Kapitola 16

Jak to bylo
s dobou ledovou?
Kolik dob ledových v historii probìhlo? Jak dlouho trvaly?
Najdeme v Písmu zmíòky o dobì ledové? Kolik procent zemského povrchu pokrýval led? Jak je to s mamuty zamrzlými
v ledu? Jaký mìla doba ledová vliv na èlovìka?

J

ediné, co lze mít za prokázané, je to, e doba ledová opravdu existovala. Její pozùstatky mùeme vidìt dodnes, a to na ledovcích a údolích ve
tvaru U. Evolucionisté tvrdí, e doba ledová zaèala pøed dvìma miliony let a skonèila pøed jedenácti tisíci lety. Byla pøeruována pomìrnì teplými dobami meziledovými, které trvaly pøiblinì desetinu èasu doby ledové.
Naproti tomu øada kreacionistù vìøí, e doba ledová zaèala brzy po potopì a
trvala ménì ne tisíc let. Jak si pozdìji jetì ukáeme, biblická potopa poskytuje dobré základy pro pochopení toho, jak nastala doba ledová. Evolucionisté hledají vysvìtlení pro dobu ledovou obtínì.1 Podle jejich názoru bylo dob
ledových nìkolik, a to kadých dvacet a tøicet miliónù let.
Døívìjí doby ledové?
Evolucionisté, pro které pøítomnost je klíèem k minulosti,2 tvrdí, e
existují doklady pro jetì døívìjí doby ledové. Domnìlé podobnosti mezi
pøíslunými geologickými systémy a pozùstatky doby ledové jsou vak pouze
zdánlivé.3
V souèasnosti ledovce obruují skály, kolem nich stékají, a vytváøejí
nánosy jemného i hrubého materiálu navzájem promíseného. Tento netøídìný materiál se nazývá till, po zpevnìní vytvoøí horninu zvanou tillit . Balvany
zamrzlé v ledu vyrývají do stìn ledovcového koryta rýhy. V létì, kdy dochá-
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zí k tání, z ledovce se uvolòuje kamenná mouèka, kterou voda odnáí do
ledovcových jezer. Zde se usazují a vytváøejí støídavé vrstvy jemného a hrubého materiálu, zvané varvy. Z èela ledovce se do takového jezera odlamují
kusy ledu. Jak postupnì na hladinì tají, odpadávají z nich zamrzlé kameny
do jemného materiálu sedimentované vrstvy na dnì jezera, kde je mùeme
nalézt.
Geologové tvrdí, e stejný úkaz se nael ve starodávných vrstvách hornin, co podle nich dokazuje, e v prùbìhu geologické historie bylo nìkolik
dob ledových. Mnoho dùkazù naznaèuje, e geologická pozorování byla jen
chybnì interpretována:3
 Tillity niích vrstev hornin se vyskytují v silných vrstvách na malé ploe a
jsou vesmìs moøského pùvodu, kdeto tillity dneních ledovcù jsou tenké,
plonì rozsáhlé a kontinentální.
 V blízkosti tillitù se vyskytují vápence a dolomity - uhlièitany, které se dnes
tvoøí v horké vodì, a ne ve studené.
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 Nejvìtí balvany ve staré morénové hlínì jsou mnohem mení ne balvany,
které se ukládají do horniny z dneních ledovcù.
 Podmoøské proudy mohou zanechávat podobné usazeniny, rýhování koryt a roztrouené balvany jako v tillitech. Takové proudy bychom jistì oè
ekávali za Noeho potopy.
 Zvíøené proudy mohly uloit tenké vrstviè ky (varvy) v sedimentech velmi
rychle.4 Lambert a Hsu doloili nálezy z jednoho výcarského jezera, e se
takové upinovité sedimenty skuteènì tvoøí víøivými vodními proudy.5 Na
jediném místì se zde vytvoøilo pìt dvojvrstev za jediný rok. Osm metrù silná
zvrstvená usazenina na Hoøe svaté Heleny (Washington, USA) obsahuje
mnoho tenkých varvových vrstvièek, které se vytvoøily ani ne za den (12.
èerven 1980).6 Pokusy s proudící vodou v nádrích ukázaly, jak rychle se
mohou vytvoøit laminace z proudu nesoucího dva materiály rùzné zrnitosti.7
 Tak zvané vtrouené kameny nemohly zapadnout do dávných varvitù,
protoe to by zøetelnì naruilo strukturu vrstev, co prakticky nikde nepozorujeme. Podle nálezù se zdá, e tyto kameny byly uloeny spoleènì s okolními sedimenty èinností víøivých proudù pøenáejících tuny hornin - pøesnì jak
bychom to oèekávali pøi globální potopì. Jinak øeèeno: tyto páskované sedimenty nevznikly opakovaným kadoroèním ukládáním v ledovcových jezerech.
Velikost ledové plochy
Vliv doby ledové pociujeme dodnes. Vidíme jej zejména na obrovském
ledovém pøíkrovu v Antarktidì a Grónsku, alpských ledovcích, ledových pláních a usazeninách. Protoe jsou dùsledky doby ledové patrné na souèasném zemském povrchu, je zøejmé, e nastala a po potopì.
Bìhem doby ledové se led rozíøil pøes Grónsko a Severní Ameriku (na
jih a po severní èást USA) a v severní Evropì ze Skandinávie do Nìmecka a
Anglie (viz mapu).
V severoamerické Skalnaté hory, evropské Alpy a dalí pohoøí trvale
zùstávají pod ledovou pokrývkou. Velké kotlinové ledovce sestupují témìø
do podhùøí.
Na jiní polokouli pokrývá led vìtinu území Antarktidy. Ledová pokrývka zahaluje vrcholky Nového Zélandu, Tasmánie, èást jihovýchodní Austrálie jiní Chile. Ledovce dodnes zùstávají na velehorách Nového Zélandu a
v Andách, ale ledovcový charakter terénu si zachovaly i Snìné hory v Novém Jiním Walesu a Tasmánie jako památku na èinnost ledu.
Témìø vechny uèebnice uvádìly, e doba ledová zahrnovala minimálnì
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Pøibliný rozsah zalednìní na vrcholu doby ledové

ètyøi cykly roziøování a ústupu ledu, s pomìrnì teplými dobami meziledovými. V usilovném hledání jakéhosi cyklického schématu poèet dob ledových a meziledových v prùbìhu geologických dvou milionù let vyskoèil a na
dvacítku. Pøesto mùeme doklady nìkolika dob ledových (napø. hustá jílová
pùda, dávnovìké øíèní terasy a jiné jevy) daleko pøijatelnìji vyloit jako výslednici rùzných støídavých fází jediné doby ledové, která nastala po potopì.9
Doba ledová a lidské osídlení
Je dùleité si uvìdomit, e led nikdy nepokryl více ne tøetinu zemského
povrchu, a to ani v dobì svého nejvìtího rozíøení. Ve stejné dobì, kdy vyí
zemìpisné íøky byly zalednìny, v niích se toto období patrnì vyznaèovalo
vyími deovými srákami. Takové sráky v rovníkových oblastech zajiovaly dostateènou závlahu i dnením poutním oblastem jako Sahara, Gobi èi
Arabská pou. Archeologické vykopávky poskytly hojné dùkazy o bujné
vegetaci, lidském osídlení a sloitém zavlaovacím zaøízení v tìchto dnes ji
pustých oblastech.
Dále existují dùkazy o tom, e v blízkosti ledovcových ploch západní
Evropy ila celou dobu ledovou lidská spoleèenství (napø. neandrtálci). Mnoho antropologù se shoduje, e se mezi tìmito nekultivovanými lidmi vyskytovaly nemoci jako køivice èi artritida - tedy nemoci zpùsobené tehdejím tem-
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ným, chladným a vlhkým podnebím té oblasti. Nedostateèný sluneèní svit,
potøebné k syntéze vitamínu D nezbytného pro zdravý vývoj kostí, a nedostatek vhodné potravy byly pøíèinou køivice.10
Nebereme-li v úvahu velice diskutabilní metody urèování stáøí (viz kap.
4), nemáme proè pochybovat, e neandrtálci mohli ít ve stejné dobì jako
tøeba Egypané, Babyloòané a dalí rozvinuté civilizace, které v poklidu sídlily v niích zemìpisných íøkách. Pro dobu ledovou je pøijatelnìjích sedm
set let ne dva miliony.
Biblická potopa - impuls pro dobu ledovou
Aby mohla nastat doba ledová a led se zaèal na pevninì roziøovat, musel být oceán ve støedních a vyích zemìpisných íøkách teplý a pevnina
naopak studená - zvlá v létì.11 Z teplého oceánu se vypaøovalo znaèné mnoství vody, která se pøesouvala nad pevninu. Kombinace horkých par se studeným zemským povrchem vyvolala spíe snìení ne dé. Chladný kontinent
chránil sníh pøed rozmrznutím i v letních mìsících. Tak se sníh rychle hromadil.

sráky
mraky (snìhové)

vypaøování
Studená pevnina

teplé moøe

Dùsledkem potopy byly teplé oceány a chladné kontinenty, které vedly k dobì ledové.
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Lední medvìd
je druh
medvìda
pøizpùsobený
chladnému
podnebí.

Evolucionistická teorie pomalého a postupného usazování hornin12 nedokáe dobu ledovou vysvìtlit. Pøedpoklady o dlouhotrvajících geologických
obdobích zahrnují pomalé ochlazování zemì. To by ale nevyvolalo dobu
ledovou. Kdyby se oceán ochlazoval postupnì spolu s pevninou, po èase by
sice vechno bylo zmrzlé, ale chladný oceán by se pøestal vypaøovat. Tak by
byl nedostatek nového snìhu a nikdy by se nevytvoøil masivní ledový pøíkrov.13
Výsledkem by byla ledová pou, nikoli doba ledová.
Celosvìtová potopa, jak o ní hovoøí Bible, pøipravila jednoduchý mechanismus pro vznik doby ledové. Mùeme se právem domnívat, e vody oceánu
na konci potopy byly teplé. Voda se ohøívala díky podmoøské vulkanické
aktivitì a do oceánu se navíc vylily horké podzemní prameny. Oard a Vardiman dokázali teplotu oceánských vod odeèíst z izotopù kyslíku ve schránkách drobných moøských ivoèichù nazývaných dírkonoci.14 Na základì
tìchto údajù dokazují, e oceán se musel oteplit právì pøed dobou ledovou.
Velké mnoství vulkanických plynù a aerosolù ze zbytkových erupcí na
konci potopy a po ní mohlo odrazit sluneèní záøení zpìt do vesmíru. To
sníilo teplotu pevniny, a zvlá v letním období se zde citelnì ochladilo.15
Prach a aerosoly se pomalu usazovaly, ale pokraèující sopeèná aktivita jejich
zásoby doplòovala jetì stovky let po potopì. Tato tvrzení jsou podepøena
zjitìním znaèného mnoství vulkanických hornin v pleistocénních usazeninách, které vznikaly patrnì brzy po potopì.
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Vardiman ukázal s vyuitím základních znalostí proudìní v atmosféøe,
e po potopì teplý oceán spolu s velkým ochlazením na pólech zpùsobily
intenzivní vzduné proudìní.16 Rozsáhlý systém polárních hurikánù zasahoval znaènou èást Arktidy. Vardiman se domnívá, e toto mohlo trvat a pìt
set let, ne zalednìní dosáhlo maxima (viz níe). Taková cirkulace dopravila
do vyích zemìpisných íøek obrovská kvanta snìhu, který pevninu rychle
pokrýval ledovým pøíkrovem. Kdy se ke konci doby ledové dostateènì ochladila i moøe, led se rozíøil a na oceán.
Jak dlouho trvala doba ledová?
Meteorolog Michael Oard odhaduje, e trvalo pouze sedm set let, ne se
polární oceán ochladil z teploty 30 °C (prùmìrná teplota vody na konci potopy) na dnení 4 °C.17 Období onìch sedmi set let pøedstavuje délku trvání
doby ledové. Led se zaèal hromadit krátce po potopì. Bìhem pìti set let
následujících po potopì se voda oceánu ochladila na 10 °C. Tak se sníilo
vypaøování a ubylo srákových mrakù. Také atmosféra se u vyèistila od
sopeèného prachu. Sluneèní záøení opìt pronikalo a k zemskému povrchu
a rychle rozpoutìlo ledový krunýø. Doba ledová tedy dosáhla svého maxima
pìt set let po potopì.
Je zajímavé, e urèitá místa v knize Jób patrnì odkazují na dobu ledovou (Jób 37,9-10; 38,22-23. 29-30). Jób mohl ít nìkdy na konci doby ledové.
(Sídlil v zemi Úsovì, který byl potomkem émovým [Gen 10,23]. Na základì
toho vìtina konzervativních biblických vykladaèù souhlasí s mylenkou, e
Jób il v dobì patriarchù nìkdy okolo roku 2000 pø. Kr.) Bùh hovoøí s Jóbem
z vìtrné smrtì a øíká: Z èího lùna vyel led? Kdo rodí nebeské jíní? Vody
tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tùnì. (Jób 38,29-30).
Takovéto otázky pøedpokládají, e Jób vìdìl, o èem Bùh mluví - a u
z vlastní zkuenosti, nebo z historických záznamù. To se mohlo týkat klimatické úèinkù doby ledové; úèinkù, které dnes nejsou na Støedním Východì
patrné.
Vrty do ledové kùry na Antarktidì a v Grónsku zdánlivì potvrdily obvyklé odhady trvání doby ledové, kdy se ukázalo, e ledový plá se skládá
z nìkolika tisícù tzv. roèních vrstev. Vrstvy jsou v nejvyích èástech ledové
kùry skuteènì jasnì viditelné. Ale pouze vypadají jako vzorky snìhu, který
by se mìl ukládat kadý rok od konce doby ledové a to pøedpokládané tisíce
let. Èím dále do hloubky, tím jsou ménì zøetelné a jejich vznik lze pøipsat
stejnì dobøe jednotlivým snìhovým bouøím.
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Vardiman ukázal, e výsledky záznamù mohou podpoøit evolucionistickou teorii pouze v pøípadì, kdy uvìøíme tomu, e jedna vrstva odpovídá
jednomu roku.19 Daleko více tato data odpovídají kreacionistickému modelu,
který tvrdí, e tlouka ledu zesilovala díky proudìní hurikánù v prùbìhu
pomìrnì krátké doby pìti set let po potopì. Pak mùeme pøítomnosti rùzných izotopù kyslíku rozumìt tak, e nepøedstavují rùzné roky, ale spíe
jednotlivé bouøe z rùzných smìrù. Ty pøináely vodu odpaøenou z oceánù o
rùzné teplotì.
Záhada zmrzlých mamutù
Pozùstatky stovek tisícù huòatých mamutù se naly v severní Evropì, na
Sibiøi a Aljace. Mnoho let existoval lukrativní obchod s mamutími kly. Na
Sibiøi a Aljace muselo ít minimálnì milion mamutù.20 Nalezené mrtvoly
ukazovaly na to, e zvíøata byla velmi dobøe ivena. Jak by ale na zmrzlých
sibiøských pláních mohlo vyrùst dostatek potravy pro mamuty? Víme také, e tu ili
srstnatí nosoroci, bizoni, konì, pimoni a velká stáda antilop. I kdyby se
zde tato zvíøata zdrovala pouze v
létì, ani tak by tu nemìla dost potravy.
Navíc - co by takoví nosoroci, bizoni èi konì pili v mrazivé
zimì? Tato zvíøata potøebují obrovská kvanta kapalné vody.
Evolucionisté - se svým modelem milionù let a mnoha dobami ledovými - vìøí, e nyní je proti
minulosti na Sibiøi a Aljace pomìrnì teplo.21 Souèasné teploty
pøisuzují i dobì, kdy tam ili mamuti. Jak by vak mohla tak velká
populace zvíøat ít v této oblasti?
Odhaduje se, e mùe existovat jetì takových padesát tisíc zvíøecích
mrtvol èi jejich èástí.22 Velká vìtina vykazuje známky pokroèilého rozkladu
pøed tím, ne tìla byla pohøbena a zmrzla, ale asi pùl tuctu mrtvol bylo
nalezeno zcela neporuených.
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V aludku nìkterých zachovalých mrtvol byla nalezena pouze èásteènì strávená potrava. Na
základì toho nìkteøí vìdci usuzují, e musel udeøit výjimeènì
krutý mráz, který byl schopen
uchovat obsah zvíøecích aludkù.
Na druhou stranu - nestrávená
potrava byla nalezena v aludku
mastodonta, který nebyl ani zmrzlý ani zkamenìlý (Ohio, USA).
Pimoò východní, z èeledi turovitých,
Pøed tím, ne byly mamutí pozùje pøizpùsoben chladu.
statky pohøbeny, byly v rùzném
stupni rozkladu. Z toho vyplývá, e nelo o nìjaký náhlý místní mráz. Pøesto
ochlazení muselo pøijít pomìrnì rychle, vzhledem k stupni zachovalosti.
Nìkteré rostlinné druhy identifikované v aludku slavného berezovského mamuta rostou v souèasnosti pouze v teplém podnebí. Takovýto doklad
ukazuje na trvalou a rychlou zmìnu podnebí na Sibiøi èi Aljace. Mamuti zde
mohli ít, protoe tamìjí podnebí bylo mnohem teplejí a s intenzivnìjími
srákami ne je tomu dnes. To, e se mamutí pozùstatky naly i na jihu (napø.
Mexiko), dokazuje, e mamuti byli pøizpùsobeni nejen ledovému prostøedí.
Jeskynní malby znázoròující mamuty byly zjevnì nakresleny lidmi ijícími po potopì.23 Dále, protoe mamutí pozùstatky jsou zamrzlé v bahnì,
v øíèních naplaveninách a v deltách vytvoøených povodnìmi, a sice na sedimentárních horninách, musela zvíøata zmrznout nìkdy v dobì ledové, která
nastala po potopì. Mamuti museli být pohøbeni v bahnì, písku a zmrazeni
dost rychle, aby se zachovali a do souèasnosti.24
Pohøbení a zmrznutí mamutù není vysvìtlitelné uniformistickou èi evolucionistickou teorií s jejím pomalým a postupným nástupem doby ledové a
jejím podobnì pomalým odezníváním poèítaným na tisíce let. Zatímco pro
evolucionisty jsou mamuti velkou záhadou, v biblickém rámci lze tuto záhadu snadno vysvìtlit.
Oard se domnívá, e se mamutí mrtvoly ocitly pod zemí a zmrzly spíe
ke konci doby ledové, která nastala po potopì.25 Je významné, e se mamutí
pozùstatky jsou zvlátì hojné na pobøeích a ostrovech Severního moøe.
Nejèastìji se nacházejí pod nejjinìjí hranicí ledového pøíkrovu.
Oard pøedpokládá, e kdy se pevninský led rozpoutìl a podnebí se
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zaèalo trvale mìnit, dolo k nìkolika lokálním záplavám, kdy se protrhly
ledové hráze a uvolnily celá jezera ledové vody. Nejménì jeden takový pøípad je dokumentován ze Sibiøe.26 Takové záplavy mohly pohøbít mamuty.
Arktický oceán by na konci doby ledové, i kdy jeho teplota byla pod
bodem mrazu, mohl být dost teplý, aby jeho slaná voda nezamrzla. Náhlý
pøíliv sladké vody vak na moøské hladinì velmi rychle vytvoøil ledový pøíkrov,
který zamezil vypaøování. To mohlo zpùsobit nástup chladného a suchého
poèasí na Sibiøi a na Aljace s poklesem teploty o 30 °C bìhem jednoho
týdne. Tento model vysvìtluje náhlý vznik mrazivého poèasí v dané oblasti a
nenadálý zánik mamutù. Té nám pomáhá lépe porozumìt, kde se vzalo
takové mnoství do ledu zamrzlých mamutích mrtvol.
Díky pomìrnì teplému Severnímu moøi mohla být pobøení území obyvatelná a úrodná, pøestoe se vnitrozemí pokrývalo ledem. Oard se domnívá,
e mamuti byli zvyklí bìhem doby ledové migrovat do pobøeních oblastí
Severního moøe. Kdy vak oceán zamrzl, mamuti vyrazili patným smìrem
- do jetì vìtí zimy. U nìkterých nalezených mamutù lze urèit, e pøíèinou
smrti bylo uduení èi utonutí. Ze Severní Ameriky jsou známé pøípady uduení skotu pøi prudkém ochlazení.27 Potopa a následné tání ledu v asijských
velehorách mohly zahubit a pohøbít mnoho mamutù.
Je vidìt, e biblický model dovede vysvìtlit obrovské mnoství mamutích mrtvol, které se zachovaly pøi pobøeí Arktického ledového oceánu.
Katastrofální následky
Kdy skonèila potopa, zvíøata z archy mìla nìkolik století na to, aby se
rozmnoila. Náhle vak pøila doba ledová a nastaly trvalé zmìny klimatu.
Mnoho zvíøat se nedokázalo s nastalou situací vyrovnat a zaèala vymírat.
Nìkterá, napø. mamuti, nepøeila katastrofy spojené s drastickými klimatickými zmìnami.
Kdy led zaèal ustupovat a opìt se zmìnil pomìr sráek, mnoho oblastí
- do té doby dobøe zavlaovaných - se promìnilo v poutì. Následkem toho
umírala dalí zvíøata. Katastrofální potopa následovaná pohromami meních
rozmìrù (zalednìní, sopeèná èinnost, vysychání pùdy) drasticky zmìnila tváø
Zemì a podepsala se i na jejích obyvatelích. Tyto zmìny jsou pozorovatelné
dodnes.

Jak to bylo s dobou ledovou?
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