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Linné

természetbúvári tevékenysége fként az állatok és nö-

vények rendszerezésére s a fajok állandó voltára vonatkozólag van a köz.udatban. Linné azonban korát meghaladó egyetemes természetbúvár volt. Földiám megfigyelései is alapvetk, ezek azonban külön, oö^ö munkáiban szé.szóitan találhatók s egységs földtani szem.éie.'é nehezebben összeA kelk.
A földrétegekben elemezett gyakori növényi és állati maradványokat

Aristotoies óta a 18. századig csak a természet játékainak tekm. ették és
külön alakító ervel magyarázták, vagy a kzetréiegekben visszamaradt petékbl számlázottnak vettek. Linné idejóoen ugyan tú. jutottak ezeken a misztikus elgondolásokon, de a bibliai terem, störténet gátló hatása a.att. továbbra
is a vízözönben elpusztított lényeknek tartották. Linné elfogadta ugyan a
bibliai özönvíz tényét, de csak abban az alakban, hogy annak idején a szárazföldek nem a mai terjedelmek voltak s fokozatosan növekedtek. A Földet ebben az állapotában végtelen tenger borította, amibl egye. len sziget állt ki
s ott az összes állatok és

hettek.
tehát a

Helyi

Ez

növények kényelmesen elfértek és kitnen tenyésznagyobb a bibliai paradicsom" kiterjedésénél,

a szeget alig volt

.,

bekövetkezett özönvíz szerinte

jellegit

A

eseménynek

nem

is

lehetett

általános a Földiön.

tekintette.

szárazföld fokozatos növekedését nyilvánvalóan Skandináviában álmegfigyelt tenger szint változásokra vezette vissza. Utazásain sokfelé
agyagba ágyazott tengeri kagylókat, ame’yekbl arra következ.etett,
hogy azok a helyek egykor tenger alatt voltak. Sok helyen megfigyelte a tengerparti színlket, a hullámverés hatását, a fölhalmozott törmelékgátakat
s mindetekbl a tenger munkájának általános jellegét vezette le. A tenger
munkájának, tulajdonította sok helyen a jégkorszaki vagy belföldi jégtakaró
óriás-törmelékét, a hatalmas vándorköveket is.
A Keleti-tenger partvidékén tett észleléseiben tökéletes képet ad az egyanyagáról, a jégkoiri le hordásokban talált szerves maraldvákori parti szín
nyokról. Gondosan kereste a csigákat hogy azokból megállapíthassa -.melyik
világból valók“. vagy hogy „a tenger, a szárazföldim z hasonlóan miként változtatja meg lakóit“. Leírását mindig gondos rajzokkal is szemlélteti.
Linné volt az els, aki a skandináv partok sziklaszínlit, fölgátolt jégtó
módjára írta le és tagadta, hogy ezek a bibliai özönvízzel kapcsolatba hozhatók volnának, „Aki mindezt özönvíznek tulajdonítja, amely hirtelen jött és
elmúlt, az valóban idegen a természettudományiban és vak, aki csak mások szemével lát, ha egyáltalán Iát valamit“.
Figyelemreméltó Linné 1756-ban kiadott munkája Öland és Gotland szigetek földtani fölépítésérl s különösen Svédország déli részén Kinnekülle klaszszüus vízszintes település biazalttalkiarós (trapp) kambriumi és szilur rétegeirl. A rétegekbl itt számos smaradványt ír le s Wernert megelzve,
a trappot üledékes kzetnek tartja. Ez a neptunista fölfogás is feledésbe ment
bosszú heves tudományos vitát okozott
e r n e r nevéhez
s késbb
Különös figyelmet szentelt a futóhomok megfigyelésére és a kelettengeri dünék
festi leírását adja. Kambriumi homokkövekben is vélt, futóbomok jelenségetala
talált

k

W
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ket fölismerni.
Bár az özönvíz-fölfogástól mentesítette magát, az akkori idkhöz meiten
ídoszakoK
a földtani idszemléletrl, különösen pedig az 'egyes földtörténeti
egymáshoz! viszonyáról vagy azok igen nagy idtar. amarol semulyen to
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gaima nem volt. Ez következik már aíbból is, hogy a szárazföldek fokozatos
gyarapodásának bizonyítására a kambrium- szilur ts pleisziocén szembeötlen
különböz idszakait használta föl. Ez viszont érthet, mert az általa vizsgált
területek földtani íöiépiteseben Csak ezekkel találkozott. Nem volt fogalma az
smaradványok kormeghatározó voltáról, amit W. Smith csak jóval késbb,
1815-ben állapított meg. Eleinte nem gondolt arra sem, hogy az sidk szerves
maradványai már a földtörténet során kihalt alakok. Linné nézete szerint a
tengereket még csak kevésbé ismerjük s „talán mindezek az állatok a legnagyobb mélységekben tartózkodnak, sohasem kerülhetnek a partra' Ez a föl4

.

fogás a tengerismere.ek akkori állásánál, teljesen jogos volt.

Az

ikrás mész-

kövek (colit) keletkezését kövesült ikraként, helytelennek tartja, mert annyi
ikra sohasem lehetett a Földön, ami ezekhez elegend leit volna.
Az említett Kinnekulie-hegy rétegeinek leírása azért is nevezetes, mert ar-

Linné eg-y méret. ártó szelvényt rajzolt, amely a térszíni viszonyok és a
rétegek településének hü ábrái olásával, az els ilyenirányú földtani szeivényAz itteni rétegek tengeri üledékképzdését is magyarázza s azokból kikerült
kihalt állatok jelenlétét a Sargassuru összehordó, taágából származtatja. Itt
utal egyszersmind a keletkezés idtartamára is, miközben ismételten elutasítja
az özönvízzel való kapcsolatot, mert ezeknek a rétegeknek keletkezéséhez az
öí öd víz tartamáról sokkal nagyobb idre volt szükség. A rétegeknek ezt a fölépítését általánosítja Svédországra, majd az egész Földre, s mindez szerinte
..legnagyobb csodálatunkat váltja ki Földünknek a Teremt által létrehozott
berendezése iránt
Linné a föld fölépítésére vonatkozó általánosítását a Systema nalurae
III. kötetének 12. kiadásában, 1768-ban foglalta össze. Alapul vette a Kinpekulle fölépítését, amelyben szerinte a földkéreg anatómiája szemléltethet,
ahogyan a földrétegek (strata terrae) a megelz idkben fölhalmozódtak 44
-,,A kzetképzdés nyilván nagyon egyszer dolog, de a jelenlegi tapasztalatok
nyomán mégis nagyon sötét Ezeket a kzeteket kell beszédre bírnunk, gondos megfigyelésekkel, mert a „Föld különböz kszénrétegei sokszor a leglegidsebb rétegei,
magasabb hegyek alján az egykori világ változásainak
44
suttognak, míg minden más néma
amirl csak
ról
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Föld különböz rétegei, éppúgy, mint a talaj növekedése is, mindenütt
hasonló sorrendben megfigyelhet nem közös kataklizmák zavargásaiból, hanem sok század munkáinak eredményeibl adódik. Ez lényegében a késbben.
Lyell által formulázott s a korszer földtan alaptételeit jelenti, a lassú folyamatok, kis ha ásainak. hosszú id alatti nagymér ék összegezdésében.
Linné szerint a tenger nem a Föld anyja. A földkéreg összetételében az említett Kinekulle-rétegezdése szerint felülrHefelé: sziklarögök, pala, tengeri
mészk, pala és legalul iszap vesznek részt.
Meg kell említenünk, hogy Linné, korát meghaladóan, minden földtani
vonatkozású munkájában a bibliai özönvíz ellen foglalt állást. Ez akkoriban
merész cselekedet volt. mert Angliában Buckland még a 19. században is
egyeztetni kívánta a földtörténetet a bibliai teremtéstörténettel. Egyházi részrl nálunk Probásaka O. még századunk elején is ezzel próbálkozott. Nem
tartom lehetetlennek, hogy Linné földtani gondolatai ezért is maradtak ismeretlenek s mindig csak a -Teremt létezését hangoztató oldaláról mutatták
be t. Pedig erre nézve is lehettek Linn érnek kétségei mert a Föld koráról
ugyan nem lehetett elgondolása, mégis azt írja hogy „a Földet sokkal idsebbnek tartaná, még a kínaiaknál is ha a Szientírás azt megengedné 44
A Systema naturae igen elterjedt és olvasott
volt. föltehet tehát, hogy
Linné abban közölt földtani nézetei is kihalással voltak a földtan fejldésére Worner-nek, a mindent vízi üledéknek tartott neptunizmus megtestesítjének a hegységek fölépítésére vonatkozó megállapítása sokban emlékez44

m

Linné

44

.

Werner

tet
tellurisára
nemcsak ismerte hanem bségesen
_, strata
idézte is. Még gondolkodásbeli rokonság is van közöttük abban hogy
a svédországi Kinnekulle-hegy földtani fölépítését az egész Földre vonatkoztatta (strata terrae). ugyanúgy
is szászországi s 7
körzetre szorítkozó tapasztalatait általánosította a hegységek szerkezeti fölépítésére és a kép.
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sorrendjére.
á’líto'ta a földtan ludomá rvos alapozásában
a megfigyelést mindenekeltt eiföltéte’nek Ezt is mcg'aláljuk már Linnénél aki a természetvizsgálók figyelmébe ajánlja a
megfigyelést, a tárgyak leírásában pedig a természetet úgy kell utánozni.
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maga eltt iassa.
Különböz útleírásaiban szétszórtan fölemlített smaradványokon kívül,
külön munkában foglalkozott Linné smaradványok rendszeres leírásával is.
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vonatkozó fejezetet azzal az érdekes megjegyzéssel vezeti be,
<do og az emberi élet megörökítésére szobrokat, sírhalmokat,
sírföl iratokat használni. ,A sárhalmokat elhordja a szél s a földet betapossák“.
A Teremt azonban a legmegvetettebb ália. okról olyan régiségeket alkotott,
amelyek mérföldekre terjedn találhatók, legmélyebb árkokban a legnagyobb
hegyek alatt“. „Senkisem tudja mikor éltek ezek ott, világos azonban hogy a
hegy felépítése eltt jutottak oda“. A kövületek megtartási módjáról korszer
leírást ad s megkülönböztet 1. fossúliákat, amelyek hosszú idn át változatlanok a földben (ezek nagy részét ma szubfosszihsnak mondjuk); 2. ki, öl ott
kövületeket, melyeknek szilárd vázai a szervezet elpusztulása után kzetanyagggal tördött ki; 3. lenyomatokat végül 4. tökéletes kövületeket melyek
,,kívül-belül“ kvé váltak, mint a kovásodott fatörzsek. Emii. ettük, hogy az
általa leírt szilur- és kréta-faunaelemeket, keidéiben a mely tengerekben ma
is élknek gondolta, majd a tengerparti fauna vizsgálatából fokozatosan arra
következtet, hogy azok valószínleg kihalt alakok.
Linné tapasztalatait gazdasági vonatkozásiban is értékesíteni törekedett,
tehát az alkalmazott és gyakorlati földtan területén is mködött. Rámutatott a márga fontosságára a svédországi taajképzdésben s ezzel ia földmvelésben. Ennek a megállapításnak gyakorlati megvalósítása egy évszázaddal
késbb történt. Linné földtani és ásványtani jelentsége tehát magában
véve is méltó helyet biztosít számára a tudománytörténetben. Hogy jelentségéhez képest a földtanban mégis kisebb hatású volt. annak oka az említetteken kívül az hogy biológiai tevékenységének nagysága elhomályosítja földtani tevékenységét, bár ez a földtan akkori állapotához képest, ugyancsak ki..kövületekre’*
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