Kapitola 17

Jak se zvíøata
dostala do Austrálie?
Jak se zvíøata z odlehlých zemí dostala na archu? Kdy
bylo po potopì, skákali klokani celou cestu a do Austrálie?
Co raly cestou koaly?

N

a zaèátku si znovu pøipomeòme, e Boí slovo nám pomocí nejsrozumitelnìjích výrazù skuteènì odhaluje, e celý svìt byl zaplaven mo
hutnou vodní katastrofou - biblickou potopou. Vichni suchozemtí
tvorové dýchající vzduch, kteøí nebyli na are, zahynuli. Svìt se vylidnil.
Pøeili jen lidé, kteøí se zachránili v are (viz kap. 10).
Jak se zvíøata dostala do archy?
Pochybovaèi posmìnì líèí Noeho, jak cestuje do zemí vzdálených od
Støedního východu, aby shromádil zvíøata jako jsou klokani a koaly z Austrálie nebo kiwi z Nového Zélandu. Bible vak uvádí, e zvíøata pøila k Noemovi. Nestojí tam, e by Noe musel zvíøata shánìt (Gen 6,20). Bùh podle
veho zpùsobil, e zvíøata pøila sama. Bible neøíká, jak se to stalo.
Nevíme ani, jak vypadala zemì pøed potopou. Pokud ji tvoøil pouze jediný kontinent (viz níe v této kapitole), potom je otázka pøíchodu zvíøat
z odlehlých zemí irelevantní.
Rozmístìní zvíøat po potopì
Nae monosti pochopit, jak a proè se odehrály nìkteré události, jsou
znaènì omezené. Nemáme o nich toti zaznamenány ádné podrobnosti a
nedají se experimentálnì zopakovat.
Potíe pøi vysvìtlování podrobností jednotlivých události pramení z na-
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eho omezeného poznání. Nemùeme se vrátit zpìt ve stroji èasu, abychom
si ovìøili, co a jak se stalo. Nae mylenkové rekonstrukce toho, jaký byl svìt
po potopì, budou mít nevyhnutelné nedostatky. Proto i schéma stìhování
post-potopních zvíøat pøináí urèité problémy a jsou výzvou pro badatele ke
hledání modelu biblického stvoøení. Existují vak rùzné zdroje záchytných
bodù, které naznaèují odpovìdi na otázky.
Vodítko ze souèasnosti
Kdy v roce 1883 vybuchla sopka Krakatoa, zbytek ostrova zùstal pustý
na nìkolik let, ale èasem dolo k znovuosídlení pøekvapivì rozmanitou faunou, zahrnující nejen hmyz a èervy, ale i ptáky, jetìrky, hady, a dokonce i
nìkolik savcù. Nikdo by neoèekával, e tak pøekvapivá paleta tvorù pøekoná
oceán, ale evidentnì se to stalo. Aèkoli se jedná pøevánì o mení tvory ne
o jakých zde chceme uvaovat, je to dostateèná ilustrace naí omezené pøedstavivosti.
Mosty mezi kontinenty
Evolucionisté pøipoutìjí, e lidé a zvíøata kdysi mohli volnì pøekroèit
Beringovu úinu, která oddìluje Asii a Ameriku.1 Døíve ne se rozíøil názor
o pohybu kontinentù, evolucionisté byli odkázáni výhradnì na sníení hladiny oceánu v prùbìhu doby ledové (kdy voda byla uvìznìna v ledu) a vytvoøení mezikontinentálních mostù, umoòujících pøejít suchou nohou napø.
z Evropy do Austrálie.
Existence hlubokých oceánských rozloh podél trasy do Austrálie do této
pøedstavy jetì zapadá. Evoluèní geologové vìøí, e dolo k mohutným tektonickým pohybùm, spojeným s vrásnìním moøského dna, v dobì ledové. Napø.
o èástech Kalifornie se soudí, e byly vyzdvieny o tisíce metrù z moøského
dna, a sice v pozdní etapì doby ledové nazývané pleistocén. Kreaèní geologové vìtinou povaují pleistocénní usazeniny za post-potopní - tedy z období, kdy docházelo k tìmto velkým migracím.
Stejným zpùsobem a zhruba ve stejné dobì jiné oblasti souí - zejména
èásti tìchto mostù mezi kontinenty - poklesly tak, e se potopily.2
Velmi rozíøená, ale mylná je domnìnka, e vaènatci se nacházejí jen
v Austrálii, a proto se tam museli vyvinout. Nicménì dnení vaènatci, vaèice,
ijí také v Severní a Jiní Americe, a fosilní vaènatci byli nalezeni na vech
kontinentech. Podobnì se vìøilo, e vejcorodý savec je unikátem Austrálie,
ale objev zkamenìlých zubù ptakopyska v roce 1991 v Jiní Americe vìdec-
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kou veøejnost pøímo omráèil.3 Protoe evolucionisté zastávají názor, e vechny organismy pocházejí ze spoleèného pøedka, migrace mezi Austrálií a jinými oblastmi musí být pøiputìna vemi vìdci, a evolucionisty nebo kreacionisty.
Kreacionisté zpravidla vìøí, e po potopì byla jen jedna doba ledová, a
to jako dùsledek potopy (viz kap. 16). Poklesnuví hladina moøe v té dobì
umonila zvíøatùm migraci pøes mosty mezi kontinenty na celá staletí. Nìkteøí kreacionisté se domnívají, e prakontinent se rozpadl po potopì (viz kap.
11), za dnù Pelega. To by opìt znamenalo nìkolik století, kdy se zvíøata
mohla rozptýlit, ani byly nezbytné mezikontinentální mosty. Ale rozpad
kontinentu v dobì Pelega (biblická postava, napø. 1 Pa 1,19.25; pozn. pøekl.)
není v kreacionistických kruzích pøijímán bezvýhradnì.
Skákali klokani celou cestu do Austrálie?
Jak se zvíøatùm podaøilo pøekonat dlouhou cestu z oblasti Araratu? Aèkoli byly zaznamenány zprávy o tom, jak jednotlivá zvíøata podnikla cestu
dlouhou stovky kilometrù, taková schopnost není zcela nezbytná. První australtí kolonisté vypustili velmi malý poèet králíkù. Divocí králíci dnes ijí i
v opaèné èásti tohoto rozlehlého kontinentu (prakticky vude). Znamená to,
e kadý jednotlivý králík musel pøekonat celou Austrálii? Samozøejmì ne.
Kreacionisté jsou nìkdy posmìnì dotazováni: Skákali klokani celou cestu
do Austrálie? Jak vidíme na pøíkladu králíkù, tato otázka je ponìkud hloupá.
Populace zvíøat se mohla pøesouvat bìhem celých staletí relativnì pomalu, v prùbìhu mnoha generací. Mimochodem, opaèná otázka (také obvyklá)
týkající se dvou klokanù skákajících celou cestu z Austrálie a do archy, se
dá zodpovìdìt stejnì snadno. Kontinenty, jak je známe dnes, s vrstvami usazeniny z potopy, nejsou totoné s kontinentem nebo kontinenty z èasù pøedpotopních.
Nemáme také ádné informace o tom, jak byla zvíøata rozmístìna pøed
potopou. Klokani (a platí to i pro jiné tvory) nemohli být na nìjaké izolované
èásti pevninského masivu. Genesis 1,9 naznaèuje, e existoval jen jediný pevninský masiv. (Nahromaïte se vody pod nebem na jedno místo a uka se
sou!) Klokani se mohli klidnì pást jen co by kamenem od archy dohodil,
zatímco ji Noe stavìl.
Mohla by vzniknout otázka: Jestlie migrace zvíøat do Austrálie trvala
tak dlouho (pravdìpodobnì té pøes Indonésii), proè se na jejich trase nenaly jejich fosilie?
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Fosilizace je jev, který pøedpokládá náhlé pohøbení (jako
pøi potopì). Tím se zabrání rozkladu. Lvi ili v Izraeli jetì celkem nedávno. Nenajdeme tam
sice jejich zkamenìliny, ale to
nám nebrání vìøit mnoha jiným
historickým dokladùm o jejich
pøítomnosti. Miliony bizonù kdysi táhly Spojenými státy, a nezbyly po nich prakticky ádné zkamenìliny. Proè bychom mìli být
pøekvapeni, e malá populace, migrující pravdìpodobnì kvùli
nátlaku konkurence nebo predátorù, a ijící v urèité oblasti nanejvý nìkolik generací, nezanechala ádné fosilie?
Jedineèné organismy
Dalí otázka zní, proè se jistá zvíøata (a rostliny) nacházejí výluènì na
urèitých místech. Proè se druh X nachází jen na Madagaskaru a druh Y jen
na Seychelách? Ti, kdo se na to ptají, èasto vìøí, e druh Y se vdy nacházel
jen v dané oblasti a nikdy jinam nemigroval. Aèkoli je to moné, není to
nezbytnì jediná monost. Vechno, co lze ze souèasných endemitù vyvodit,
je jen to, e jejich biotop je jediný, kde dodnes pøeily.
Pøedkové souèasných klokanù mohli zaloit dceøiné populace v nìkolika èástech svìta, vìtina z nich vak postupnì vyhynula. Tito vaènatci moná
pøeili v Austrálii jen díky tomu, e se tam stìhovali pøed savci s placentou
(nepøedkládáme nic jiného ne nahodilý smìr migrace), a následnì byli od
ostatních savcù izolováni, a tak ochránìní pøed konkurencí a predátory.
Palm Valley v centru Austrálie je domovem unikátního druhu palem
Livingstonia mariae. Nenajdete je nikde jinde na svìtì. Znamená to nutnì,
e semena tohoto druhu se hojnì vyskytují jen na tomto malém místì? Vùbec
ne! Nynìjí modely post-potopního klimatu naznaèují, e zemì je mnohem
suí ne ve staletích tìsnì po potopì. Sami evolucionisté souhlasí, e jetì
nedávno (podle evolucionistických mìøítek) byla Sahara bujná a zelená a

Jak se zvíøata dostala do Austrálie?

støední Austrálie mìla vlhké a tropické podnebí. Podle veho palma Livingstonia mariae mohla být rozíøena témìø po celé Austrálii. Moná dokonce i na jiných místech,
která jsou dnes suchá (napø. èásti Afriky).
Tyto palmy v Palm Valley pøeily, protoe to místo bylo uetøeno vysychání, které
ovlivnilo znaènou èást australského kontinentu. Vude jinde vyhynuly.
Mimochodem, toto schéma zmìny vegetace v závislosti na zmìnì podnebí bychom
nemìli ztrácet ze zøetele pøi úvahách o postpotopní migraci zvíøat - obzvlátì s ohledem
na bìné námitky a karikatury. Napøíklad,
jak se mohli tvorové, vázaní na prostøedí
detných pralesù, pøeplahoèit tisíce mil vyprahlou poutí a tam, kde dnes ijí? Odpovìï zní: Vdycky tam pou nebyla!
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Palmy Livingstonia v Palmovém
údolí, støední Austrálie

Koala a jiné specializované druhy

Specializace koaly na listy blahovièníku
je patrnì dùsledkem získané závislosti.
Mláïata lze navyknout na jinou
rostlinnou potravu.

Nìkteré problémy mají sloitìjí
øeení. Napø. nìkterá zvíøata potøebují
speciální podmínky nebo velmi speciální potravu. Patøí k nim panda obrovská z Èíny a australská koala. Samozøejmì nevíme, jestli bambusové výhonky nebo modré listy eukalyptu4 tehdy
nerostly podél jejich pøípadné migraèní trasy. Vlastnì to mohlo mít vliv na
jejich smìr.
Ale na druhou stranu, existuje i
jiná monost. Potøeba specifických
nebo jedineèných podmínek pro pøeití mùe být dùsledkem specializace,
postupné zmìny v nìjaké populaci.
Tedy, mùe vyplývat z úbytku v genetické informaci, ze ztenèování genofon-

214

Kapitola 17

du nebo degenerativních mutací. Dobrým pøíkladem je mnoho moderních
plemen psù vybíraných èlovìkem (pøírodní podmínky mohou pùsobit podobnì), kteøí jsou mnohem ménì odolní ne jejich bastardí pøedci. Napø. bernardýn je nositelem mutaèního defektu zvaného hyperaktivní thyroid, který
ho nutí ít ve studeném prostøedí, aby se vyhnul pøehøátí.
To by mohlo znamenat, e pøedci takových tvorù, kteøí vystoupili z archy, nebyli tak specializovaní. Byli tedy mnohem odolnìjí ne jejich potomci, kteøí pøevzali jen èást informací z pùvodního genofondu.5 Jinými slovy,
pøedci koaly se mohli ivit daleko irím spektrem rostlin. Takové vysvìtlení
bylo umonìno teprve moderním biologickým poznáním. Jak se budou nae
znalosti roziøovat, rozplynou se moná i zbývající záhady.
U zvíøat, která jsou donucena ke stìhováLeguáni
ní, si takové zmìny nevyádají pøíli dlouhou
pøekonali stovky
kilometrù na
dobu. První malá populace, která vznikla, se
ostrùvcích
rychle rozpadala na dceøiné populace. Ty se
vegetace
pak rozely rùznými smìry a kadá z nich si
vytrených
nesla jen èást genofondu nejstarího páru, ktebouøemi.
rý vyel z archy.
Nìkdy celá populace vyhyne, nìkdy ale pøeije jeden specializovaný druh. Tam, kde vechny poddruhy pøeijí a rozmnoí se, nacházíme stejnì úasnou rozmanitost, jakou vidíme i v nìkterých skupinách tvorù zøetelnì odvozených z jednoho stvoøeného druhu. To vysvìtluje, proè nìkteré
blízce pøíbuzné druhy nacházíme daleko od sebe.
Lenochod, velmi pomalu se pohybující tvor, mùe budit zdání, e
potøebuje mnohem více èasu na vykonání cesty z Araratu do svého
souèasného bydlitì, ne tvrdí Písmo. Jeho souèasný stav mùeme
také vysvìtlit podobným degeneraèním procesem. Aby vysvìtlili dnení rozíøení ivoèichù, i evolucionisté museli pøipustit, e nìkteøí
primáti pøekonali stovky mil otevøeného oceánu na vorech svázaných ze tøtiny vyrvané bouøemi.6 A skuteènì - nedávno bylo doloeno, e leguáni cestovali tímto zpùsobem stovky mil mezi ostrovy v Karibiku.7
Bible nabízí model post-potopního rozíøení zvíøat a lidí,
který také odpovídá fosilním nálezùm opic a lidí. V post-potopních sedimentech v Africe se zkamenìliny lidoopù nalézají hloubìji ne lidské. Evolucionisté to zdùvodòují tím, e se lidé
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vyvinuli z opic. Ale existuje i jiné vysvìtlení. Zvíøata, vèetnì opic, se mohla
zaèít roziøovat na zemi ihned po potopì, zatímco lidem se do toho podle
Bible nechtìlo (Gen 9,1; 11,1-9). Rozptýlení lidstva nezaèalo pøed zmatením
jazykù, a k tomu dolo a nìkolik set let po potopì. Toto lidské zpodìní
by vysvìtlovalo, e nìkteré fosilie opic byly nalezeny pod lidskými, nebo
lidé pøili do Afriky a po nich.8
Moná, e nikdy nebudeme znát pøesnou odpovìï na vechny tyto otázky, ale rozhodnì je patrné, e tyto problémy zdaleka nejsou tak hrozivé, jak
se na první pohled zdálo.9 Spojením vech biblických, geologických a antropologických dùkazù o biblické potopì dojdeme k tomu, e to, jak Genesis
popisuje roziøování zvíøat z jednoho místa, zní naprosto rozumnì.10 Nejen
to, biblický model poskytuje skvìlé základy pro vìdecké studium tìchto otázek.
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4 Koala se mohla ivit i jinými druhy eukalyptových listù. V celé Austrálie najdeme okolo 500
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