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Rozdíl mezi alopatrickou a sympatricko speciací
Napsal uživatel howto dne Ne, 12/20/2009 - 18:57.
Zatím nikdo nekomentoval výše uvedené rozdíly:
alopatrická speciace
Vznik nových druhů, při kterém je areál původního druhu rozdělen geografickou bariérou.
Na obou stranách bariéry se populace vyvýjí odděleně a vlivem hromadění pomalých změn
vznikají dva druhy. Pokud geografická bariéra zmizí před vytvořením reprodukční bariéry
vzniká tzv. hybridní zóna.
sympatrická speciace
Popisuje vznik více druhů z jednoho původního bez působení geografické bariéry. Vysvětluje
speciaci u býložravců s druhově omezeným spektrem potravy, kteří přecházejí na nové
zdroje potravy a ztrácejí tím biologický kontakt s jedinci původní populace.
Zajímalo by mne, jak evolucionisté vysvětlují skutečnost, že nějaký druh se na různých
místech a v různých podmínkách vyvinul úplně stejně?
Naše kreacionistické vysvětlení je jasné. Původní pradruhy stvořil Bůh. Z evolucionistických
jsem zaslech jen to, že původně různé druhy se hybridizací mohou začít jevit jako jeden
druh, ovšem to by zase dokazovalo jen kreacionismus, tzn. když se druhy mohly křížit,
logicky šlo původně o jeden pradruh. Nebo chcete snad tvrdit, že se nezávisle na sobě
vyvinuly druhy, které se mohly křížit, ale neměly k tomu geograficky možnost? Či se
pradruh rozdělil, pak se vyvíjel samostatně, aby se pak nakonec znovu zmixoval, že ano?
Ale jak je pak možné, že jsou některé druhy třeba i 220 mil. let stejné?
Myslím, že článek velmi vtipně upozornil na vnitřní evolucionistické názorové rozdíly na tak
základní věc jako je speciace. Pochopitelně když se nedohodnou vymyslí ještě peripatrickou
oscilující speciaci, která si vezme od každého něco. Darwinisté tápají, už to ani nejsou oni,
už nedokáží ani vysvětlit zda pavouci jsou hmyz a nebo samostatná skupina živočichů.
Právě hmyz má největší diverzitu a dalo by se to na něm dobře vystudovat, třeba
přemístěním na nějaké jiné rostliny apod. Třeba mandelínku s branbor na akorku, třeba by
pak mohla vzniknout mandelínka okurková a ty dva druhy by pak mohly vytvořit hybrid
mandelínka bramboukurková. Ha Ha Ha
Evolucionisté přiznejte si, Darwin se mýlil, jste v koncích. Nakonec se snad shodneme,
podobně jako zastánci sympatrické speciace si totiž myslím, že druhy vznikly z původního
pradruhu. mandelínka bude pořád mandelínkou byť větší či menší.
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Štítky:
Darwinovy omyly [1]
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