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Biogeografia 
 
iogeografia este studiul distribuției plantelor și animalelor în 
întreaga lume. Astfel, se cunoaște că fiecare continent își are 
fauna și flora sa distinctă. În Africa, de exemplu, găsim rinoceri, 

hipopotami, lei, hiene, girafe, zebre, cimpanzei și gorile. America de 
Sud nu are nici una dintre aceste specii. În schimb, ea este patria 
pumelor, jaguarilor, ratonilor, oposumilor, și tatuurilor. Marsupialele 
se găsesc în Australia și America de Sud, dar nu în Europa. Astfel de 
observații i-au determinat pe biogeografi să împartă lumea în șase 
regiuni majore de faună (Fig. 34). În mod similar, au fost identificate 
șase regiuni majore de floră (Fig. 35). Evoluționiștii pretind că cea mai 
logică explicație pentru aceste distribuții biogeografice este cea că 
diferitele plante și animale au evoluat separat, din strămoși care au 
colonizat diferite zone ale lumii cu mii și milioane de ani în urmă. 
Dovezile aduse acestei afirmații provin din studiul biogeografiei 
insulare.  
 
 

 
 
Fig. 34. Șase regiuni majore de faună 
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Fig. 35. Șase regiuni majore de floră 
 

De exemplu, dintre cele 1.500 de specii cunoscute de musculițe de oțet 
(Drosophila), aproape o treime dintre ele trăiesc doar în Insulele 
Hawaii. Aceste insule sunt, de asemenea, patria a peste 1.000 de specii 
de melci și alte moluște terestre care nu se găsesc nicăieri altundeva. 

Aici, din nou, este nevoie să facem diferența între speciația în cadrul 
unui soi (care este acceptată ca fapt atât de creaționiști cât și de 
evoluționiști) și evoluția între soiuri. Biogeografia oferă cu adevărat 
dovezi în sprijinul celei dintâi, iar musculițele de oțet, melcii și alte 
moluște descoperite în Insulele Hawaii, după cum se poate demonstra, 
oferă una dintre cele mai puternice dovezi pe care le avem ale acesteia. 
În mod similar, există dovezi biogeografice clare pentru speciația 
cintezelor din arhipelagul Galápagos, unde specii asemănătoare însă 
diferite se găsesc pe insule diferite.1 Aproape cu certitudine, acest lucru 
s-a petrecut pentru că insulele sunt destul de apropiate pentru a 
permite câtorva păsări să zboare pe o insulă vecină, însă destul de 
departe pentru noua colonie ca să fie izolată de grupul originar și mult 
mai puțin probabil să se încrucișeze cu acesta. Însă cât de bine explică 
teoria evoluției observațiile mult mai generale ale biogeografiei? 

De fapt, unele observații biogeografice sunt extrem de dificil de 
explicat într-un cadru evoluționist. Conform teoriei evoluției, 
mamiferele s-au dezvoltat din creaturi mici asemănătoare șoarecelui, 
acum aproximativ 100 de milioane de ani. 
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Fig. 36. Cranii de lup placentar (stânga) și lup marsupial (dreapta)  
© John Lewis 2009 

 
Aceste creaturi se susține că au evoluat printre altele, în marsupialele 
ce se găsesc azi în Australia și placentarele găsite în Europa și alte părți 
ale lumii. Ceea ce este remarcabil la aceste două grupe este faptul că, în 
timp ce sistemele lor de reproducere sunt fundamental diferite, în alte 
privințe sunt foarte asemănătoare. De exemplu, structurile scheletice 
de la unii câini placentari europeni sunt aproape identice celor de câini 
australieni marsupiali. Acest lucru este evident în mod particular 
atunci când se compară craniile de lup marsupial tasmanian 
(Thylacinus cynocephalus) și lupul placentar, european, de pădure 
(Canis lupus) (Fig. 36). Alte placentare și marsupiale care se presupune 
că au evoluat independent unele de altele, prezintă de asemenea 
caracteristici similare (Fig. 37). Este cu putință să crezi că mutațiile 
aleatoare și condițile de mediu de pe continente separate ar fi dat 
naștere la astfel de asemănări? 

Din moment ce se susține că evoluția este un fenomen global, ne-am 
aștepta ca noi specii să apară în multe locuri de-a lungul fiecărui 
continent. Astfel, teoria evoluționistă ar prezice că centrele de 
dispersie ale plantelor și ale animalelor ar fi distribuite la întâmplare, 
mai degrabă decât să fie concentrate în câteva zone.2 Se cunoaște de 
mulți ani, totuși, că nu așa stau lucrurile. Încă din 1820, Augustin de 
Candolle a înţeles că modelul global de distribuție a plantelor este mai 
apropiat celui de 'zone de endemism', unde multe plante diferite sunt 
limitate la aceleași regiuni distincte și adesea mici ca suprafață (vezi 
Fig. 41).3 S-a descoperit ulterior că zonele Candolle de endemism 
avansat corespundeau de asemenea zonelor de endemism animal 
avansat.4 

Apoi se ridică o altă problemă pentru explicațiile evoluționiste ale 
biogeorgrafiei din cauză că plante și animale asemănătoare se găsesc 
nu numai de-a lungul regiunilor terestre adiacente sau al insulelor 
învecinate, ci de asemenea, pe diferite continente, separate de zone 
mari de pământ sau  de ocean. 
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Fig. 37. Mamifere placentare (stânga) și perechea lor marsupială (dreapta) 

© John Lewis 2009 
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Acestea sunt denumite distribuții disjuncte. Evoluționiștii le explică 
uneori susținând că deriva continentală a separat grupe similare care 
trăiau o dată în strânsă vecinătate și astfel împărtășeau strămoși 
comuni (Fig. 38). Aceasta este explicația dată, de exemplu, motivului 
pentru care chironomidele se găsesc în Antarctica, Australia de Sud, 
America de Sud, Noua Zeelandă și Africa de Sud.5 Totuși, conform 
teoriilor proprii evoluționiștilor, multe specii care sunt disjuncte de-a 
lungul unor continente unite anterior au evoluat după separarea 
acestora.6 De exemplu, America de sud și Africa se presupune că s-au 
separat acum 100 de milioane de ani, dar speciile de cactus care se 
presupune că au evoluat în America de Sud în urmă cu treizeci de 
milioane de ani, se găsesc, de asemenea, în Africa. Similar, modul în 
care interpretează evoluționiștii apariția rozătoarelor găsite în America 
de Sud și Africa nu se potrivește cu perioada de timp general acceptată 
pentru driftul continental.7 Se cunosc multe alte disjuncții enigmatice 
de-a lungul acestor continente.8 Mai mult, specii disjuncte sunt 
frecvent găsite pe continente care nu s-au învecinat niciodată. De 
exemplu, se știe că multe plante și insecte sunt disjuncte de-a lungul 
Oceanului Pacific.9 Distribuția genului de plante Clethra, de exemplu, 
este prezentată în Fig. 39. În mod interesant, oposumul Dromiciops, 
găsit în Chile, este mult mai apropiat marsupialelor australiene decât 
altor marsupiale sud americane.10 

Există o abundență de alte anomalii biogeografice care nu se 
potrivesc modelului evoluționist așteptat. De exemplu, fauna Africii 
centrale și de sud este mai apropiată celei din Asia de sud decât celei 
din Africa de nord,11 iar flora găsită în Madagascar este remarcabil de 
asemănătoare celei din Indonezia.12 Bobițele (Empetrum) se găsesc 
doar în regiunile mai nordice ale emisferei de nord și în regiunile cele 
mai sudice ale emisferei sudice. Multe plante îndeaproape înrudite se 
găsesc doar în estul Americii de Nord și al Asiei. Un studiu realizat de 
către Muzeul de Stat din Illinois a arătat că 627 de genuri de plante cu 
semințe sunt comune Asiei de Est și Americii de Nord estice, dintre 
care 151 nu se găsesc în partea vestică a Americii de Nord.13 În mod 
semnificativ, unele plante (și animale) găsite în estul Asiei și al 
Americii de Nord sunt identice la nivel de specie, indicând faptul că 
disjuncția a avut loc foarte recent (adică în ultimele câteva mii de ani). 
Dacă aceste disjuncții ar fi avut loc cu milioane de ani în urmă, după 
cum cred evoluționiștii, este extrem de improbabil ca atât de multe 
specii să fi rămas identice în cele două regiuni. 
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Acum 200 milioane de ani Acum 225 de milioane de ani 

Acum 65 de milioane de ani Acum 135 de milioane de ani 

Prezent 

Fig. 38. Separarea continentelor 
conform geologiei pământului 
vechi 
Creaționiștii cred, de asemenea, că 

continentele au fost cândva împreună, 

dar că s-au separat rapid, mai degrabă 

decât să se fi 'distanțat' de-a lungul a 

milioane de ani. Acest lucru se prea 

poate să se fi petrecut în timpul sau 

imediat după Potopul din Geneza. 
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Acest lucru din cauză că se știe că plantele și animalele se modifică 
rapid ca răspuns la modificările din mediul de viață. 

Dovezile fosilifere pun, de asemenea, în dificultate explicațiile 
evoluționiste ale biogeografiei. De exemplu, există multe fosile vegetale 
similare în vestul Americii de Nord și estul Asiei, însă, conform relatării 
derivei continentale preferată de geologi, aceste roci s-au depus atunci 
când Alaska și Rusia s-au separat prin mii de kilometri de ocean.14 În 
timp ce marsupialele de astăzi sunt foarte restricționate la Australia și 
America de Sud, fosilele lor din perioada pe care evoluționiștii o 
numesc 'cretacicul târziu' (presupus între acum 85 și 65 de milioane de 
ani) se găsesc exclusiv în Eurasia și America de Nord. Cum remarcă și 
Richard Cifelli, conferențiar la Departamentul de zoologie de la 
Universitatea din Oklahoma, 'această schimbare geografică rămâne 
neexplicată'.15 În mod interesant, marsupialele fosile au fost acum 
găsite pe fiecare continent.16 Conform teoriei evoluției, placentarele au 
evoluat în emisfera nordică și nu au apărut în Australia până acum 
aproximativ cinci milioane de ani. Totuși, o descoperire recentă a ceea 
ce pare să fie o fosilă placentară în Australia, în roci care se presupune 
că au 120 de milioane de ani vechime, a determinat evoluționiștii să 
sugereze faptul că placentarele ar fi putut evolua mai întâi în emisfera 
sudică, au migrat în cea nordică și mai apoi au devenit extincte în 
continentele sudice!17 

Fig. 39. Distribuția plantelor din genul Clethra 

Din Robert Thorne, 'Disjuncții majore în ariile de răspândire geografică a 

plantelor cu semințe', The Quarterly Review o f  Biology, 47/4 (1972), p. 381. 
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Se știe că leii au trăit și în Israel, însă nu au fost găsite fosile de lei 
acolo. În mod similar, milioane de bizoni umpleau odată SUA, însă 
foarte puține fosile de bizoni se găsesc acolo. Pentru a susține că un 
anumit animal trebuie să fi evoluat într-un anumit loc, pur și simplu 
pentru că nu s-a găsit (încă) dovada că a trăit în altă parte, nu este în 
mod necesar științific. 

Din această cauză, este clar că distribuțiile observate ale 
organismelor nu pot fi explicate pur și simplu prin susținerea faptului 
că ele au evoluat în locurile unde ele se găsesc acum. Prin urmare, 
evoluționiștii și-au suplimentat modelele lor biogeografice cu teorii 
alternative, precum migrații de-a lungul punților de pământ existente 
între continente, transport avian sau eolian și dispersia transoceanică a 
plantelor și animalelor pe formațiuni vegetale plutitoare.18 În unele 
cazuri, se susține că distribuțiile care sunt acum disjuncte erau odată 
continue și că plantele sau animalele acestor grupuri au dispărut în 
zonele de conexiune terestră. O altă teorie propusă pentru explicarea 
observațiilor biogeografice enigmatice este 'evoluția convergentă'. 
Conform acesteia, diferite organisme au evoluat sub forme similare în 
diferite părți ale lumii ca rezultat al faptului că a trebuit să se adapteze 
la condiții de mediu similare. Aceasta este explicația furnizată de 
evoluționiști pentru asemănările dintre placentarele și marsupialele 
din figurile 36 și 37, de exemplu.19 

În orice discuție a modelelor biogeografice ar trebui să fie recunoscut 
faptul că multe teorii sunt în mod inevitabil sărace în informații și, prin 
urmare, bogate în imaginație. Evenimentele analizate s-au petrecut 
toate înainte de primele înregistrări istorice și multe din dovezile care 
ar fi putut să susțină vreun anume punct de vedere probabil că au 
dispărut cu mult timp în urmă. Probabil că este important faptul că, în 
secolul al XIX-lea, cazul unei interpretări evoluționiste a biogeografiei 
se baza pe crezul în continente separate, fixe, în timp ce acum se 
susține că modelele de viață observate susțin o interpretare 
evoluționistă a biogeografiei bazată pe driftul continental. Poate că 
adevărul este mai apropiat de punctul de vedere exprimat de doctorii 
Gareth Nelson și Norman Platnick de la Muzeul American de Istorie 
Naturală, care susțin că 'biogeografia (sau distribuția geografică a 
organismelor) nu a fost demonstrată în nici un fel a fi dovada pro sau 
contra evoluției.'20 
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Creaționiștii, totuși, pot apela la Biblie pentru indicii în înțelegerea 
distribuției globale a faunei și florei. Conform acesteia, o recolonizare a 
lumii a început imediat după Potopul Genezei, când s-au retras apele 
(Geneza 8). Animalele coborâte din arcă, și vegetația plutitoare, 
purtătoare de semințe, insecte și pești de apă dulce, s-au stabilit pe 
pământul care începea să iasă la iveală. Modelele creaționiste se 
concentrează pe patru procese principale care se înțelege că au 
influențat biogeografia de după potop: 
• Tranportul transoceanic pe formațiuni vegetale plutitoare, 
• Transportul de către om, 
• Migrația și extincția parțială, 
• Speciația. 
 
Transportul transoceanic pe formațiuni vegetale plutitoare 
Potențialul pentru dispersia plantelor și animalelor de-a lungul 
întinderilor mari de apă prin mase plutitoare naturale a fost acceptat 
de către evoluționiști și creaționiști de mulți ani. Profesorul Paul 
Moody de la Universitatea din Vermont susținea: 
 
Pe vremea potopului, mase mari de pământ împletit cu vegetație, inclusiv copaci, se 
poate să se fi desprins de malurile râurilor și să fi fost purtate spre mare. Uneori, 
astfel de mase se întâlnesc plutind în ocean la distanță foarte mare de țărm, încă verzi 
și luxuriante, cu palmieri, de 7-10 m înălțime. Este întrutotul posibil ca animalele 
terestre să fie transportate astfel la distanțe mari. Mayr înregistrează faptul că mulți 
curenți oceanici au o viteză de cel puțin două noduri; acest lucru înseamnă 80 km pe 
zi, 1600 km în trei săptămâni.21 

 
Mult mai recent, ideea de rafting a fost avansată de către evoluționiști 
pentru a explica prezența ursului cuscus (Ailurops ursinus) și a 
cuscusului pitic (Strigocuscus celebensis) din insula Sulawesi22 și a 
lemurienilor de pe insula Madagascar.23 În 1995, pescarii au fost 
martorii colonizării insulei Anguilla din Indiile de Vest de către iguane. 
Acestea au fost luate de ape de pe una din plajele estice ale insulei, 
plutind de acolo pe o formațiune plutitoare de trunchiuri și copaci 
dezrădăcinați, la câteva săptămâni după ce două uragane au lovit 
insulele Antilele Mici. Oamenii de știință credeau că iguanele au 
parcurs 320 km venind din Guadelupa.24 
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În mod semnificativ, biogeografii se referă uneori la oceane mai 
degrabă decât la continente drept principalele regiuni biogeografice. 
Acest lucru este din cauză că, foarte adesea, modelele de disjuncție 
sunt observate acolo unde multe organisme terestre sunt distribuite în 
jurul unei suprafețe de pământ care mărginește un ocean. Atât de clar 
a fost acest lucru biogeografului secolului XX Léon Croizat, încât acesta 
a petrecut mult timp desenând 'trasee' pentru a face diagrama 
aparițiilor repetate ale acestor modele.25 Acolo unde un traseu reapărea 
legat de diferite organisme, la grup după grup, era adesea numit 'traseu 
generalizat'. Traseul pentru plantele Oreobolus, de exemplu, este 
prezentat în Fig. 40 și este unul împărtășit cu o multitudine de alte 
plante și animale.26 Din aceste trasee generalizate, Croizat a identificat 
cinci 'noduri' sau 'porți' biogeografice de dispersie a plantelor și 
animalelor de-a lungul Pământului (Fig. 41).27 

Puterea de distrugere a volumelor mari de apă rapid curgătoare este 
enormă, iar în stadiile timpurii ale Potopului Genezei aceasta ar fi fost 
suficientă ca să desprindă mari porțiuni de pământ împădurit. Deși 
unele dintre acestea ar fi fost îngropate în sedimente, multe miliarde 
de copaci au continuat să plutească pe suprafața apelor, ca enorme 
'formațiuni plutitoare de bușteni'. Aceste insule de vegetație, udate în 
mod regulat de ploi, ar fi putut ușor susține viața vegetală și animală pe 
perioade lungi de timp. 

 

Fig. 40. Traseul plantelor din genul Oreobolus 

De la Muzeul Buffalo al Științei din New York, SUA. 
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Curenții oceanici ar fi deplasat aceste 'plute' în jurul Pământului, 
uneori apropiindu-le de uscat, unde animalele și insectele puteau să se 
'îmbarce' sau 'debarce' și apoi să fie transportate din nou pe mare. 
Capacitatea curenților oceanici de a distribui obiecte în jurul 
Pământului a fost observată recent, când mii de rățuște de cauciuc 
pentru baie au fost pierdute de către un vas de transport în Pacificul de 
Nord în 1992. În mai puțin de 20 de ani, acestea au plutit până în 
Australia și America de Sud și ulterior în oceanele Arctic și Atlantic.28 
În sprijinul teoriei raftingului, profesorul Kurt Wise și Matthew 
Croxton subliniază faptul că intersecțiile curenților oceanici cu masele 
de pământ par să corespundă zonelor lui de Candolle ale 
endemismului și porților biogeografice ale lui Croizat (Fig. 41).29 Nu se 
sugerează aici că animalele terestre au supraviețuit Potopului Genezei 
pe plute, ci că plutele ar fi facilitat dispersia acestora după Potop, odată 
ce s-au înmulțit și migrat departe de arcă după ce aceasta s-a așezat pe 
munții Ararat (Geneza 8:4). 
 
Transportul de către om 
Conform Bibliei, ulterior dispersiei omenirii de la Babel (Geneza 11), 
rasa umană s-a răspândit pe întregul Pământ.30 Dovezi remarcabile ce 
susțin acest lucru se găsesc în arheologie, asemănările între limbile 
vorbite de oamenii din Europa și Orientul Îndepărtat și analizele 
anatomice și de ADN.31 Este logic să credem că mulți dintre acești 
oameni, călătorind spre diferite regiuni, au luat animale cu ei, drept 
hrană pentru călătorie și pentru activitățile fermiere la sosirea lor la 
destinație.32 

 
Migrația și extincția parțială 
Mulți creaționiști cred că o Epocă Glaciară33 a urmat la scurt timp după 
Potopul Genezei.34 Acest lucru ar fi scăzut nivelurile apelor marine, 
odată ce apa s-a acumulat ca strate de gheață și ar fi putut să creeze 
punți terestre de-a lungul cărora animalele puteau migra. Majoritatea 
evoluționiștilor cred că o punte terestră a existat cândva de-a lungul 
Strâmtorii Bering, legând Asia de America.35 Mulți geologi cred că au 
existat mișcări tectonice majore în urma separării continentelor,36 iar 
punțile terestre care au exitat odată în alte părți ale lumii ar fi putut 
ulterior să cadă sub nivelul mării. Animalele ar fi putut migra de la un 
continent la altul prin aceste punți, în timp ce s-au înmulțit și 
răspândit de la arcă, poate că în decurs de sute de ani. 
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Viteza cu care animalele se pot răspândi prin acest proces este 
demonstrată de iepurii din Australia. Înainte de sosirea europenilor, 
iepurii nu erau cunoscuți pe acest continent, dar, în 1859, a fost 
introdusă o colonie în în sud-estul Victoriei de Sud. În cincizeci de ani, 
aceasta s-a răspândit până pe coasta de vest.37 

Este clar că au avut loc schimbări majore în climă pe diferite 
continente. Mamuții, rinocerii, bizonii, caii și antilopele, de exemplu, 
trăiau odată în număr foarte mare în Siberia de Nord. Deșerturile 
Egiptului erau odată savane bogate.38 Grupele de animale care 
prosperau odată în anumite regiuni ar fi putut deveni extincte în aceste 
locuri și doar cele care au migrat spre alte continente ar fi supraviețuit. 
Într-adevăr, schimbarea climatică și competiția din partea altor 
animale ar fi putut să determine migrația. În mod alternativ, absența 
anumitor grupe de pe anumite continente poate fi înțeleasă prin faptul 
că nu au migrat niciodată sau nu au fost niciodată transportate spre 
acele locuri și să supraviețuiască. 
 
Speciația 
Contrar afirmațiilor adesea făcute de cei care caută să combată 
creaționismul, majoritatea creaționiștilor nu susțin că speciile sunt fixe 
și nu se pot schimba. Mai degrabă, ei sunt cu tărie în favoarea 
procesului speciației. Pe lângă dovada științifică puternică în favoarea 
speciației, aceasta este o componentă esențială a explicației biblice 
referitoare la diversitatea vieții așa cum o vedem noi azi pe Pământ. 
Conform Bibliei, singurele animale terestre care au supraviețuit 
Potopului erau cele care au fost salvate de Noe. Fiecare soi de animal a 
fost reprezentat pe Arcă; din acestea, trebuie să fi descins toate speciile 
care trăiesc acum (Geneza 6-8). Creaționiștii biblici cred, în principiu, 
că informația genetică necesară producerii tuturor acestor specii a fost 
purtată de animalele care au debarcat din Arcă. Ar trebui repetat totuși 
că creaționiștii biblici nu cred că speciația poate depăși bariera soiului, 
astfel că o reptilă nu va putea niciodată să se transforme prin 'speciație' 
într-un mamifer, de exemplu, nici o maimuță într-un om. 

Acceptând că animalele și plantele au fost create cu capacitatea de a 
se adapta la noi medii de viață, creaționiștii susțin că prezența speciilor 
sau genurilor asemănătoare, din zonele învecinate, poate fi explicat 
câteodată prin modificare biologică. 
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Concluzie 
În timp ce observațiile biogeografiei furnizează dovezi puternice 
pentru procesul speciației, ele nu sprijină prezicerile mult mai generale 
ale teoriei evoluției sau modelul geologic al unui pământ vechi și al 
unei derive continentale lente. Se poate vedea totuși că informațiile se 
potrivesc relatării biblice a recolonizării și diversificării ulterioare 
Potopului Genezei. 
 
O istorie biblică a vieții 

 
Geneza 1 c. 4000 BC Crearea universului și vieții pe pământ în 

șase zile. Crearea primului bărbat și a femeii 
din care întreaga rasă umană descinde. 

Geneza 6-8    c. 2350 BC Distrugerea lumii vechi printr-un Potop 
global. Plantele au fost conservate la 
suprafața apelor iar animalele terestre pe 
arcă. Majoritatea rocilor sedimentare s-au 
depus în mod catastrofic în acest timp, 
îngropând miliarde de plante și animale, care 
sunt acum observate ca fosile, inclusiv 
cărbune și petrol. 
Recolonizarea lumii de către plante și 
animale ulterior Potopului, inclusiv 
diversificarea rapidă a animalelor în multele 
specii găsite azi pe pământ. Animalele care 
au fost salvate pe Arcă posedau toată 
informația genetică necesară producerii 
tuturor speciilor de astăzi. În mod 
asemănător, oamenii salvați în Arcă posedau 
toată informația genetică necesară 
producerii tuturor popoarelor care trăiesc 
astăzi. 
 

Geneza 1 1      c. 2200 BC 
 

Dispersarea rasei umane pe întreg Pământul 
și formarea noilor limbi, triburi și națiuni. 

 c. 2350 BC-1500 BC Epoca glaciară. 
 c. 2300 BC-prezent A continuat diversificarea plantelor și 

animalelor, folosindu-și capacitatea integrată 
de a se adapta la modificarea mediilor de 
viață. 
 



Evoluția: știință adevărată?       107

Biogeografia 
 

 

Note 
 
 
1 Todd C. Wood, A Creationist Review and Preliminary Analysis o f  the 

History, Geology, Climate and Biology o f  the Galapagos Islands (Eugene, 
OR: Wipf and Stock, 2005), pag. 108-125. 

2 Todd C. Wood și Megan J. Murray, Understanding the Pattern o f  Life 
(Nashville, TN: Broadman & Holman, 2003), pag. 192. 

3 Christopher Humphries and Lynne Parenti, Cladistic Biogeography: 
Interpreting Patterns o f  Plant and Animal Distributions (2nd edn.; 
Oxford: Oxford University Press, 1999), pag. 21-22. 

4 Gareth Nelson și Norman Platnick, Systematics and Biogeography: 
Cladistics and Vicariance (New York: Columbia University Press, 1981), 
pag. 368, 524; C. Barry Cox, 'The Biogeographic Regions Reconsidered', 
Journal o f  Biogeography, 28/4 (2001), pag. 51 1-523, la: 
interscience.wiley.com. 

5 Mark Ridley, Evolution (3rd edn.; Oxford: Blackwell Science, 2004), cap. 
17. 

6 Wilma George și René Lavocat, The Africa-South America Connection 
(Oxford: Clarendon Press, 1993), pag. 159; Charles Davis și colab., 'High-
Latitude Tertiary Migrations of an Exclusively Tropical Clade: Evidence 
from Malpighiaceae', International Journal o f  Plant Sciences, 165 (2004; 4 
Suppl.), S107-S121, la: 
people.fas.harvard.edu/~ccdavis/pdfs/Davis_et_al_IJPS_2004.pdf. 

7 George și Lavocat, The Africa-South America Connection, ch. 9. 
8 Ibid. pag. 159. 
9 Robert Thorne, 'Major Disjunctions in the Geographic Ranges of Seed 

Plants', The Quarterly Review o f  Biology, 47/4 (1972), pag. 365-411; Buffalo 
Museum of Science (New York), 'Panbiogeography: Pacific Basin Tracks', 
la: sciencebuff.org/pacific_basin_tracks.phpag. 

10 Michael Allaby, 'Dromiciopsia', in A Dictionary o f  Zoology (Oxford: 
Oxford University Press, 1999), la: encyclopedia.com. 

11 William Beck et al., Life. An Introduction to Biology (3rd edn.; New York: 
HarperCollins, 1991), pag. 1324. 

12 George Schatz, 'Malagasy/Indo-Australo-Malesian Phytogeographic 
Connections', in W. R. Lourenço, (ed.), Biogeography o f  Madagascar 
(Paris: Editions ORSTOM, 1996), la: mobot.org. 

13 Hong Qian, 'Floristic Relationships between Eastern Asia and North 
America: Test of Gray's Hypothesis', The American Naturalist, 160/3 
(2002), pag. 317-332. 

14 Charles Smiley, 'Pre-Tertiary Phytogeography and Continental Drift: 
Some Apparent Discrepancies', in Jane Gray and Arthur Boucot, (eds.), 
Historical Biogeography, Plate Tectonics and the Changing Environment 



    Evoluția: știință adevărată? 
 

108

Capitolul 6 
 
       (Corvallis, OR: Oregon State University Press, 1976), pag. 311-319. 
15  Richard Cifelli și Brian Davis, 'Marsupial Origins', Science, 302 (2003), 

pag. 1899-1900. 
16 Quantum, ABC, 6 November 1991, citat în 'Focus: News of Interest about 

Creation and Evolution', Creation, 14/2 (1992), pag. 5-8; Duane Gish, 
Evolution: The Fossils Still Say No! (El Cajon, CA: Institute for Creation 
Research, 1995), pag. 178-183. 

17 Tim Flannery, 'Forum: A Hostile Land—Could One Tiny Fossil 
Overthrow Australia's Orthodoxy?', New Scientist, 2116 (1998), pag. 47. 

18 George Gaylord Simpson, 'Mammals and Land Bridges', Journal o f  the 
Washington Academy o f  Sciences, 30 (1940), pag. 137-163, la: wku.edu; 
Robert Thorne, 'Major Disjunctions in the Geographic Ranges of Seed 
Plants', The Quarterly Review o f  Biology, 47/4 (1972), pag. 375; Aslaug 
Hagen, 'Trans-Atlantic Dispersal and Phylogeography of Cerastium 
Arcticum (Caryophyllaceae) Inferred from RAPD and SCAR Markers', 
American Journal o f  Botany, 88/1 (2001), pag. 103-112. 

19 Un alt exemplu remarcabil de 'evoluție convergentă' este sistemul de 
ecolocație folosit de lilieci și balene, care, din nou, se crede că a evoluat 
separat. Că astfel de sisteme atât de asemănătoare și foarte sofisticate ar fi 
putut lua naștere prin mutații la întâmplare forțează credibilitatea extrem 
de mult (Lee Spetner, Not by Chance (New York: Judaica Press, 1998)). 

20 Gareth Nelson and Norman Platnick, Systematics and Biogeography: 
Cladistics and Vicariance (New York: Columbia University Press, 1981), 
pag. 223. 

21 Paul Moody, Introduction to Evolution (New York: Harper & Brothers, 
1953), pag. 262. 

22 Tom Heinsohn, 'A Giant Among Possums', Nature Australia, 26/12 
(2001), pag. 24-31. 

23 Ian Tattersall, 'Madagascar's Lemurs', Scientific American, (January 
1993), pag. 90. 

24 Ellen Censky și colab., 'Over-Water Dispersal of Lizards due to 
Hurricanes', Nature, 395 (1998), pag. 556; Carol Yoon, 'Hapless Iguanas 
Float Away and Voyage Grips Biologists', The New York Times, 13 March 
2008, la: nytimes.com. 

25 Christopher Humphries și Lynne Parenti, Cladistic Biogeography: 
Interpreting Patterns o f  Plant and Animal Distributions (2nd edn.; 
Oxford: Oxford University Press, 1999), pag. 33-37; Léon Croizat, 
Panbiogeography, vols. 1, 2A and 2B (self-published, 1958). 

26 Ole Seberg, 'Taxonomy, Phylogeny, and Biogeography of the Genus 
Oreobolus R.Br. (Cyperaceae), With Comments on the Biogeography of 
the South Pacific Continents', Botanical Journal o f  the Linnean Society, 96 
(1998), pag. 119-195; Buffalo Museum of Science (New York), 'Vicariance 
Biogeography and Panbiogeography of the Plant Genus Oreobolus 
(Cyperaceae): A Comparison of Methods and Results', la: 
sciencebuff.org/panbiogeography_of_oreobolus.php. 



Evoluția: știință adevărată?       109

Biogeografia 

 

 
27 Croizat, Panbiogeography, fig. 259, vol. 2B, pag. 1018. 
28 Peter Ford, 'Drifting Rubber Duckies Chart Oceans of Plastic', Christian 

Science Monitor, 31 July 2003, la: csmonitor.com; Ben Clerkin, 
'Thousands of Rubber Ducks to Land on British Shores After 15 Year 
Journey', Daily Mail, 27 June 2007, la: dailymail.co.uk. 

29 Kurt PAG. Wise and Matthew Croxton, 'Rafting: A Post-Flood 
Biogeographic Dispersal Mechanism', Proceedings o f  the Fifth 
International Conference on Creationism (Pittsburgh: Creation Science 
Fellowship, 2003), pag. 465-477. 

30 Legat de aceasta, Biblia este foarte emfatică. Conform Genezei 11:8, '… 
Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pămîntului'; și, din nou, în 
Geneza 11:9, 'şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pămîntului' 
(sublinierea mea). 

31 Lawson L. Schroeder, 'A Possible Post-Flood Human Migration Route', 
TJ (Journal of Creation), 19/1 (2005), pag. 65-72, la: creation.com. 

32 John Woodmorappe, 'Causes for the Biogeographic Distribution of Land 
Vertebrates after the Flood', Proceedings o f  the Second International 
Conference on Creationism, 11 (1990), pag. 361-370. 

33 Adică, ei credeau într-o singură epocă glaciară, din aproximativ 2350 până 
în 1500 BC. Vezi Paul Garner, The New Creationism (Darlington: 
Evangelical Press, 2009), cap. 15. 

34 Don Batten (ed.), Creation Answers Book (2nd edn; Eight Mile Plains, Qld, 
Australia: Creation Ministries International, 2008), ch. 16. 

35 Scott Elias și colab., 'Life and Times of the Bering Land Bridge', Nature, 
382 (1996), pag. 60-63. 

36 Creaționiștii biblici cred, de asemenea, că continentele s-au separat, însă 
nu în milioane de ani. Ei înțeleg acest lucru ca întâmplându-se foarte 
repede, în timpul sau curând după Potopul Genezei. Dr. John 
Baumgardner de la Laboratorul Național Los Alamos, SUA, a produs un 
model pe computer al mantei Pământului și a arătat că mișcarea plăcilor 
tectonice ar fi putut determina separarea continentelor atât spontan cât și 
foarte repede. Modelul propune, de asemenea, un posibil mecanism 
pentru un potop global (Don Batten (ed.), Creation Answers Book (2nd 
edn; Eight Mile Plains, Qld, Australia: Creation Ministries International, 
2008). 

37 Carl Wieland, 'The Grey Blanket', Creation, 25/4 (2003), pag. 45-47. 
38 Tony Fitzpatrick, 'Scientists Find Fossil Proof of Egypt's Ancient Climate', 

Washington University in St Louis, la: wustl.edu. 


