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Fossiilit kertovat tutkijoille maailmasta ennen 
vedenpaisumusta. Maakerrostumia tutkimalla 
saadaan kuva niiden muodostumisesta. Osa tut-
kijoista näkee tapahtumien taustalla maailmaa 
kohdanneen mullistuksen, jonka aiheuttivat 
tulivuoritoiminta ja koko maailman peittänyt 
tulva. Osa tutkijoista ei hyväksy tulvateoriaa 
vaan pitäytyy 1800-luvulla muotoutuneisiin 
teorioihin maakerrostumien miljoonien vuosien 
aikana tapahtuneesta hitaasta kasautumisesta. 

Äärimmäisestä teosta

LUKU 5
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Olosuhteet ennen vedenpaisumusta

Laajojen matalan veden vyöhyk-
keiden lisäksi maan pinnan alla olevat 
vesivarat, syvyyden lähteet, yhdessä il-
man kosteuden kanssa, kostuttivat maan 
ja antoivat sille sen rehevyyden, jonka 
nykyään havaitsemme sekä fossii leista 
sekä maakerroksiin hautautu neista hii-
li- ja öljy esiin tymistä.

Sivun kaaviokuvassa on esitetty pe-
rusajatus ranta-alueiden jakaantumisesta 
eri vyöhykkeisiin.

Vasta viime vuosina on pystytty sate-
liittien avulla mittaamaan merivirtojen ja 
veden syvyyssuunnassa tapahtuvan liik-
keen vaikutukset.2 Maan pyöri misliike 
yhdessä Kuun vetovoiman kanssa ovat 
merkit tä vim mät veden liikuttajat. Samat 
voimat vaikuttivat myös ennen veden-
paisumusta olevaan laajaan vesialu-
eeseen. Veden hyvä lämmönvarauskyky 
takasi silloin, kuten nytkin, että lämpö-

tila pysyi suhteellisen vakiona ympäri 
vuorokauden.

Laajojen öljyesiintymien ja kalkki-
pitoisten maakerrosten perusteella on 
arvioitu, että matalan veden eliöstö sekä 
planktonkasvusto olivat ennen veden-
pai sumusta nykyistä huomattavasti run-
saammat ja monipuolisemmat.

Fossiilien perusteella on päätelty, 
että ilman happipitoisuus ja sen paine 
olivat suuremmat kuin nyt. Suurten vesi-
kasvien perusteella on arvioitu, että mata-
lan veden alueella on ollut kelluvia saaria, 
joiden kivet tynyttä kas vustoa on löytynyt 
hiili esiin tymissä ja kalkkikivikerros tu-
mis sa eri puolilta maailmaa. Joukossa 
on jopa yli 100 m korkeita puumaisia 
kortekasveja. Suuret ja laajat meripihka-
esiintymät, joita on löydetty eri puolilta 
maailmaa ovat todisteena siitä, että se-
kä pihkaa tuottavat havupuut että neste-

Mitä maakerrostumiin hautautuneet kasvit ja eläimet 
voivat kertoa olosuhteista ennen veden paisumusta?

Vertailua ja tosiasioita

Avaruuskuva esittää neu troni sätei lyn rä-
jähdysmäistä kuviota, jota ei voida pal-
jain silmin nähdä. Sähkömag neet tisen 
energian säteilyn aallon pituuk sista voi 
ihmissilmä aistia vain alueen 350-700 na-
nometriä. Lyhyitä aallon pituuk sia kuten 
ultravioletti-, rön tgen- ja gamma säteilyä 
sekä valoa pitempiä, kuten infrapuna-, ja 
mikroaalto säteilyä voidaan kuvata näky-
vään muotoon erikois laittein.1 

Seuraavilla sivuilla kuvataan olosuhteita, jotka vallitsivat ennen kuin 
maakerrostumat ja niissä olevat fosiillit muodostuivat ja niitä suuria muu-
toksia, joka synnyttivät nykyisen maailman.

Nykytekniikalla ja tietokoneilla voidaan tutkia ja arvioida miten kaikki 
todennäköisesti tapahtui. Tärkein tieto tapahtumista sisältyy kuitenkin 
Raamatun ilmoitukseen, jossa tekijä itse kertoo eri aikajaksojen tapahtu-
mista, niiden syistä ja seurauksista.

Lähes päivittäin televisioruutujen ja värikkäiden painokuvien muodossa 
kerrotaan ihmisille sattumalta tapahtuneesta maailmankaikkeuden synnystä 
ja sen tuhansia miljoonia vuosia kestäneestä kehityksestä. Tätä materialistista 
uskomusta ei voida tieteellisin havainnoin todentaa. Vedenpaisumuksen jäljet 
ovat sitävastoin olemassa ja tieteellisin menetelmin arvioitavissa. Maakerros-
tumat eivät tue maapallon miljoonia vuosia kestäneitä kehitysjaksoja.

Pitkien kehi tys kausien ajatus on tuttu jo antiikin ajoilta ja 1800-luvulla se 
perustui vain tiettyjen henkilöiden ajatuksiin ja väittä miin. Nykyään miljardi-
en vuosien ideaa tuetaan mm. niillä tiedoilla, joita saadaan avaruutta kuvaa-
villa laitteilla ja kuvien tulkinnoilla. Kalliit avaruustutki muk seen rakennetut 
laitteet ovat yleensä vain niiden käytössä, jotka tukevat vallassa olevaa maa-
ilmankatsomusta. Avaruus tut ki muk sien tulokset eivät tue alku rä jäh dysteoriaa 
(Big Bang). Siksi on ideoitu mm. pimeän aineen ja pimeän energian olemas-
saolo. Niille on annettu teoreettisia arvoja. Niitä voidaan tarvittaessa muutella 
siten, että tutkimusten ja havaintojen lopputulokset tukevat alku räjäh dys-
teoriaa. (Taustaa 2, luvut: 22, 32 ja 34) 
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Vaikka Maan etäisyys Auringosta 
on todennäköisesti pysynyt samana, 
olivat alkuolosuhteet muuten erilaiset 
kuin mitä ne ovat nyt. Tähän on Raa-
matun ilmoituksen lisäksi saatu tietoa 
mää   rit telemällä niitä olosuhteita, joissa 
aikanaan eläneet ovat voineet toimia. Li-
sätietoa on saatu myös hyvin säilyneis-
tä kasvi fossiileista ja meripihkan sisällä 
säily neistä ilmakuplista sekä ikiroudan 
sisältä esiintulleista kasvi- ja eläinjäämis-
tä.

Merkittävä ero liittyy ilmasto-olosuh-
teisiin. Maapalloa suojasi avaruussäteilyltä 
magneettisuuden lisäksi vesikehä. "Ja 
Jumala sanoi: "Tulkoon tai vaanvahvuus 
vetten välille erottamaan vedet vesistä."  
Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erot-
ti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden 
alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuu-
den päällä; ja tapahtui niin."  Vesikehän 
ansiosta ilmas tol liset olosuhteet olivat 
saman tapaiset maapallon eri osissa - ku-

ten nykyisin esim. ikiroudan alta esille 
tuleva kas visto osoit  taa. Toinen päättely 
liittyy veden kiertoon. Raamatun mu-
kaan: "...su mu nousi maasta ja kasteli 
koko maan pinnan." (1 Moos. 2:6)  Maan 
pinta käsitti yhtenäisen mantereen ja sen 
kasteluun otti osaa neljä suurta virtaa.

Taivaanvahvuuden vesikehä käsitti 
yläilmakehän kerrokset. Ilmanpaine oli 
vesikehän vuoksi todennäköisesti ny-
kyiseen verrattuna kaksinkertainen ja 
ilman hapen ja hiilidioksidin määrä oli 
nykyistä paljon suurempi. Näihin johto-
päätöksiin on tultu tutkimalla eläin- ja 
kasvi fossiilien rakenteita ja niiden pe-
rusteella saatuja eroja nykyisiin olosuh-
teisiin. Minkälaiset ovat olleet aikanaan 
eläneiden eliöiden vaatimat elinolo-
suhteet?

Johtopäätöksenä on ollut, että ny-
kyiset eläimet ja kasvit tulisivat hyvin toi-
meen alkuolosuhteissa. Merkittävä osa 
ennen eläneistä kookkaista kasveista 

Olosuhteista maailmassa ennen vedenpaisumusta voidaan tehdä arvioita sekä fossii-
lien että nykyisten kasvien ja merieläinten perusteella. Raamattu antaa vallinneesta 
alkutilanteesta kuvauksen. Nooan perheen mukana tuli tietoa ( ja tarvikkeita) tuhou-
tuneesta maailmasta, sen arkkitehtuurista, elintavoista ja käyttöesineistä.

Wollemi-männyn oksan kärkiosan fossiilin iäksi arvioitiin kehitysopin taulukoiden mu-
kaan 175 miljoonaa vuotta. Männyn arveltiin hävinneen lopullisesti joitakin miljoonia 
vuosia sitten. Wollemi-mäntymetsikkö löytyi kuitenkin Australiasta. Harvinaisuudesta 
on tehty kaupallinen tuote. Sydneyn kasvitieteellinen puutarha myy männyn taimia 
ruukkutavarana asiasta kiinnostuneille. Itse Wollemi-metsään ei päästetä sivullisia.3

Ylärivissä puiden lehtiä, joita on löytynyt eri ker rostumissa fossii leina. Alarivissä 
vastaavat lehdet nykyisistä elävistä puista. Kuvat kirjasta: Kingdom of the Plants: 
Defying Evolution - Alexander Williams - 2001. 

mäistä mahlaa muodostavat palkokasvit 
olivat yleisiä.

Maan pinnan korkeuserot olivat nykyi-
seen tilanteeseen verrattuna vähäiset. Man-
nerlaattojen törmäysten seura uksena synty-
neet korkeat vuoristot ja vuorijonot, joiden 
rinteillä on runsaasti fossiili esiintymiä, kuu-
luvat nykyiseen maailmaan. 

Matalan veden alueet käsit tivät me-
ren pinta-alasta merkittävän osan. Tämä 
voidaan päätellä siitä, että suuria kalkki-
kivi- ja  liitukallio esiin tymiä on eri puo-
lilla maailmaa - esimerkkinä Tanskan ja 
Etelä-Ranskan alueet sekä Englannin 
Doverin liitukalliot ja Saksan kalkkikivi-
louhokset. Nämä ovat syntyneet pääasiassa 
matalan veden eliöiden kalkkikuorista sekä 
plankton eli öiden kuorista. Lisäksi näissä 

kalliokerros tumissa esiintyy runsaasti 
kasvi- ja eläinfos siilleja.
Kaikki eivät sopeutuneet

Kaikki nykyiset kasvit kuuluivat 
menneen maailman flooraan - kuten 
sivun esimerkkikuvat osoittavat.  Ny-
kyiset olosuhteet ovat kuitenkin anka-
rammat kookkaille hapekkaassa ja kos-
teassa ilmastossa kasvaneille kasveille. 
Nykyiset ilmastovyöhykkeet valikoi-
vat kullekin alueelle sopeutuvat kas-
vit. Tämä tulee esille myös maapallon 
tundravyö hyk keiden ikiroudan sula-
essa. Sieltä paljas tuu jatkuvasti jääty-
neitä lauhkean ja lämpimän alueen kas-
veja ja hedelmiä - jäätyneiden eläinten 
ohella.
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 Alkumanner ta  ym pä röi vät ma-
talan veden alueet laajoina vyö  hyk kei-
nä. Nii den poh ja eli östö, plan k ton kas vil-
lisuus, rehevät ve si- ja sa niais kas vus tot 
ovat perustana nykyisille laa joille öl-
jy- ja hiili esiin tymil le sekä elo pe räisille 
kalkkikiviker ros  tu mille. Liitukal liot ra-
ken tuvat plank  toneli öi den ku o rista.  
Eri fossiilien määrä kerros-
tumissa
Fossiilien esiintymistä on tutkittu  jo lähes 
200 vuot ta. Kun kaikki löydetty fossiiliai-
neisto ote taan huomioon, koostuu sen sisäl-
tö seuraavasti: 
-95  % on matalan veden eli östöä (ko ralleja, 
kuo riais eläi miä, simpukoita, kotil oita, 
ni vel jalkaisia jne.) 
-4,75 % on leväkasvil li suutta, kasveja, 
planktonia jne. (pääosa kivihiilen alku-
perästä)  

-0,25 % sel kärankaisia (kalat, matelijat, 
sam mak ko eläi met, linnut ja nisäkkäät).
-Nisäkkäiden osuus koko määrästä on 
vain 0,0025 %.6

Suuri kokoisiksi kasvaneet sau rus-
eläi met kuten Seismo sauruk set ovat 
raken teen sa puolesta "matalan veden" 
kah laajia, joiden suuri keho ja veren-
kierto saivat tukea ympäröivän veden 
paineesta. Niiden sieraimet keskellä 
päätä, silmien välissä, sopivat lähellä 
veden pintaa ta pahtuvalle hengityk sel-
le ja laaja poh jaiset jalat kah laamiseen 
- kuten virta hevol lakin. Ve den vakiona 
pysyvä lämpötila auttoi näitä suuria eläi-
miä pitämään ruumiin läm  pön  sä tasaise-
na myös pimeään aikaan.

Kuivalla maalla eläneiden sau  rus-
ten joukossa oli myös hyvin pieniä. 
Suurikokoisten verenkierto ja läm-

ja eläimistä me neh tyisi, jos ne olisivat 
joutuneet nykyisen kaltaisiin olosuh-
teisiin.

Liskot, sauruseläimet ja mm. kilpi-
konnat kasvavat kokoa koko elinikän-
sä. Mitä vanhempia ne ovat, sitä kook-
kaimmiksi ne kasvavat. Nykyiset fos-
siilitutkijat ovat joutuneet muuttamaan 
mm. saurusten nimikkeistöjä. Sa ma 
sauruseläin on aikaisemmin luokiteltu 
eri eläimeksi kokonsa ja muotonsa mu-
kaan. Vasta nykyään on pystytty fos-
siilien perusteella seuraamaan kas vu-
kauden aikana tapahtuneita muutoksia, 
joiden johdosta eläimen ulkomuoto  
muuttui suuresti iän mukaan. Kysy-
mys on ollut samasta eläimestä sen eri 
ikäkausina vaikka se aikaisemmin luo-
kiteltiin eri lajiksi.4

Vertailua
Eläimen kehon massa, 

hapen tarve ja vallitse-
van ilmanpaineen merkitys 
verenkiertoon ja verenpai-
neeseen, ovat olleet mielenkiintoi-
sia  tutki  mus  koh  teita. Esimer kiksi 
Seis  mo  sauruk sen ke hon  pai no oli 
yli 50 tonnia, se kasvoi noin 40 met-
riä pitkäksi ja sen lan tion  kor   keus 
nou si noin yh  dek sään met riin. Kun 
se nos ti pään sä, nou si se lähes 30 
m:n korkeuteen. Jos sitä vertaa 
ny  kyiseen rat su he vo seen on ero 
suuri.4 Kuitenkin tämän sau rus-
eläi men sie rai met, jotka sijait-
sivat aivan ylhäällä silmien vä-
lissä, oliva suunnilleen saman 
kokoiset kuin nykyhevo sella. 
Kun ihmisen verenpaineen lu-
kema on n. 120/80 ja kirahvil-
la 198/1605,arvioidaan näi-
den korkeiden sau rusten 
vas t a a v a n  l u k e m a n 
olleen 700/350 elo ho-
pea mil limetrin välillä. 
Näiden arvojen perusteella 

oletetaan, että ilmanpaine on ollut noin 2 
ja hapen määrä yli 32 %.

Toinen mielenkiitoinen vertailueläin 
on lentolisko, joita on useita erikokoi-
sia lajeja. Suurimpien siipien kär  ki väili 
oli yli 17 m, joka vastaa joidenkin tais-
teluhävittäjien siipipintaa. Kun on ar-
vioitu lentoliskon kokoa, painoa ja 
sen suhteellisen "avuttomien" jalkojen 
käyttöä len toonlähdön vauh din otossa on 
todettu, että nykyisissä olosuhteis-

sa se ei pääsisi lainkaan lentoon. Jos 
ilmanpaine olisi kaksinkertainen, 
olisi len to lisko toimintakykyinen. 
Samantapaisia laskelmia on tehty 
myös aikanaan eläneiden suur-
ten niveljal kaisten, hyön  teisten, 
saniaisten ja puiden kohdalla. 

Tutkijat olet tavat kin, että olo- 
suhteet aikanaan ovat olleet

merkittävästi nykyisis-
       tä poik keavat.

Nykyisen maailman suu-
rimmat nisäkkäät eivät 
pysty kunnolla hengittä-
mään, kun ne joutuvat 
jostain syystä rannalle.  
Ne kuolevat lyhyen ajan 
sisällä. Niiden luuston 
ja elimistön rakenne on 
suunniteltu kellumaan ve-
dessä, joka tukee kokonai-
suutta joka puolelta.
Sama pätee todennäköi-
sesti suuriin sauruseläi-
miin,  joiden fyysinen ole-
mus ja lämmön säätö 
edel  lyt tivät oleskelua ve-
dessä ja vesimassan tukea. 
Useiden lajien sierai met 
sijaitsivat pään yläosassa 
ja niiden ruumiin muoto ja 
pitkä  kaula  olivat omiaan 
veden pinnan alla olevan 
kasvuston käyttöön.
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mönsää tely edellyttivät todennäköi-
sesti lämpö tilal taan suo tuisia olosuh-
teita. Erikoisen näytön äskettäisestä 
hau tau tumisesta antoi Tyran  no saurus 
rexin fossiili, jonka mur retun luun 
sisältä löytyi "tuoreita" tumal lisia 
veren pu nasoluja ja joustavaa peh-
myt ku dosta. Ne todistivat, että maa-
ker rok siin vesimassojen hau taamat 
eläimet olivat elossa vielä muutamia 
tuhansia vuosia sitten. (Earth Magazine, 
June 1997)

"Sinä asetit maan perustuk sil lensa, niin että se 
pysyy horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit sen 
syvyyden vesillä kuin vaat teella: vuoria ylem-
pänä seisoivat vedet. Mutta ne pakenivat sinun 
nuhteluasi, sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon; 
vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoi-
hin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä panit 
rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja 
peittämään maata. Sinä kuohutit laaksoista läh-
teet, jotka vuorten välillä vuotavat." (Ps. 104: 5-10)

Alkumanner
Vesi peittää maapallon pinta-alasta 

nykyään 71 %. Kaikki elollinen on riip-
puvaista vedestä ja veden kierrosta.

Nykyiset mantereet muodostivat en-
nen vedenpaisu musta yhden kokonaisuu-
den (Pangaea). Vesi hallitsi yhtenäisenä 
merenä muuta osaa maapallosta.

Todennäköisesti silloisen laaja-alai-
sen meren syvyys ei vastaa nykyistä. Tä-
mä voidaan päätellä siitä, että nykyisiä 
mantereita ympäröi mannerrinne, jonka 
keskisyvyys on vain noin 200 m. Myös-
kin mannerlaattojen törmäyksissä synty-
neet syvänteet puuttuivat. Kun nykyisin 
valtamerien keski syvyys on noin 4 km, 
ovat vastaavasti mannerlaattojen kor-

Alkumanner Pangaea (Pangea) kuva-
taan Raamatussa jokineen ja raaka-
aineineen: 
"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli 
para tiisia, ja se jakaantui sieltä nel-
jään haa raan. Ensimmäisen nimi on 
Piison; se kiertää koko Havilan maan, 
jossa on kultaa;  ja sen maan kulta on 
hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa 
ja onyks-kiveä.  Toisen virran nimi on 
Giihon; se kiertää koko Kuusin maan.  
Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se 
juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on 
Eufrat." (1 Moos. 2;10-14) 
Kun alkumanner alkoi hajota, voidaan 
olettaa, että murtumakohdat olivat osin 
samat kuin ne aukeamat, joista syvyyden 

keimmat koh dat yli kaksi kertaa meren 
keskisy vyys. 

Vedenpaisumuksen alussa silloisessa 
litosfäärissä olleita vesivarantoja työntyi 
maan pinnalle ja samalla vesikehän vedet 
tulivat sateena maan pinnalle. Nämä yh-
dessä vastaavat maapallon nykyisin näky-
vissä olevan veden määrää.

Oletetaan myös, että maapallon koko-
nais tilavuus oli nykyistä pienempi. Perus-
tana tälle oletukselle on maapallolla vai-
kuttanut kaksi kertaa suurempi ilmanpai-
ne, joka johtui mm. maata ympäröivästä 
vesikehästä. Laajeneminen oli yksi osate-
kijä mannerlaattojen irtoamiseen ja ajau-
tumiseen nykyisille paikoille.

lähteet työnsivät vesimassoja pintaan. 
Oletetaan myös, että koko maapallon 
tilavuus kasvoi kun ilmanpaine puolit-
tui. Kuoren paksuutta voidaan verrata 
omenan kuoren paksuuteen.

Teko  pahuutta vastaan
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Kaaviossa esitetettyjen tapahtumien 
seuraukset ovat eri puolilla maailmaa 
näh  tävissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, 
Yellowstonen kansallispuistossa, on run-
saasti esimerkkejä maakerroksiin jääneis-
tä kivet tyneistä puista. 

Kuvassa 1 maakerros tumia on huuh-
toutunut kivettyneiden runkojen ympäril-
tä. Kuvassa 2 puun runko läpäisee monia 
maakerroksia. Kuvassa 3 on kerrosten 
väliin jäänyt puu- ja humusaineita, jotka 
ovat muuttuneet paineessa kivihiileksi.

3

Tapahtumaketjut, jotka muokkasivat maailman

Samaan aikaan kun ilmakehän ylä-
osissa - todennäköisesti termosfäärin 
alueella (100-500 km) - ollut vesikehä 
pisaroitui ja satoi vetenä kahden kuu-
kauden ajan maan pinnalle, kuume-
nivat maanpinnan alla (litosfäärissä) 
olevat kalliokerrokset voimakkaiden ra-
dioaktiivisten  purkausten vuoksi. Näitä 
lämpöä aiheuttavia uraanin hajoamisessa 
syntyviä purkausia on tutkinut Yhdys-
valloissa mm. Robert Gentry.7 (kts. T2 
- luku 31) Maaperän kuumeneminen 
aiheutti siellä olevien vesimassojen 
kuumene misen ja niiden räjäh dys mäisiä 
purka utumisia. Nämä tapahtumat irrot-
tivat maan pintakerrokset, hajoittivat 
osittain myös kallioperää ja aiheuttivat 
laajoja maan järistyksiä, tulivuoren pur-
kauksia ja maankuoren halkeamia.

Kasvavat vesimassat peittivät kai-
ken alleen ja liikkuivat alussa massii-
visina lieju- ja lietekerroksina peittäen 
alleen matalan veden eliöstön, joka 
säilyi yhtei sönä lietekerroksissa mutta 
muuttui myöhemmin fossiileiksi - kuten  
esim. Burgessin kerrostumat.

Vesi nousi vuorovesi-ilmiön myö-
tä yli sen aikaisten mannerten ja niiden 
korkeiden kohtien. Koko maapallo oli 
veden peitossa. Tämän vaiheen aikana 
suurin osa mannerten pintakasvustosta ja 
hu muk sesta irtosi ja muodosti suuria kel-
luvia lauttoja. Osa matalan veden eliös-
töstä jäi mutavyöryjen alle. Vuorovesi-
ilmiö ja maanjäristykset saivat vedet 
liikkeelle ja sen aiheuttama pump  paava 
ilmiö “lajitteli” irronnutta maa-ainesta 
kerrostumiksi.

3
2

1

© KIMMO PÄLIKKÖ

© KIMMO PÄLIKKÖ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File

http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa2/31.htm
Jussi
Line

Jussi
Line



100 101

 Tutkijat Guy Berhault ja tri. Steven A. Austin ovat tutkineet liikkuvien vesimassojen 
vaikutusta maaperän murenemiseen ja uusien kerrostumien syntymiseen. Metrien 
paksuiset kerrostumat voivat syntyä jopa tunnissa. Vesimassojen kyky liikuttaa mas-
saltaan suuria kalliolohkareita on nähtävissä eri puolilla maailmaa.8

Gneissi on uudelleenkiteytynyttä eli meta-
morfoitunutta magma- tai sedimenttikiveä. 

laskeu tunutta hienoa ainesta ja erotteli 
isompirakeiset ainekset omiksi sedi-
menttikerrostumiksi.

Syntyneiden maakerrostumien alim-
mat osat olivat kovan paineen ja kuu-
muuden muutos pai neessa. Halkeamiin 
työntyi alla olevaa magmaa, jossa oli 
mukana kitkan irrot tamia kiviaineksia ja 
mineraaleja. Mag   ma voi työntyä myös 
vielä kovettu mis vaiheessa oleviin sedi-
mentti kerros tumiin. Näistä kerrostu mista 
muo dostuivat vielä myöhemmin - man-
ner laatto jen liikkeiden aikana -  tapahtu-
vien muutosten yhteydessä erilaiset meta-
morfi set (dolo miitti, kalkkikivi, liuskeet, 
vuo luki vet jne.) kivet, jotka vaativat 
muodos tuak seen suurta painetta ja kor-
keaa lämpötilaa. 

Kun maakerrostumat työntyivät toi-
siaan vasten, sekoittuivat kiviaineet toi-
siinsa eri tavoin. Tätä tapahtui etenkin 

kun mannerlaatat törmäsivät toisiinsa 
ja litos fääri muotoutui paikallisesti 
uudel leen. Maakerrostumien puristu-
essa kasaan, työntyivät "takaa tulevat" 
kerrostumat ylös muodostaen vuoristo-
harjanteet. Harjanteiden liikesuunnassa 
olevissa kerrostumissa säilyivät laatta-
maiset pinnat. Vastaavasti harjanteen 
toisella puolella tulivat näkymiin ker-
rostumien raken teet.

Kerrostuneet maalajit syntyivät ve-
den alla voimakkaiden vesiliikkeiden, 
veteen irronneen maa-aineksen ja  mur-
tu neiden ja hienoutuneiden kallioiden 
sekä pystysuun nassa tapahtuvan veden  
pump paavan voiman vaikutuksesta. 
Veden vaikutusta lisäsi vielä sekä voi-
makas tulivuoritoiminta että man ner-
laattojen liikeet.

Vesimassojen kuljettamat irtoainek-
set, kuten kaarnalautat ja muu kelluva 
pintakasvillisuus muodostivat saarek-
keita, jotka sitten peittyivät veden 
kuljet tamien lietekerrosten väleihin. 

Kun maan pyörimisliikkeen ja 
kuun vetovoiman aiheuttamat meri-
virrat kohtasivat vedenalaisia vuoria, 
osa kääntyi ylöspäin rinnettä pitkin. 
Nouseva vir taus toi mukanaan pohjaan 

Maapallon kiertoliikkeen 
ja vuorovesi-ilmiön yh-
teisvaikutuksesta suuren 
merialueen vedet ovat 
samaan aikaan virtaa-
vassa ja pump paavassa 
liikkeessä. Näiden yhteis-
vaikutus on sekä kiinte-
ää pohjaa irrottava että 
veden mukana liikkuvia 
aineita ker rostava. 

Kelluvat maa-ainekset muodostivat suuria lauttoja, jotka maanjäristysten ja suurten 
murtumien johdosta peittyivät maakerrosten alle. Myöhemmin niistä muodostui sekä 
kivihiili- että maaöljykerrostumia.

Pohjoisella pallonpuliskolla on  suuria jäätiköiden irrottamia ja siirtämiä irtoloh-
kareita, joista alla muutama esimerkki.
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Nykyisin elävien eliöiden ja maakerrostumissa esiintyvien eri 
fossiilien vertaaminen antaa piirroksen mukaisen tuloksen. 
Tasossa A kuvataan nykyisin elossa olevia eläimiä ja kasveja, joita löytyy myös fos-
siileina tasossa B. Tässä B-tasossa ovat kaikki löydetyt fossiilit, jotka määrällisesti 
edustavat vedenpaisumuksessa samanaikaisesti tuhoutuneita.
C-tasossa (sadat miljoonat vuodet) on kuvattu kehitysteorian mukainen eliöiden 
kehityspuu, joka ei perustu fossiililöytöihin - välimuodot puuttuvat. Kuviteltujen 
miljoonien vuosien kerrostumat ovat ns. haamukausia. Niitä ei todellisten kerrostu-
mien välistä ole löytynyt (tasossa C). Niiden olemassaolo perustuu tiettyjen historian 
henkilöiden uskomuksiin pitkistä ajanjaksoista (unifor mitarismi). Kerrosten väleihin 
ovat kadonneet myös kaikki oletetut miljoonien eläinten ja kasvien välimuodot. 
Taso D kuvaa koko maailmaa kohdannutta vedenpaisumusta, jonka seurauksena 
nykyiset maakerrostumat ja manner laatta siirtymät ovat syntyneet.

Kerrostumien johtofossiilit
Geologit myöntävät, että suurin osa 

kambrikauden ja nykyisten kerrostumien 
väliin lasketusta 600 miljoonasta vuo-
desta  - oletetuista 160 km:n paksuisista 
kerrostumista -  on sijoitettava kerrostu-
mien väleihin. Tämä tarkoittaa niitä raja-
pintoja, jotka ovat päällekkäisten kerros-
ten väleissä (seuraavassa kuvassa).  

Kerrostumien välisissä rajapinnois-
sa ei ole kulumisen eli eroosion jälkiä. 
Päällekkäiset kerrostumat ovat saumat-
tomasti toisissaan kiinnni. Ne ovat syn-
tyneet vesimassojen liikkeiden seurauk-
sena. Kun kerrostumissa esiintyy fossii-
leja, niiden on täytynyt muodostua veden 

myötävaikutuksesta verrattain nopeasti. 
Esimerkiksi metrin paksuisen hiekkaki-
vikerroksen muodostumisen arvioidaan 
kestävän vain 30-60 minuuttia.9 

Kerrostumien kehitysopilliset ikä-
laskelmat perustuvat ns. Stenon lakiin 
(lääkäri Nicolaus Stenon 1669), jota Ja-
mes Hutton (1726-1797) ja Charle Lyell 
(1797-1875) muokkasivat omaan hitaan 
kasautumisen teoriaansa sopivaksi. 
Englantilainen maanmittari  Wil-
liam Smith (1769 -1839) määritteli 
kerrostumien iän siellä olevien fossii-
lien mukaan. Ideasta kehittyi maaker-
rostumien ikätaulukko, joka perustui 
ns. johtofossiileihin. Oletuksen mukaan

Eri trilobiiteistä tehty johtofossiilitaulukko, joka käsittää noin 300 miljoonan 
evo-vuoden välin. Mainitulla eläimellä on erittäin monimutkainen, tarkka ja 
käyttökelpoinen näköelin. (Taustaa 2/luku 26) Kerrostumien välialueilla ei ole 
kulumajälkiä. Kerrostumat ovat muodostuneet kun vesimassojen mukana  kul-
keutuvat lietteet ja karkeampi ainesosa erkanivat veden  pumppaavan liikkeen 
seulomana. Näin syntyy erityyppisiä kerrostumia.

ginen aikataulu10 määrittelee kerrostumi-
en yhteispaksuuden olevan noin 160 km. 
Aikana, jolloin kerrostumien paksuutta 
määriteltiin, ei tiedetty, että maapallon pin-
takerros, jossa kerrostumat ovat, on hyvin 
ohut. Merien pohja-alueella 4-10 km ja 
mantereella vain 20-70 km. 

Väitteet kerrostumien kulumisesta 
eivät voi pitää paikkaansa, koska ker-
rostuminen välissä ei ole kulumisen 
eli eroosion merkkejä. Nykyaikaisia 
radiometrisiä, miljoonien vuosien iän-
määrityksiä ei voida soveltaa sediment-
teihin. Fossiilien ikä sitävastoin voidaan 
määritellä C14-mittauksin. RATE-tie-
demiesryhmä on todennut, että kaikissa 
mitatuissa fossiileissa on suunnilleen sa-
ma määrä 14C-atomeja. Ne ovat eläneet 
tämän tutkimuksen mukaan samoihin 
aikohin muutamia tuhansia vuosia sitten. 

Toisen suuren pulman koko kehitys-
opille muodostavat kerrostumien fossii-
lit, jotka eivät ole kehitysopin määritte-
lemässä järjestyksessä ja edustavat val-
miiseen muotoon kehittyneitä eläin- tai 
kasvilajeja. Kunkin fossiilin alapuolella 
kerrostumissa tulisi olla sen miljoonia 
kehitysvaiheita. Niitä ei ole löytynyt. 

kunakin maailmankautena oli elänyt  ja 
kuollut joitakin yleisiä eliöitä, joita ei myö-
hemmissä kerrostumissa enää esiinny. 
Näistä valittiin kullekin ikäkerrostumalle 
oma johtofossiilinsa, jonka avulla määri-
tellään kerrostumissa olevat muut fossiilit. 
Charles Darwin ilmoitti Lajien synty -kir-
jassaan, että hänen kehitysoppinsa perusta-
na ovat Lyellin laskemat maapallon pitkät 
ajanjaksot. Samuel Haughton (1795-1873) 
määritteli Lyellin ideoimien kerrostumien 
kasaantumisen vaatiman ajan ja niiden ko-
konaispaksuuden. 

1850-luvulla ideoitu johtofossiilitau-
lukko on edelleen käytössä. Se on jous-
tava ja ikämäärityksiä voidaan muutella 
tarpeen mukaan. Se on kuitenkin vain 
kehitysopin teoriaa tukemaan tehty ikä-
taulukko, jolla saadaan pitkät aikajaksot 
tuntumaan tieteellisiltä, mutta jolla ei ole 
todellisiin tutkimuksiin perustuvaa tie-
teellistä arvoa.

1850-luvulla maapallon iäksi määri-
teltiin noin 20 miljoonaa vuotta. Vuonna 
1950 ikä oli kasvatettu jo 4500 miljoo-
naan vuoteen. Johtofossiilien ikämäärit-
telyt ovat kasvaneet samassa suhteessa. 
Nykyiseen ikätaulukkoon liittyvä geolo-
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RATE-ryhmän tekemien radiohiiliajoitusten pe-
rusteella maakerrostumissa olevat fossiilit ovat 
eläneet samanaikaisesti.

Saurusten fossiilit ovat joenpenkalla. Kuvassa oleva kerrostuma ei ole 30-40 km 
syvyydessä, johon se kehitysopin kerrostumataulukon mukaan kuuluisi. Kerrostu-
mien kehitysopin mukainen järjestys ja laskennalliset vuosimiljoonat ovat teoriaan 
kuuluvia. Kehityksen vaatimat laskennallisesti pitkät ajanjaksot edellyttävät mitta-
via kerrostumia, joita kuitenkaan ei löydy. Kehityssarjoja, joita pidetään todisteina 
tapahtuneesta evoluutiosta, ei myöskään ole löydetty. Niitä on pyritty rakentamaan 
kokoamalla näennäisesti sopivia fossiileja eri kerrostumista ja eri paikoista, mutta 
näidenkin väliset kehitysmuodot puuttuvat. Hyvänä esimerkkinä tästä on hevosen 
oletettu kehityssarja. Väite, että fossiiliaineisto osoittaisi eliöstön kehittymistä yksin-
kertaisista rakenteista monimuotoisiksi, ei perustu tosiasioihin vaan tarkoitushakui-
seen oletukseen. Sukupuuttoon kuolleitten lajien joukossa on runsaasti rakenteiltaan 
nykyisin elävien kaltaisia – jopa monimuotoisempia.

Fossiilimetsästäjien tavoitteet 
Mistä löytyy vapaasti kaivettavia, 

näyttäviä, mielellään uuden lajin fossii-
leja? Niistä julkaistava artikkeli lisäisi 
löytäjän mainetta - jos alan tiedeyhteisö 
vain hyväksyy asiasisällön. Tämän jäl-
keen löydöksen voi myydä museoihin  
tai keräilijöille. 

Vuosikymmenien aikana on jo to-
tuttu siihen, että  aina löytyy fossiili, 
joka muuttaa uskomuksia menneeseen. 
Luun kappaleesta saadaan aikaan pitkä 
ja vaikuttava kertomus satoja miljoonia 
vuosia sitten olleista olosuhteista sekä 
suurihampaisten petojen ja säyseiden 
kasvissyöjien ankarista taisteluista.  
Yleensä satoja miljoonia vuosia sitten 
kuolleet fossiilit paljastuvat maata pot-
kimalla ja sitten hieman kaivamalla.

Kuka näitä tarinoita uskoo? Ne, jotka 
eivät ymmärrä, että kysymyksessä on 
kehitysoppia tukevien tarinoiden ker-

ronta, joihin voivat tukeutua ne, joille 
on tärkeää saada tieteellisen tuntuista 
materiaalia oman uskon vahvistukseksi. 

Uskottavaksi tehdystä tarinasta on 
hyvä esimerkki Kynodontti (kuva yllä). 
Metsästäjät saapuivat fossiilien esiinty-
mispaikalle12 ja ensimmäisenä päivänä 
maan pintakerroksesta löytyi ko. 250 
miljoonaa evo-vuotta vanha Kynodon-
tin kivettynyt pääkallo. Kehitysopin 
kerrostaulukoiden mukaan kyseessä oli 
permikausi, jonka esiintymien tulisi olla 
noin 80 km:n syvyydessä. Väittämän 
mukaan pienikokoinen nisäkkäiden 

Kookkaan nisäkäs-
matelijan Kynodontin 
pään luiden fossiili, 
joka löytyi 2000-lu-
vun alussa Mada-
gaskarilta. Sen iäksi 
määriteltiin 250 mil-
joonaa vuotta.

kaudet, jotka teoriassa sisältävät satojen 
miljoonien vuosien kerrostumat fossii-
leineen. Haamukausia ei todellisuudessa 
ole olemassa. Maanpinnan kulumistuot-
teet kulkeutuvat vähitellen vesistöjen 
kautta meriin. Sieltä ei miljoonien vuo-
sien kerrostumia löydy.

Fossiilit muodostavat ehyen ja rikkaan 
eläimien ja kasvien maailmanlaajuisen 
ekosysteemin. Fossiilien mukaan tästä 
runsaudesta on jäljellä vain noin 10-20 %. 
Puuttuvat miljoonat vuodet ja kadonneet 
välimuotofossiilit sijoitetaan kerrostumi-
en väleihin. Näin muodostuvat haamu-

© KIMMO PÄLIKKÖ

Tri. Kurt Wisen tutkimusten mukaan lajien kehityksen ja fossiili kerrostu mien 
riippuvuus ei ole niin vahva kuin ensi näkemältä vaikuttaa. Kun kaikkia eliö kuntia, 
pääryhmiä ja luokkia verrataan uskottavimpiin sukupuihin, yli 95 % niistä ei vastaa 
fossiilien järjestystä kerros tumissa. Tämä koskee kaikkia, niin meressä kuin maallakin 
eläviä eliöryhmiä. Näin ollen ei ole selvää, että makroevo luutio olisi todella hyvä 
selitys elämän pääryhmien esiintymisjärjestykselle fossiili kerros tumissa. Esimerkiksi 
sellainen radikaali idea kuin maailmanlaajuinen vedenpaisumus, joka asteittain 
peitti ensin meret ja sitten maan, selit täi si itse asiassa paremmin fossiilikerrostumis-
sa havaittavan eliöryh mien perus jär  jestyk sen.11 

Charles Lyellin (1797-1875) näkemykset maanpinnan hitaasta kerrostumi sesta 
(Principles of Geology/1833 ja Element of Geology/1838) hyväksyttiin tieteelliseksi to-
tuudeksi. Sen mukaan kerrostumien paksuus on suhteessa kulunee seen aikaan. 500 
miljoonan vuoden ker tymän paksuus olisi yli 140 km.
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Kuvassa paleon tologi C. Doo-
little Wal cott  työskentelee 
vaimonsa ja ystävänsä kanssa 
v. 1909 vuoren rinteeltä löytä-
mällään esiintymällä Burges-
sin harjan teella Mount Waptan 
vuorialueella Kanadassa.

1000 metriä kanadalaisen Fieldin kaupungin yläpuolella Mount Wap tan vuoren rin-
teeltä löysi paleon tologi C. Doolittle Walcott v. 1909 alueen, jossa oli kerroksittain 
saviliuskeita. Ne kätkivät sisäänsä runsaan fossiiliaineiston. Alue sai nimekseen 
paikallisen harjanteen mukaan Burgessin esiintymä. Vuosien myötä selvisi, että alue 
sisältää hyvin säilyneitä matalan veden fossiileja. 

eet eliöineen peit tyivät veteen laskeutu-
neen hieno jakois en maa-aineksen alle. 
Seu ran neissa tapahtumissa kerrostumi-
en päälle kasaantui lisää kerros tumia. 
Kovettu mi sen jälkeen nämä kerrostumat 
muodostivat vuorten syntyessä omat 
jak sol liset ker rostumansa vuoren rintee-
seen. Yllä kuvasarja alueelta ja esiin-
tymistä. Näistä kerrostumista on löyty-
nyt noin 80 000 fossiilia, joista eläimiä 
noin 90 %.

"Burgessin fossiilit ovat korvaamat-
tomia, sillä ne ovat säilyneet erinomai-
sesti yksityiskohtiaan myöten. Jokaiki-
nen trilobiitin kidus ja madon suolen 
sisältö, eli myös organismien pehmeät 
osat, ovat säilyneet." Näin kuvaili maa-
ilmankuulu paleontologi, C. Doolittle 
Walcott v. 1909 löytämäänsä, runsaasti 
matalan veden kasvi- ja eläinfossiileja 
sisältävää aluetta.13 

Rantavesissä eläneet eliöt olivat 
hau tautuneet hienojakoisten laskeumien 
alle. Koko alueen olivat tämän jälkeen 
peittäneet lieju- ja maakerrokset. Hieno-
jakoi sesta lietteestä syntyneessä liuske-
kivessä eliöt ovat säilyneet muodoiltaan 
ehjinä niiden muuttuessa fossii leiksi. 
Puhutaan "kam brikauden räjäh dyk sestä", 
joka sisältää kaikki tunnetut ja vielä tun-
temat tomatkin eliöiden perus ryhmät. 
Kehi tysopin mukaan kerroksen iäksi 
määritellään 530-600 miljoonaa vuotta. 
Pulman kehitysteorialle muodostavat:  
1) Näiden kambri kauden kerrostumien 
alla ei ole olemassa muuta kuin mahdol-

lisesti joitakin bak tee reiden kaltaisia 
eliöitä - ei kehitysvaiheita tai edeltä-
viä eläin muotoja kehi tys ajatuksen mu-
kaisesti. 2) Kerros tuman jälkeen (ar-
vioidun 570 miljoonan vuoden ajalta) 
ei välimuotoja ole myöskään löytynyt. 
Kaikki kerros tumissa olevat eliöt ovat 
valmiita, toimivia yksilöitä. 3) Satoja 
miljoonia vuosia sitten sukupuuttoon 
kuolleita eliöitä löytyy runsaasti "elävi-
nä fos sii leina".  Maakerrok sista löytyy 
sekaisin "miljoonia vuosia sitten elä-
neitä" ja nykyään eläviä lajeja.

Kun verrataan kaikkien fossiilien 
lajimääriä nykyisin tunnettuihin elos-
sa oleviin voidaan todeta, että noin 96 
% meressä aikanaan eläneistä lajeista 
on kadonnut. Maaeläi mistä on jäljellä 
arvioiden mukaan alle 10 %  ennen elä-
neiden määrästä. 

Sukupuuttoon kuolleita eläinlajeja 
on kerrostumissa runsaasti mutta kehi-
tyksen välimuodot puuttuvat. Kerros-
tumiin eliöt ilmestyvät äkillisesti ilman 
edeltäviä välimuotoja.

Walcott uskoi, että vedenpaisumuk-
sen alkaessa laajat matalan veden alu-

Kam brikauden räjäh dys

Merenlahti vuorenrinteessä

kantamuoto kehittyi tästä eläimestä. 
Oletetaan, että Kynodontilla oli jo 
osittainen karvapeite. Kertomuksen 
kirjoittaja toteaa teorian vajavaisuu-
den: "Se, millainen evoluutiovoima 
`puristi` kookkaista matelijoista pie-
niä, hiirimäisiä alkunisäkkäitä, on hä-
märän peitossa. Nisäkkäiden kokohan 
alkoi kasvaa vasta sen jälkeen, kun hir-
muliskot katosivat maapallolta."

Madagaskarin maakerrostumis-
ta löytyi runsaasti uusia lajeja. Mie-
lenkiintoinen oli pienen eläimen leuan 
kappale, jossa oli kolme nuppineulan 
pään kokoista hammasta. Evoluutio-
taulukoista vertaamalla todettiin, että 

Maailmankuulu kehitysopin esitais-
telija, edesmennyt Stephen Jay Gould, 
vertaa kirjassaan "Ihmeellinen elämä" 
Karl Marxin esimerkillä Harry Whit-
tingtonin vuonna 1971 alkanutta työtä 
järjestää Walcottin työt uuteen järjestyk-
seen: "...Kuin maamyyrä, joka kaivaa 
maata perinteisen järjestelmän alta ... 
kuin maamyyrä aikanaan tulee esiin, se 

Tarkoitukselliseen järjestykseen

kysymyksessä oli Ambondro mahabo
-lajien yksilö, jonka sukulaiset muodos-
tivat 170 miljoonaa vuotta sitten oman 
nisäkäsryhmän. Näyte ajoitettiin 25 
miljoonaa vuotta vanhemmaksi, kuin 
aikaisemmat löydöt. Jos tämä ajoitus 
hyväksytään, joutuvat alan tukijat siir-
tämään monen muunkin fossiilin aikaja-
naa taaksepäin.

Tässä tutkimusmaastossa oli fossii-
leja, joiden esiintyminen ajoitettiin 80 
miljoonan vuoden ikähaitarille. Mielen-
kiintoista on se, että vanhatkin fossii-
lit kelluvat maan syvyyksistä hitaasti 
kohti maan pintaa, josta niitä löytyy pin-
taa potkimalla.
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Samanlaisia pulmia aiheuttavat 

mm. pienet loisina elävät kirput (vierei-
nen kuva). Löytöpaikan ajoitus aiheuttaa 
tutkijoille pulmia. Sopimusten mukaan 
aikatau lukosta haettu ajoitus vie Kiinan 
Dao hugonista löydetyt kirppufossiilit jura-
kaudelle - siis noin 200 miljoonan vuoden 
taakse. Silloin nisäk käät - kirp pujen ruoka-
paikat - olivat kehitysopin mukaan vasta 
päästäisen kokoisia alku nisäkkäitä. Kirput 
sitä vastoin olivat 1-2 cm kokoisia. 14  

Pariisin luonnontieteellisen museon 
tri. Andre Nel pohdiskelee tätä pulmaa. 
Hän ehdottaa, että kirput eivät välittäneet 
pienistä alkunisäkkäistä vaan olivat kiin-
nostuneita isokokoisista kar va- ja sulka-
peitteisistä  dinosauruksista. Kehitysopin 
mukaan dinosaurukset ovat kanojen esi-
vanhempia - suuresta koostaan huolimat-
ta - ja siksi asiantuntijoiden lausunnoissa 
kerrotaan, että  alkeelliset sulat säätelivät 
jo dinosaurusten lämpötaloutta. 

Myös vesikirppu tuottaa tutkijoille 
päänvaivaa. Se ei odottele mutaatioita 
eikä luonnonvalintaa vaan muuttaa itse 
jälkeläisiään tarpeen mukaan. Jos kirp-
pua ärsytetään, se synnyttää poikasia, 
joilla on suojakilpi ahdistelua vastaan. 

Kun tilanne rauhoittuu, synnyttävät nä-
mä kirput jälleen poikasia, joilla ei enää 
suojakilpeä ole.15  Mainittu vesikirppu 
lisääntyy lämpimänä kautena suvutto-
masti mutta pariutuu ennen talvilevolle 
menemistä.  

Tarinat eläinten ja ihmisten evo-
luutiosta ovat nykyaikaisia satuja ai-
kuisille, kirjoittaa professori Marvin L. 
Lubenow.16

Kirppupariskunnan (naaras isompi) 
fossiilit olivat niin eheänä säilyneitä, 
että tutkijat  voivat perehtyä niiden ana-
tomiaan.

Vuosimiljoonat samassa kuvassa. Walcott näki fossiileissa  rikkaan matalan veden 
eliöstön, joka oli yllättäen peittynyt hienoon mutakerrokseen ja sitten jäänyt paksujen 
lietekerrosten alle. 

Selityksiä
Fossiiliesiintymissä pienikokoiset 

ni vel jalkaiset ovat eri lajiin kuuluvia 
kuin suurikokoiset. Nykyään poikaset ja 
niiden vanhemmat ovat samaa lajia. Uu-
sia lajeja ilmestyi äkkinäisesti, jatkuvasti 
ja sitten ne katosivat, kuolivat sukupuut-
toon. Wikipedian mukaan kam brikau-
del la syntyivät ensimmäiset nykyaikaiset 
eliö yhteisöt, joissa oli saaliita ja saalistajia 
kasvi- ja planktonravinnon syöjien lisäksi. 
Silloin ei ollut vielä maaeläimiä. Samoin 
on nykyäänkin: matalan veden eliöstön 
joukossa ei ole karjaeläimiä eikä lintuja.
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saa aikaan yht äk kisen kumouksen."  
Whittingtonin johdolla valtava, lähes 
100 000 näytettä käsittävä Walcottin 
fossiilikokoelma sekä lisämateriaali, jo-
ta kerättiin vuosien ajan Mount Waptan 
rinteiltä järjestettiin vastaamaan kehi-
tysopin vaatimuksia.

Harry Whit tington kuvaili kerrosten 
synnyn kehitysopin mukai sesti, ei no-
peana vaan miljoonia vuosia kes tä neenä 
tapahtumana. Hän sijoitti ker ros tumat 
niissä esiin tyneiden johto fos siilien pe-
rusteella muiden kerrostumien alle ja 
määritteli niiden syntyneen n. 600-530 
miljoonaa vuotta sitten. Luonnollisesti 
tiedemaailma hyväksyi hänen näkemyk-
sensä tieteel lisenä selityksenä. Koska 
kerrostumista löytyi kaikki eliöluokat 
valmiiksi kehit tyneinä jäi erääksi pul-
maksi näiden eliöiden puuttuvat kehi-
tysvaiheet.
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Tämä tapahtumaketju antaa ku-
van siitä röyhkeydestä, joka liittyy evo-
luutiouskon levitykseen. Aikaisemmin 
mainittu Stephen Gould on vahvistanut 
epäröivien uskoa sanomalla: "Kehitysop-
pi on yhtä varma asia kuin painovoima." 
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http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa3/index.htm

	Button1: 


