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Brian Thomas, M.S.
(Z http://www.icr.org/article/8054/ [1] přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek
vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)
Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,

matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt
Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve
fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném
původu.
Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových
výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe
zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých
obratlovců.
Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou
zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této
lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů
ve vrstvách z Daohugou“1.
Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury,
svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním
myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by
potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Domů

E-mail

Strana 1 z 5

Jak (ne)datovat fosilii
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)
Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících
fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy,
ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy,
metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o
stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené
jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.
Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval
nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé
časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.
Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že
jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.
Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?
Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie
mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v
zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori
nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s
nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a
bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury,
by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.
V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se
dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela
subjektivní.
V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři
se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u
fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu
vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a
jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo
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času ode dne, kdy byla fosilizována.
Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší)
lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké,
pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.
Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří
vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten
který tvor žil?
Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci
jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní
metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet
nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále
přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate
Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti
opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní
jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může
vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten
nejhloupější člověk4.
Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a
jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v
sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec
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ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že
nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady
je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.
Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková
zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu
způsobeném vodou3.
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Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském
Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:
http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-... [4]
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