonię i USA. W ramach
Międzynarodowej Rady Badań została założona w 1919 roku Union Géodesique
et Géophysique Internationale (UGGI), której zadaniem i celem było rozwiązywanie problemów figury i fizyki Ziemi. Od 1932 roku problemy naukowe związane z międzynarodowym pomiarem Ziemi zostały przejęte przez Association Internationale de Géodesie (AIG).
Okres po drugiej wojnie światowej charakteryzował się rozpadem państw kolonialnych (dekolonizacja) oraz podziałem i izolacją świata na dwa obozy o różnej strukturze polityczno-gospodarczej. Znaczenie nauki doceniały przodujące gospodarczo i technicznie państwa już w czasie trwania działań wojennych.
Wykonywano nowe pomiary sieci triangulacyjnych, które były oparte na podstawach teorii nauk matematycznych. Pozwoliło to na podniesienie jakości wyników prac. Dokładność pomiarów kątowych została uzyskana poprzez zastosowanie nowych typów instrumentów mierniczych, posiadających udoskonaloną
optykę instrumentalną.
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Kartografia
W latach 20. XX wieku zdefiniowano mapę, jako przedmiot twórczego opracowania, a uzyskiwany w czasie pomiarów terenowych materiał źródłowy wykorzystywano do wrzechstronnej interpretacji. Natomiast kartografię przedstawiono, jako
naukę badającą i opracowującą metody naukowo-techniczne wykonania i produkcji map. Uwzględnienie specyficznych potrzeb użytkowników map, przede
wszystkim zaś geografów, przyczyniło się do rozszerzenia tej definicji. Kartografię zaczęto traktować, jako naukę o mapach geograficznych, metodach oraz
technikach ich sporządzania i użytkowania. Do uznania kartografii za samodzielną dyscyplinę naukową przyczynił się zwłaszcza Max Eckert. W artykule zatytułowanym Kartografia, jako nauka stworzył podstawy pierwszego systemu kartograficznego. Do podstawowych zadań kartografii jako nauki zaliczył badanie
istoty oraz celów map, a także ustalenie norm ułatwiających ich opracowywanie. Uznał, że kartografia jest nauką i techniką usytuowaną pomiędzy geodezją
a geografią, zajmującą się metodami sporządzania map.
W drugiej połowie XX wieku dały się zauważyć wyraźnie zarysowane tendencje rozwoju różnych nurtów problemowych kartografii teoretycznej. Przyczyniło
się do tego ponowne zbliżenie kartografii do nauk przyrodniczych i wyjaśnienie
charakteru przestrzennego rozmieszczenia oraz właściwości zjawisk za pomocą
map traktowanych, jako modele rzeczywistości. Gwałtowny rozwój tej dziedziny przypadł na lata 50. i 60. XX wieku, kiedy to głównym obszarem badań kartograficznych stały się mapy tematyczne. Mapy te służą do prezentacji faktów,
lecz także idei, hipotez oraz rezultatów analiz i syntez. Ówczesny rozwój kartografii spowodowany był dwoma czynnikami: wzmożonym zainteresowaniem
osiągnięciami innych nauk, teorii poznania, teorii informacji, semiotyki, percepcji oraz gwałtowną rewolucją technologiczną, polegającą głównie na automatyzacji procesów opracowania i wydania map.
Należy zaznaczyć, że XX wiek to okres kiedy mapy wykonywane są w technice czterokolorowego (trzy kolory podstawowe i czarny) druku offsetowego
i ich produkcja jest masowa . Mapy przestały być rzadkością. Natomiast koniec
wieku XX to początki ery kartografii komputerowej. Komputer, jako nowoczesne
narzędzie zrewolucjonizował i uprościł prace kartografów, a nawet wręcz wyeliminował wiele pracochłonnych i czasochłonnych etapów w procesie tworzenia
i drukowania mapy, dodatkowo dając możliwość zapisu prac na różnych etapach
w formie cyfrowej. Poza tym powstały nieograniczone wręcz możliwości powiększania mapy na monitorze komputera.
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Pierwsze, w miarę dokładne, przedstawienie ziem polskich znalazło się na powstałej w 1450 roku mapie Europy, której autorem był Mikołaj z Kuzy (Nicolas
Cusanus). Część dotycząca Polski opracowana została na podstawie materiałów
uzyskanych od Jana Długosza, który przebywał w latach 1449–1450 w Rzymie.
Na tej mapie Warszawa jest zaznaczona jako Veronia.
Jednak przełomowym jest rok 1525, kiedy to ukazały się w Krakowie mapy
Bernarda Wapowskiego, nazywanego także „ojcem polskiej kartografii”. Była
to mapa Sarmatia w skali około 1 : 2 900 000 (1525, Tabula Sarmatiae, Regna
Poloniae et Ungariae utriusqve Valachiae, nec non Turciae, Tartariae, Moscoviae
et Lithuaniae partem comprehendens) oraz mapa Polonia wykonana w skali około 1 : 1 000 000 (1526, Mappa in qva illustrantur ditiones regni Poloniae ac Magni
Ducatus Lithvaniae Pars). Na mapach Wapowskiego – znanych tylko z kopii i odbitek próbnych, bowiem oryginały nie zachowały się – tereny polskie zostały
przedstawione z dużą dokładnością i szczegółami. Wydanie tych map zostało
dostrzeżone przez kartografów europejskich, w tym i przez Gerarda Merkatora (Gerard Kremer), który informacje z tych map przedstawiał na swoich opracowaniach. Obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego, związanego unią z Polską,
znalazł się po raz pierwszy na mapie wydanej w Amsterdamie w 1613 roku. Było
to opracowanie stworzone przez Tomasza Makowskiego, które zamówił książę
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł.
Szczególną pozycję wśród dawnych kartografów polskich zajmuje Józef Naronowicz-Naroński, inżynier wojskowy, wykształcony wszechstronnie w kraju
i za granicami Polski (Holandia). Był autorem podręczników z zakresu geodezji,
m.in. wydanej w 1659 roku w trzech tomach Księgi nauk matematycznych, zawierającej część O delineacyjach miejsc różnych i czynieniu map geographice, która
jest uznawana za pierwszy podręcznik o triangulacji. Naronowicz-Naroński po
1658 roku osiedlił się w Prusach, ponieważ zgodnie z uchwałą sejmu jako arianin
musiał opuścić Polskę. Opracował wtedy, na zlecenie księcia elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, szereg map (zwykle w skali 1 : 50 000) obszarów
leśnych i terenów pokrytych jeziorami. Mapy te służyły później, jako podstawa
kartografii urzędowej państwa pruskiego. Prace te kontynuował Samuel Suchodolec. Wykonał on także 20-arkuszową mapę księstwa Poczdamu oraz atlas tego
terenu (1679–1683). Zdecydowanie większymi dokonaniami w zakresie kartografii mógł pochwalić się jego syn, Jan Władysław Suchodolec. Mianowany przez
Fryderyka I konduktorem prac kartograficznych realizował szereg prac w efekcie których powstała mapa Królestwa Prus w skali 1 : 100 000 (1732–1739, wydana w 1763 roku jako Regnum Borussiae).
Należy zaznaczyć, że na terenie Polski pracowało szereg kartografów pochodzących z innych krajów europejskich. Zatrudnieni byli przez poszczególnych
władców, a także i magnatów, którzy powierzali im obowiązek wykonania map.
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Jednym z pierwszych był Francuz Guillaume Le Vasseur de Beauplan. W latach
1630–1647 przebywał w Polsce (Podole, Ukraina), gdzie – jako inżynier wojskowy
– nadzorował realizację umocnień wojskowych. Rezultatem prac kartograficznych
były dwie mapy, tzw. Beauplana, które były zamieszczone w atlasie Joana Blaeuwa. Pierwsza, w skali 1 : 232 000, ukazywała przebieg północnego odcinka Dniepru (1662) a druga, w skali 1 : 463 000, przedstawiała przebieg południowego odcinka tej rzeki aż do ujścia w Morzu Czarnym. Beauplan jest także autorem mapy
Polski w skali 1 : 14 000 000 (1652), która była wielokrotnie przedrukowywana,
powiększana i przerabiana, ukazując się w wielu atlasach wydawanych w Europie.
Całkowicie inny charakter miał atlas ziem polskich, powstały dopiero w 1772
roku w Paryżu. Autorem mapy w skali 1 : 692 000 (Carte de la Pologne divisée
par provinces et palatinats et subdivisée par districts) był włoski kartograf Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. Głównymi współpracownikami byli: kapitan artylerii
Franciszek Florian Czaki (Csaky de Kerestszegh) oraz matematyk Jan Fryderyk
Endersch. Inicjatorem prac był książę Józef Aleksander Jabłonowski, wojewoda nowogrodzki, który już od 1740 roku finansował opracowanie map. Atlas ten
doczekał się kilku wydań i przeróbek i był stosowany w czasie kampanii napoleońskiej w 1812 roku.
Innym przykładem udziału kartografów europejskich są mapy opracowane
przez Francuza Karola de Perthésa. Rozpoczął on pracę w 1764 roku na dworze
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jako osobisty kartograf. Opiekował się
zbiorem królewskich map i atlasów ale także organizował i prowadził prace związane z tworzeniem map Polski w skalach: 1 : 1 000 000 i 1 : 180 000. Mapy powstały w latach 1768–1778, a później w latach 1783–1793 Perthés wykonał mapy
poszczególnych województw (skala 1 : 225 000), a także szereg map tematycznych (demograficzne, graniczne, hydrologiczne). Nie wszystkie mapy zostały jednak wyrytowane i drukowane.
Po zakończeniu kongresu wiedeńskiego (1815) ziemie polskie podlegały różnej
jurysdykcji. Na obszarze Królestwa Polskiego kartografią zajmowało się wojskowe
Kwatermistrzostwo Generalne. Początkowo zajmowano się granicami państwa,
a później (1819–1830) przystąpiono do opracowania szczegółowej mapy topograficznej w skali 1 : 126 000 (Topograficzna karta Królestwa Polskiego). Wykonano szereg prac terenowych (240 arkuszy roboczych zdjęć stolikowych w skali 1 :
42 000), a na ich podstawie opracowano 27 sekcji w skali zredukowanej (1 : 126
000). Po powstaniu listopadowym wszystkie wyniki prac przejęły władze rosyjskie, które to kontynuowały rozpoczęte prace (do 1843 roku). Wykonano w sumie
168 zdjęć w skali 1 : 42 000 oraz 32 mapy w skali 1 : 126 000. Część wojskowych
specjalistów kartografów podejmowała się pracy za granicami kraju, głównie
we Francji. Wśród nich był Wojciech Chrzanowski. W latach 1840–1848 oraz
1857–1859 przygotowywał i opracował Kartę dawnej Polski z przyległemi okolicami
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krajów sąsiednich według nowszych materiałów. Jest to atlas, na który składa się
48 arkuszy w skali 1 : 300 000.
Należy zaznaczyć, że na obszarze zaboru austriackiego została opracowana pierwsza polska mapa poziomicowa (niezachowana). Autorem jej był geolog
Alojzy Alth. Rękopiśmienna mapa zatytułowana Mapa wzniesień Galicyi i Bukowiny w warstwach równej wyniosłości skreślona przez Dra Alojzego Altha r. 1860.
Częśc I-sza. Galicya zachodnia po rzekę San, w skali 1 : 432 000 została przedstawiona na posiedzeniach Krakowskiego Towarzystwa Naukowego.
Już w trakcie I wojny światowej (1916) słynny geograf i kartograf Eugeniusz Romer opublikował w Krakowie Geograficzno-statystyczny atlas Polski (32 kart z 65
mapami). Dzieło zredagowane w trzech językach (polskim, francuskim i niemieckim) odegrało ważną rolę w określeniu przebiegu granic odtworzonego państwa.
Opracowane mapy historyczne i narodowościowe pozwoliły ukazywać Polskę
i przyczynić się do oznaczenia i potwierdzenia miejsca i roli Polski, jako samodzielnego kraju europejskiego. Już po odzyskaniu niepodległości przystąpiono
organizacji instytucji zajmujących się wydawaniem map. Był wśród nich przede
wszystkim Instytut Wojskowo-Geograficzny (1919), przekształcony w Wojskowy Instytut Geograficzny (1921). Stworzył on jednolity system map obejmujących terytorium Polski, a w tym mapy szczegółowe (1 : 25 000), mapy taktyczne
(1 : 100 000) oraz mapy operacyjne (1 : 300 000).
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