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Váza ano – kytky ne?
Vložil/a Pavel Kábrt, Út, 01/11/2011 - 16:16

Ondrovi
Napsal uživatel Telesto dne St, 01/26/2011 - 11:14.
Ondro neříkej, že jsme to tady spolu už neprobírali. Chceš-li definovat mezičlánek (opakuji
MEZIčlánek - MEZI!!!! VELMI ZDŮRAZŇUJI) tak musíš přece znáte místo MEZI, které hodláš
mezičlánek umístit. A jestliže nic z budoucnosti neznáš a ani znáte nemůžeš, tak jak chceš
MEZIčlánek v současné živé přírodě vyhledat? A toto jsme Ondro už probírali, tak neříkej
něco o padání brady. Jak mám proboha vědět, kam se bude vyvíjet ten či onen druh???
Nejsem telepat ani vědma. Tak MEZI co chceš zařadit současné MEZIčlánky??? Jediný
způsob je ten, co navrhuje Šťoura (speciace v kruhu), ale jsem tady dost dlouho na to,
abych vědět, že něco takového kreacionisté odmávnou rukou a řeknou, že je to přece jeden
a ten samý druh a je to mikroevoluce...
Takže znovu Ondro. Mezičlánky tak jak se chápu v oblasti makroevoluce obecně, lez najít
pouze ve fosilním záznamu, protože musí být MEZI něčím. Tedy mezi druhem A v minulosti
a druhem C v budoucnosti je mezičlánek B. Nacházíme-li se v současnosti, tak známe pouze
druhy A a druhy C jsou zcela neznámé. Proto hledat druhy B je logický nesmysl... Můžeme
jenom hádat - protože o budoucím vývoji se nedá naprosto nic říct (zítra může buchnout
Slunce a pak to bude znamenat, že dnes na světě není jediný mezičlánek
)
„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich
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