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Zapomeňte na Jurský park; badatelé říkají, že DNA nemůže v žádném případě vydržet
celých 65 milionů let. Za použití kostních úlomků z vymřelých ptáků moa, kteří vymřeli před
600 až 8000 lety, propočítali dánští a australští badatelé poločas rozpadu pro DNA ve
fosiliích na 521 let. I když je takové tempo pomalejší, než jaké uváděly dřívější odhady,
musela by i při takovém tempu rozpadu zmizet poslední stopa DNA za 6.8 milionů let; poté
by už neexistovaly žádné chemické vazby. O objevu referovaly Nature News (1),
LiveScience (2), New Scientist (3) a PhysOrg (4), který konstatoval:
Tato hodnota je neslučitelná s tvrzením o nálezu neporušené DNA ve zbytcích dinosaura
starých 80 milionů let, na což, jak všichni víme, narážel film Stevena Spielberga Jurský park,
ale je daleko vyšší než dnes běžně přijímané tvrzení o nálezu 450 000 až 800 000 let staré
DNA z vrtů v grónském ledu.
Někteří vědci stále trvají na tom, že je možné, aby DNA vydržela trochu déle za odlišných
podmínek, řekněme v jeskyních či v permafrostu. „Propočty z nejnovější studie mluví jasnou
řečí, ale zůstává mnoho otázek“, píše se v Nature News. Za nejstarší DNA se pokládá DNA
pocházející z vrtů v grónském ledu, považovaná za 800 000 let starou.
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