14. kapitola

Jak mohly ryby pøeít potopu?
Jak mohly moøské ryby pøeít v moøské vodì zøedìné vodou sladkou? Jak mohly sladkovodní druhy pøeít ve slané
vodì? A jak mohly pøeít rostliny?

J

estlie byla celá zemì pokrytá vodami potopy, zákonitì se musela
smísit sladká se slanou vodou. Mnoho dneních druhù ryb je speciali
zovaných na slanou èi sladkou vodu. Nemohou pøeít ve vodì s úplnì
jinou slaností, ne má jejich obvyklé prostøedí. Jak tedy mohly pøeít potopu?
Vimnìte si, e Bible øíká, e na are byli pouze tvorové pohybující se na
zemi (myleno na soui) - zvíøata dýchající vzduch a ptactvo (Gen 7,14-15; 21-23).
Nevíme, jak slané bylo moøe pøed potopou. Potopa zaèala tím, e se
provalily prameny obrovských propastných tùní (Gen 7,11). A u byly prameny propastných tùní cokoli (viz kap. 9), potopa musela být spojena s mohutnými pohyby zemì zpùsobenými vahou samotné vody. Tyto pohyby vyvolaly silnou vulkanickou aktivitu.
Sopky vyvrhovaly obrovské mnoství páry a podmoøská láva tvoøí horkou vodu a páru, je rozpoutìjí minerály a zvyují jejich koncentraci v oceánu.
Dalí sùl byla do moøí splavena erozí, kdy voda po potopì stékala z pevniny.
Jinými slovy  mùeme pøedpokládat, e oceán po potopì byl slanìjí, ne
oceán pøedpotopní.
Jak se vyrovnávají ryby s prostøedím odliné slanosti? Ryby ve sladké
vodì mají tendenci vodu absorbovat, protoe sùl jejich tìlních tekutin vodu
pøitahuje (osmóza). Ryby ve slané vodì mají naopak sklon vodu z tìla
ztrácet, protoe okolní voda má vìtí koncentraci solí ne jejich tìlní
tekutiny.
Mnoho souèasných moøských ivoèichù, zejména druhy ijící v ústí øek
a pøílivových tùních, má schopnost pøeít velké výkyvy slanosti. Napø. hvìz-
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dice snese trvalé sníení slanosti moøské vody o 16-18% . Vileji vydrí sníení koncentrace a na 1/10 obvyklé slanosti.
Existují stìhovavé druhy ryb, které migrují mezi slanou a sladkou vodou. Napø. losos, okoun nebo atlantský jeseter se tøe ve sladkých vodách a
dospívá v moøi. Úhoøi se rozmnoují ve slané vodì a rostou ve sladkých
tocích a jezerech. Mnoho souèasných druhù ryb se mùe pøizpùsobit jak slané, tak sladké vodì.
Existují dùkazy specializace druhù ryb, ke které dolo po potopì.
Napø. atlantský jeseter je druh migrující mezi slanou a sladkou vodou,
ale sibiøský jeseter (odliný druh stejného biologického rodu) ije pouze
ve sladkých vodách.
Mnoho rybích tøíd1 má sladkoÚhoøi, podobnì jako øada moøských
ivoèichù, mohou støídat
vodní i moøské zástupce. Jsou to
slanou a sladkou vodu.
napø. kostlín, máèka skvrnitá, jeseter, sleï, losos/pstruh/tika, sumec,
hrouzek, koljuka, ropunice, platýz. To nasvìdèuje, e schopnost snáet
velké rozdíly slanosti mìly i ryby za èasù potopy. Specializace  díky pøírodnímu výbìru  mohla od té doby zpùsobit ztrátu této schopnosti u mnoha
druhù (viz kap. 1).
Køíenec sladkovodního pstruha a stìhovavého lososa, který byl objeven ve Skotsku, naznaèuje, e rozdíly mezi potoèními a moøskými druhy
mohou být zcela nepatrné. Rozdíly ve fyziologii jsou podle veho spíe kvantitativní ne druhové.
Ledviny sladkovodních druhù vyluèují pøebyteènou vodu (moè má nízkou koncentraci soli). U moøských druhù se vyluèuje pøebyteèná sùl (moè
má vysokou koncentraci soli). Moøtí raloci mají vyí koncentraci moèoviny v krvi, aby si uchovali dostatek vody ve slaném prostøedí. Sladkovodní
raloci mají naopak nií koncentraci moèoviny v krvi, aby vodu nehromadili. Kdy piloun migruje ze slané vody do sladké, zvyuje vyluèování moèi a
dvacetinásobnì a koncentrace moèoviny v krvi klesá na ménì ne 1/3.
Velká veøejná akvária vyuívají schopnosti ryb pøizpùsobit se vodì s jinou
slaností ne má jejich pøirozené prostøedí, a ukazují sladkovodní i moøské
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druhy spoleènì. Ryby se mohou
adaptovat, jestlie se koncentrace
soli mìní dostateènì pomalu.
Vidíme, e se mnoho souèasných
druhù mùe v prùbìhu ivota pøizpùsobit jak slané, tak sladké vodì.
Vodní savci dýchající vzduch 
jako velryby èi delfíni  mìli vìtí
anci pøeít potopu ne mnohé ryby.
Nejsou toti závislí na èisté vodì
jako zdroji kyslíku.
Sladkovodní pstruh se mùe køíit
Mnoho moøských tvorù zahynus (moøským) lososem.
lo bìhem potopy následkem zkalené vody, zmìnám teploty atp. Fosilní nálezy svìdèí o hromadné zkáze moøského ivota. A 95% nálezù zkamenìlin tvoøí právì moøtí ivoèichové. Nìkteøí z nich, jako trilobiti èi ichthyosauøi,
pravdìpodobnì bìhem potopy vyhynuli. To se shoduje s biblickými záznamy: Potopa zaèala tím, e se provalily prameny obrovské propastné tùnì
(propastná tùò nejspí znamená oceán; potopa tedy zaèala v oceánu).
Existuje také monost, e se v nìkterých èástech oceánu vytvoøily jakési
stabilní vrstvy slané nebo sladké vody. Sladká voda mùe leet na vrstvì
slané vody delí dobu. Víry mohly být ve vyích zemìpisných íøkách natolik malé, e se vrstvy nepromíchaly, a tak mohly sladkovodní i moøské ryby
pøeít právì v tìchto oblastech.
Jak pøeily rostliny?
Mnoho semen pozemských druhù rostlin pøeije namoèení do slané vody
o rùzných koncentracích i delí èas. Slaná voda blokuje u nìkterých druhù
vyklíèení, take mnoho semen pøeilo ve slané vodì dokonce lépe. Dalí
rostliny mohly pøeít na plovoucích formacích vegetace nebo na pemze ze
sopeèné èinnosti. Mnoho rostlinných druhù má schopnost vegetativního rozmnoování.
Mnoho rostlin mohlo pøeít díky tomu, e mìly pùvodnì slouit jako
potrava na are, nebo byly do archy uskladnìny s potravou. Velké mnoství
semen je vybaveno k tomu, aby se zachytila na zvíøecí srst. Nìkterá semena
se tedy mohla dostat na archu tímto zpùsobem. Dalí mohla pøeít v aludku
plovoucích zachovalých mrin býloravcù.
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Holubice pøinesla Noemu olivovou ratolest (Gen 8,11). To ukazuje, e se
rostlinný ivot obnovil jetì pøed tím, ne Noe spolu s posádkou opustil
archu.
Závìr
Nabízí se mnoho jednoduchých a vìrohodných vysvìtlení, jak mohly
sladkovodní i moøské ryby pøeít potopu. Neexistuje ádný dùvod k pochybnostem, e Bible popisuje potopu jinak, ne jak se ve skuteènosti odehrála.
Poznámky
1
2
3

4

Tøída je jednou z hlavních taxonomických jednotek ryb. Mezi rybami najdeme mnoho dùkazù pro køíení mezi jednotlivými tøídami - napø. mezi pstruhy a lososy. Z toho mùeme
usuzovat, e zoologická tøída je totoná s biblickým druhem.
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nacházet, v zásadì nezmìnìné.
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