Kapitulli 2

Të dhënat e fosileve

P

ër shumë njerëz, të dhënat e fosileve janë ende argumenti më i fortë që
mund të bëhet në mbështetje të teorisë së evolucionit. Ata besojnë se
shkëmbinjtë sedimentarë u formuan gradualisht, përgjatë miliona viteve
dhe se të varrosur brenda shtresave të ndryshme të shkëmbinjve ndodhen mbet
jet e bimëve dhe kafshëve që jetuan në periudha të ndryshme në histori (Fig. 3).
Meqenëse shtresat më të ulëta të shkëmbinjve përmbajnë vetëm jovertebrorë
(dhe jo zogj apo gjitarë, për shembull), mendohet se ato përfaqësojnë ‘epokën
e jovertebrorëve’, kur në tokë jetonin vetëm krijesa të kësaj forme. Shtresat e
shkëmbinjve përmbi këto besohet se përfaqësojnë ‘epokën e peshqve’, kur u
shfaqën për herë të parë vertebrorët. Në mënyrë të ngjashme, shtresat përmbi
këto mendohet se përfaqësojnë ‘epokën e amfibëve’, ‘epokën e zvarranikëve’
dhe ‘epokën e gjitarëve’. Prandaj, është debatuar, se shkëmbinjtë përmbajnë
një kronologji të zhvillimit të jetës, me krijesat detare jovertebrore ‘të thjesh
ta’ që gjenden në shtresat më të ulëta, me peshqit më të ndërlikuar në shtresat
përmbi to, me amfibët më të ndërlikuar përmbi peshqit, zvarranikët përmbi
amfibët dhe zogjtë e gjitarët përmbi amfibët. Pastaj, supozohet se në të dhënat
e fosileve, ne shohim progresionin evolucionar, krijesat detare jovertebrore 
peshqit vertebrorë  amfibët  zvarranikët  zogjtë dhe gjitarët.
Por a është i saktë ky interpretim i shkëmbinjve sedimentarë dhe i fosileve
që ata përmbajnë? A e mbështesin këtë interpretim vëzhgimet e përgjithshme të
shkëmbinjve? Për shkak se askush nuk ishte i pranishëm kur u formuan shkëm
binjtë, shpjegimet për ekzistencën e tyre janë me të vërtetë vetëm hipoteza, e jo
fakte. Po të duhej të ishim rigorozë nga pikëpamja shkencore, ne duhet që t’i
provonim këto hipoteza. Në mënyrë specifike ne duhej të pyesnim,
• Nëse fosilet e tregojnë me të vërtetë radhën e zhvillimit të jetës, cilët lloje
fosilesh do të prisnim të gjenim?
• A e konfirmojnë studimet e shkëmbinjve sedimentarë besimin se ata u
formuan gradualisht përgjatë miliona viteve?
Përgjigjia e pyetjes së parë është se ne do të prisnim që të dhënat e fosileve të
karakterizoheshin nga ‘format kalimtare’. Për shembull, ne do të prisnim të
gjenim fosile që tregonin ndryshimin gradual të një specieje në një tjetër. Ne
gjithashtu do të prisnim që të gjenim krijesa me ‘struktura kalimtare’.
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Fig. 3. Pema e supozuar e evolucionit bashkë me moshat e supozuara të shtresave të
shkëmbinjve në të cilat gjendet secili lloj. © John Lewis 2009
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Për shembull, nëse jovertebrorët kanë evoluar në vertebrorë, ne do të prisnim
që të gjenim fosile të krijesave të cilat e kishin shtyllën kurrizore të formuar
pjesërisht. Nëse zvarranikët do të kishin evoluar në zogj, ne do të prisnim që
të gjenim fosile të krijesave me këmbë që do të ishin duke u bërë krahë dhe
me luspa që do të ishin duke u bërë pupla. Pikërisht këtu gjendet njëra nga
vështirësitë më të mëdha me të cilat ndeshen evolucionistët, për shkak se for
mat për të cilat mund të debatohet se janë vërtet kalimtare janë shumë të rralla.
Në të vërtetë, për shkak të mungesës së këtyre ‘fosileve kalimtare’, vetë Çarlz
Darvini, te Origjina e Llojeve, e pranoi se të dhënat e fosileve ishin, ndoshta,
‘kundërshtimi më i dukshëm dhe më serioz i teorisë së tij’.1 Evolucionistët e
tjerë janë po aq të qartë lidhur me mungesën e fosileve kalimtare. David Kitts,
i cili ishte Profesor i Paleontologjisë në Universitetin e Oklahomës, komenton,
‘Pavarësisht nga premtimi i ndritshëm se paleontologjia siguron një mënyrë të
“parjes” së evolucionit, ajo ka prezantuar disa vështirësi të papëlqyeshme për
evolucionistët, më e njohura prej të cilave është prania e “hendeqeve” në të
dhënat e fosileve. Evolucioni kërkon forma të ndërmjetme mes specieve dhe pa
leontologjia nuk i siguron ato.’2 Profesor David Raup, ish- Përgjegjësi i Muzeut
të Historisë Natyrore në Çikago, është po aq i sinqertë:
Në vend që të gjenim shpalosjen e dalëngadaltë [graduale] të jetës, ajo që gjetën në fakt
gjeologët e kohës së Darvinit, dhe gjeologët e kohës së sotme, janë të dhëna jo të rregullta,
domethënë, speciet shfaqen në radhë shumë papritmas, paraqesin pak ose aspak ndryshime
gjatë ekzistencës së tyre në të dhënat e fosileve, pastaj befas ato zhduken nga të dhënat e
fosileve. Dhe nuk është gjithnjë e qartë, në fakt rrallë është e qartë, se pasardhësit ishin ak
tualisht më mirë të përshtatur se sa paraardhësit e tyre. Me fjalë të tjera, është e vështirë
për të gjetur përmirësime biologjike.3

Dr. Kolin Patterson FRS , i cili ishte paleontolog i moshuar i Muzeut Britanik
të Historisë Natyrore, duke iu përgjigjur pyetjes se për çfarë arsye ai nuk kishte
përfshirë foto të formave kalimtare në librin e tij Evolucioni, shkroi,
Nëse do të dija për to, qoftë fosile, qoftë të gjalla, patjetër do t’i kisha përfshirë. Ju sugje
roni se duhej të ishte përdorur një artist për t’i vizualizuar këto transformime, po që nga
do ta merrte informacionin ai? Unë nuk do të mundja ta siguroja atë informacion nder
shmërisht, dhe po të duhej ta lija në dorë të artistit, a nuk do ta mashtronte kjo lexuesin?
Unë e shkrova tekstin e librit tim katër vjet më parë. Po të duhej ta shkruaja tani, mendoj
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se libri do të ishte disi ndryshe. Gradualizmi është një koncept në të cilin unë besoj, jo për
shkak të autoritetit të Darvinit, por për shkak se kuptimi që kam unë për gjenetikën duket
sikur e kërkon këtë. Megjithatë Gould dhe njerëzit që punojnë në Muzeun Amerikan nuk
është e lehtë t’i kundërshtosh kur ata thonë se nuk ka fosile kalimtare. Duke qenë vetë një
paleontolog, unë jam shumë i zënë me problemet filozofike të identifikimit të formave para
ardhëse të trashëgimisë në të dhënat e fosileve. Ju thoni se unë të paktën duhet të tregoj një
fotografi të fosilit prej të cilit ka rrjedhur secili lloj organizmi. Do ta them troç—nuk ka
asnjë fosil të tillë për të cilin dikush do të mund të bënte një argument të përkryer.5

Një shpjegim i dhënë nga evolucionistët për të shpjeguar mungesën e formave
kalimtare të fosileve është se evolucioni ndodhi shumë shpejt, dhe në grupe të
vogla të izoluara. Për pasojë, argumentohet, se organizmat në evoluim ishin
tepër pak dhe ekzistuan për një kohë tepër të shkurtër e cila nuk mjaftonte që
format e tyre kalimtare të mund të kapeshin në të dhënat e fosileve. Profesori
Stiven J. Gould dhe Dr. Najëlls Eldrexh [Niles Eldredge], për shembull, besonin
se mungesa e fosileve kalimtare tregonte se speciet e reja u zhvilluan përmes
asaj që ata e përshkruanin si ekuilibri i ndërprerë. Sipas kësaj teorie, organiz
mat në popullata të mëdha mbeten në thelb të pandryshuar për periudha të
gjata (ndoshta miliona vite), por pastaj ato evoluojnë shumë shpejt (ndoshta
përgjatë vetëm disa dhjetëra mijëra vitesh). Supozohet se kjo ndodh si përgjigje
e ndryshimeve të papritura në mjedis dhe në grupe të vogla të cilët janë larguar
befas nga popullata kryesore. Prandaj, argumentohet se popullatat e mëdha
dhe të qëndrueshme janë kapur në të dhënat e fosileve, kurse speciet e reja që
dolën nuk janë kapur atje. Megjithatë, ngaqë kjo është një teori e bazuar mbi
mungesën e formave të ndërmjetme, ajo në të vërtetë e merr të mirëqenë një
interpretim evolucionar të shkëmbinjve dhe fosileve, në vend që ta vërtetojë
atë. Gjithashtu ajo kërkon një mekanizëm i cili do ta çonte evolucionin me një
shpejtësi shumë të madhe, kurse shumica e teorive të evolucionit mbështeten
mbi epokat e gjata që kanë sjellë ndryshime përmes mutacioneve të rastësishme,
shumë pak prej të cilave do të jenë të favorshme.6
Për më tepër, teori të tilla si ekuilibri i ndërprerë konsiderojnë vetëm proble
min e formave të ndërmjetme në nivelin e specieve. Prandaj ato nuk ia dalin
mbanë të adresojnë vështirësinë edhe më të madhe të mungesës së fosileve kalim
tare mes grupeve më të mëdhenj të klasifikimit – që do të thotë, mes familjeve,
rendeve, klasave dhe tipeve. Këtu, ka një mungesë të spikatur të fosileve që
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dokumentojnë evolucionin e strukturave të reja radikale, të tilla si kyçeve,
nofullave, këmbëve ose krahëve.
Me të vërtetë, jo vetëm që nuk janë gjendur forma të ndërmjetme të fosileve
me struktura të tilla, por në disa raste është e vështirë të imagjinohet se si mund
të dukeshin ato. Profesor Gould komenton ‘Mungesa e të dhënave të fosileve
për stadet e ndërmjetme mes kalimeve kryesore në projektimin organik, me të
vërtetë paaftësia jonë, madje edhe në imagjinatën tonë, për të ndërtuar forma
të ndërmjetme funksionale në shumë raste, ka qenë një problem i vazhdueshëm
dhe i bezdisur për shpjegimet gradualiste të evolucionit.’7 Në mënyrë të ngjash
me, Profesorët David Raup dhe Stivën Stenli [Steven Stanley] argumentojnë,
‘…origjinat e shumicës së kategorive më të larta janë mbështjellë me mister; në
mënyrë të zakonshme kategoritë e reja më të larta shfaqen befas në të dhënat
e fosileve pa dëshmi të formave paraardhëse kalimtare.’8
Duke folur për fosilet e gjetura në shkëmbinjtë Kembrianë, të cilët supozohet
se dokumentojnë shfaqjen e parë të grupeve kryesore të organizmave që jetojnë
sot, paleontologu Profesor Euan Klarkson [Euan Clarkson] deklaron, ‘format
kalimtare, ose lidhëse, mungojnë … të dhënat gjeologjike nuk tregojnë asnjë gjë
për marrëdhënie të tilla… Por ajo që e jep vërtet e dhëna e fosileve janë shem
bujt e shumtë të origjinës “së menjëhershme” të planeve të reja strukturore.’9
Po ashtu duke folur për fosilet Kembriane, Zoologu i Universitetit të Oksfordit
Profesori Riçard Dokings [Richard Dawkins] e pranon hapur, ‘Duket sikur ato
të jenë thjesht të vendosura, atje pa asnjë histori evolucioni.’10
Argumentat ndaj efektit që lidhjet evolucionare mes fosileve thjesht nuk janë
gjetur janë bërë progresivisht më pak të besueshme përgjatë viteve, ndërkohë
që ushtri të tëra të paleontologëve kanë kërkuar e kërkuar për to më kot. Sipas
Profesor Raup,
Zgjidhja e përgjithshme e Darvinit ndaj mospajtueshmërisë së të dhënave të fosileve dhe
teorisë së tij ishte të thoshte se të dhënat e fosileve janë shumë të paplota… Mirë, ne tani
jemi afro 120 vjet pas Darvinit dhe njohuria e të dhënave të fosileve është zgjeruar shumë
… për ironi, tani ne kemi edhe më pak shembuj të kalimeve evolucionare nga sa kishim në
kohën e Darvinit. Me këtë dua të them se disa prej rasteve klasike të ndryshimit Darvinian
në të dhënat e fosileve, të tilla si evolucioni i kalit në Amerikën e Veriut, janë dashur të hi
dhen poshtë ose të modifikohen si rezultat i informacionit edhe më të detajuar.11

Problemi është veçanërisht serioz lidhur me fosilet për krijesat detare, sepse
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janë dhjetëra miliona nga këto që shtrihen nëpër sirtaret dhe kabinetet e ekspo
zuar kudo nëpër botë. Dëshmia për evolucionin nga organizmat njëqelizore
për te jovertebrorët mungon në mënyrë të dukshme, po ashtu mungon edhe
dëshmia për evolucionin nga jovertebrorët në vertebrorët. Ashtu siç debaton
Dr. Duane Gish (Zv. Presidenti Madhor i mëparshëm i Institutit të Kërkimeve
mbi Krijimin),
Që të gjithë jovertebrorët kompleksë duken të formuar plotësisht, pa asnjë gjurmë të para
ardhësve ose të formave kalimtare që e lidhin njërin me tjetrin. Për fillimin e tyre prej pro
ceseve evolucionare do të ishin kërkuar shumë miliona vite. Miliarda e miliarda fosile të
tyre shtrihen të groposur nëpër shkëmbinjtë kudo nëpër botë, duke përfshirë të gjitha llojet
e krijesave të butakëve. Madje nëpër revistat shkencore kanë dalë shumë raporte të publi
kuar për zbulimin e fosileve të organizmave mikroskopike, njëqelizorë, me trup të butë. Nëse
evolucioni do të ishte i vërtetë, shkëmbinjtë do të duhej të përmbanin miliarda e miliarda
fosile të paraardhësve të jovertebrorëve kompleksë. Megjithatë nuk është gjendur as edhe
një i vetëm. Thjesht është e pamundur nga ana fizike për të pasur miliona vite evolucioni,
që kanë prodhuar një koleksion kaq shumë të ndryshëm të jovertebrorëve kompleksë, pa
lënë asnjë gjurmë. Madje edhe më bindëse, nëse mund të thuhet, është mungesa totale e for
mave të ndërmjetme mes jovertebrorëve dhe peshqve, dhe mungesa totale e paraardhësve
për secilën klasë kryesore të peshqve.12

Kaq e përhapur dhe sistematike është mungesa e fosileve kalimtare, saqë disa
evolucionistë kanë qenë të nxitur për të postuluar idetë më të shquara për ta
shpjeguar atë. Për shembull, Profesori Riçard Goldshmidt [Richard Goldschmidt],
i cili ishte një gjeneticien kryesor në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley, pro
pozoi teorinë e makro-mutacionit, e cila thotë se mutacionet gjenetike shkak
tuan ndryshime rrënjësore në anatomi në një hap. Për shembull, sipas kësaj
teorie, zogu i parë do të duhej të kishte dalë nga një vezë zvarraniku.13 Ideja e
Goldshmidt gëzon mbështetje mjaft të lartë në vitet e fundit, konkretisht prej
Profesorit Gould, i cili debaton se mungesa e dukshme e formave kalimtare të
fosileve dhe funksionimi i kufizuar i strukturave kalimtare (të tilla si një kyç i
formuar pjesërisht), janë kundërshtime të pakapërcyeshme ndaj Teorisë NeoDarviniane të ndryshimeve graduale.14 Megjithatë, shumica e evolucionistëve
e konsiderojnë teorinë e Goldshmidt si mjaft të pambështetur.
Natyrisht që herë pas here bëhen pretendime se janë gjetur fosile kalimtare.
Një nga më të cituarit është shembulli i Arkeopteriksit, i cili ishte një zog me
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Fig. 4 Fosili i Arkeopteriksit
Foto nga Xhim Amos [Jim Amos], Science Photo Library.
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disa cilësi të ngjashme me ato të zvarranikëve (Fig. 4 dhe 5). Për shembull, ai
kishte një bisht shumë të gjatë kockor, dhëmbë, dhe kthetra në krahët e tij. Por
a është kjo vërtet një formë kalimtare bindëse?

Fig. 5 Vizatim artistik i Arkeopteriksit © Xhon Ljuis 2009
Sipas ornitologjistëve Profesorëve Riçard Pram [Richard Prum] dhe Alan Brash [Alan Brush],
“Arkeopteriksi nuk ofron asnjë të re lidhur me se si kanë evoluar puplat, pasi puplat e tij
janë pothuajse të padallueshme nga ato të zogjve të ditëve të sotme.’15 Kjo, së bashku me
faktin se krahët e tij janë të ngjashëm në përmasa dhe në formë me ato të zogjve modernë,
prezanton një dëshmi të fortë se Arkeopteriksi ishte një zog fluturues, e jo një zvarranik që
ishte duke u përshtatur për të fluturuar. Për më tepër, ai kishte një dërrasë kraharori kockore
(që tregon se ai kishte muskuj të fortë në krahët.
Kandidatët më të fundit për format kalimtare zvarranikë/zogj përfshijnë Sinosauropteryx,
Protarchaeopteryx, Caudipteryx, Microraptor dhe Velociraptor. Sinosauropteryx doli se kishte
një veshje me struktura fijesh, të cilat disa pretendojnë se ishin fillimet e puplave. Sipas
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Profesorit Alan Feduçia [Alan Feduccia] të Universitetit të Karolinës Veriore, megjithatë, këto
ka më shumë të ngjarë të jenë mbetjet e fibrave të kolagjenit që përforconin lëkurën e kafshëve.16 Profesor Feduçia gjithashtu debaton se Protarchaeopteryx dhe Caudipteryx ishin në
fakt, zogj që nuk fluturonin, e jo forma kalimtare mes dinozaurëve dhe zogjve. Këto ndoshta
kishin ardhur prej paraardhësish që mund të fluturonin. Është e rëndësishme që të dy kanë
karakteristikat e gishtave të një zogu, të cilat janë mjaft të ndryshme nga ato të dinozaurëve
theropodë prej të cilëve supozohet se kishin evoluar ata. Të tre gishtat e dorës së theropodit janë 1,2 dhe 3, ku gishtat 4 dhe 5 janë reduktuar gjatë zhvillimit embrional, kurse të tre
gishtat e dorës së një zogu (krahut) janë 2, 3 dhe 4, ndërkohë që gishtat 1 dhe 5 janë ata
që janë reduktuar ose rithithur gjatë zhvillimit embrional.17 Modeli i gishtave 2-3-4 i dorës së
Mikroraptorit sugjeron se mundet që të kuptohet se ai ka qenë një zog. Velociraptor mundet
fare mirë që të ketë qenë një dinozaur me pupla. Megjithatë, ekzistenca e krijesave të tilla
nuk e vërteton të vërtetën e evolucionit, për shkak se kjo kërkon shembuj të karakteristikave
që janë në një gjendje kalimtare. Karakteristikat që janë të formuara plotësisht, dhe që janë
të përbashkëta me organizmat e tjerë, nuk sigurojnë dëshmi se një lloj kafshe është kthyer
në një lloj tjetër. Në mënyrë të ngjashme, organizmat që janë më pak të përshtatura për të
fluturuar, për shkak se i kanë humbur karakteristikat që i zotëronin paraardhësit e tyre fluturues, sigurojnë dëshmi për ç’evolucionin (domethënë degjenerimin), jo evolucionin.

Ajo kishte pupla plotësisht të zhvilluara nëpër të gjithë trupin e tij, bash
kë me kockat që ka shumë të ngjarë që i mbështesnin muskujt për fluturime
të fuqishme. Për të qenë ‘kalimtar’, një fosil duhet të tregojë karakteristikat
ose strukturat që janë të formuara pjesërisht, të tilla si luspat e zvarranikëve
që ishin gjatë rrugës së transformimit në pupla, ose pendët e peshqve që ishin
duke u bërë gjymtyrë. Për më tepër, nëse evolucioni do të ishte i vërtetë, ne do
të prisnim që të dhënat e fosileve të karakterizoheshin nga format kalimtare.
Në vend të kësaj, ne gjejmë vetëm disa shembuj të dyshueshëm.
Që të mos ketë asnjë dyshim në mendjen e lexuesit lidhur me çështjen a e
mbështet me të vërtetë e dhëna e fosileve teorinë e evolucionit, unë do ta për
fundoj me fjalët e evolucionistit të zjarrtë dhe Zoologut të Universitetit të
Oksfordit, Dr. Mark Ridli [Mark Ridley]:
… Ndryshimi gradual i specieve të fosileve kurrë nuk ka qenë pjesë e dëshmisë për evolu
cion. Në kapitujt mbi të dhënat e fosileve te Origjina e Llojeve, Darvini tregoi se të dhënat
e fosileve ishin të padobishme për të provuar mes evolucionit dhe krijimit të veçantë, për
shkak se ato kanë hendeqe të mëdha mes tyre. I njëjti argument zbatohet ende … sidoqoftë,
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Fig 6 dhe 7 (në faqen përballë) Rërë e grumbulluar në një pezulli uji në Bregun e Artë
(Gold Coast), Australi.
Kjo rërë është vendosur në shtresa të holla. Nga Krijimi, creationontheweb.com. Përdorur me leje.
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asnjë evolucionist i vërtetë, qoftë gradualist apo ndjekës i teorisë së ekuilibrit të ndërprerë,
nuk i përdor të dhënat e fosileve si dëshmi në favor të teorisë së evolucionit kundër kriji
mit të veçantë.18

Së dyti, a e konfirmojnë studimet e shkëmbinjve sedimentarë besimin se ata
janë formuar dalëngadalë përgjatë miliona viteve? Tradicionalisht evolucionistët
kanë debatuar se shtresat e shumta të holla prej të cilave përbëhen shkëmbinjtë
janë dëshmi e qartë e kësaj. Por a tregojnë domosdoshmërisht shtresat e tilla për
një depozitim gradual të sedimenteve? Në librin e tij Rrefuzimi i Evolucionit,
Dr. Xhonathan Sarfati [Jonathan Sarfati] jep një numër shembujsh për vëzhgi
met dhe eksperimentet, të cilët tregojnë se nuk ka ndodhur kështu.19 Për shem
bull, kur sasi të mëdha rëre u pompuan në një pezulli uji në Bregun e Artë,
Kuinslend, Australia, u vëzhgua se rëra precipitoi në shtresa të holla, e jo në
një përzierje amorfe (Fig. 6 dhe 7). Kur shpërtheu Mali i Shën Helenës në
Uashington në vitin 1980, u formuan brenda disa orëve shtresa të holla rëre,
deri në 7.6 metra të trasha prej rrjedhave piroklastike (Fig. 8). Eksperimentet
në të cilat shkëmbinjtë sedimentarë shpërbëhen deri në grimcat e tyre përbërëse
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Fig. 8 Metra të tëra të shkëmbinjve me shtresa të imëta në Malin e Shën Helenës në
Uashington, SHBA.
Seksioni qendror u formua vetëm për disa orë në 12 qershor 1980. Vini re personin për krahasim.
Foto nga Stiven A Austin [Steven A Austin].

dhe pastaj precipitojnë përsëri në pezullitë ujore tregojnë se sedimentet riven
dosen në shtresa, madje duke e rikrijuar shfaqjen e shkëmbinjve të petëzuar
prej të cilëve ata u formuan. Këto eksperimente dhe të tjera si to sugjerojnë se
nuk ka mundësi që të nxirret përfundim mbi shpejtësinë e sedimentimit thjesht
duke i studiuar shtresat e shkëmbinjve.20 Për më tepër, fosilet që tregojnë deta
je të ndërlikuara të pjesëve të buta të trupit kanë mbetur në një gjendje të për
sosur ruajtjeje, ndërkohë që paskan pritur për t’u mbuluar prej sedimenteve
për shumë vjet?
Një argument tjetër i përdorur tradicionalisht në mbështetje të shpejtësive
të vogla të sedimentimit është se për depozitimin e baltës kërkohen periudha
të gjata kohe të ujit të ndenjur. Atëherë, duke supozuar se atje ku janë formuar
mijërat e shtresave të holla të alternuara me rërë dhe argjilë, këto formacione
shkëmbinjsh duhet të kenë qenë formuar përgjatë shumë viteve. Në mënyrë të
ngjashme, argumentohet se trashësia shumë e madhe e disa shkëmbinjve prej
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Fig. 9 Fosilet e pemëve shumështresorë, Malet Kumberland, Tenesi, SHBA.
Këta janë shumë të zakonshëm dhe shpesh gjenden në minierat e qymyrit. Disa pemë shumështresore kalojnë vertikalisht përmes disa shtresave të qymyrit, mes të cilave janë shtresat e shkëmbinjve sedimentarë. A mundet që pemët të kenë mbetur në një gjendje kaq të ruajtur ndërsa po
prisnin të varroseshin në sedimentet dhe materialet organike përgjatë disa mijëra viteve?21 © Don
R. Patton 2008

balte nuk mund të jetë formuar shpejt e shpejt, për shkak se shpejtësia e sedi
mentimit do të ketë qenë tepër e ulët. Megjithatë, eksperimentet e kohëve të
fundit prej Jurgen Shiber [Jurgen Schieber], një Profesor i Asociuar në Shkencat
Gjeologjike në Universitetin e Indianës, kanë treguar se balta mund të depozi
tohet prej ujit që rrjedh shpejt.22 Në një raport në Revistën Science [Shkenca],
ai debaton,
Vëzhgimet tona nuk e mbështesin idenë se baltat mund të depozitohen në mjedise të qeta
vetëm me rrjedha ujore të ndërprera … Shumë shiste argjilore të lashta, sapo janë shqyr
tuar me kujdes, mundet që të zbulojnë se ato janë akumuluar në mënyrën e ilustruar këtu,
e jo duke precipituar prej suspensioneve të ndenjura apo që lëviznin ngadalë. Kjo, nga ana
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Fig 10. Deformim i Gurëve ranorë të Tapeats, Kanioni i Karbonit, Arizona.
Vini re njerëzit për shkallën. Nëse ky shkëmb do të kishte qenë i fortë kur u përkul, ne do të prisnim
që të shihnim dëshmi të zgjatjes së grimcave të tij të rërës, ose do ta gjenim lëndën mbushëse, e
cila i lidh grimcat së bashku, të thyer dhe të rikristalizuar. Cilësi të tilla, sidoqoftë, nuk gjenden. Shih
Xhon Morris, Toka e Re (Green Forest, AR: Master Books, 2007), fq. 111. © Paul Garner 2004

e vet, ka shumë të ngjarë që ta bëjë të nevojshme rivlerësimin e historisë së sedimentimit të
një pjese të madhe të të dhënave gjeologjike.23

Në librin e tij, The Young Earth [Toka e Re], Dr. Xhon Morris [John Morris]
prezanton dëshmi të fortë se shumica e shkëmbinjve sedimentarë u formuan
shumë shpejt, përmes përmbytjeve masive, e jo përmes proceseve graduale. Për
shembull,
• Prania e ‘fosileve shumështresore’, ku, për shembull, një pemë e vetme
e fosilizuar kalon vertikalisht përmes shumë shtresave të qymyrit dhe
përmes tërë atyre metrave të shkëmbinjve sedimentarë, është një dëshmi
e fuqishme e akumulimit shumë të shpejtë të sedimenteve dhe të materia
lit organik (shih Fig. 9). Këto pemë të fosilizuara janë të zakonshme dhe
gjenden shpesh në minierat e qymyrit.
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Fig 11. Shtresa të ngjeshura shkëmbinjsh në Split Mountain, Kaliforni
Vini re personin për shkallën. Fotografia nga Steven A. Austin.

• Në shumë zona malore, shtresat shkëmbore mbi njëmijë metra të tra
sha kanë qenë përkulur shumë ngjeshur me anë të lëvizjeve të tokës pa
u plasaritur ose pa u nxehur, duke treguar se ato ishin ende të buta kur
u deformuan (Fig. 10 dhe 11). Nëse këta shkëmbinj do të ishin formuar
përgjatë miliona viteve, ka shumë të ngjarë se shtresat më të ulëta do të
ishin forcuar dhe nuk mund të ishin përkulur pa u plasaritur.
• Varrezat e fosileve, ku janë varrosur miliarda krijesa dhe ku janë fosili
zuar duke qenë shumë afër së bashku, duhet të kenë qenë krijuar përmes
depozitimit të menjëhershëm të sasive vigane të sedimenteve.
• Gjëja e rrallë e veçorive të erozionit dhe e shtresave të fosilizuara mes
shtresave të shkëmbinjve është e papajtueshme me idenë se ato janë të
ndara nga njëra–tjetra prej miliona vitesh (Fig. 12, 13, dhe 14).
• Mungesa e bioturbimit24 brenda shtresave të shkëmbit është e papajtuesh
me me disa mijëra vitet e depozitimit të ngadaltë. Bioturbimi mund t’i
largojë pothuajse të gjitha gjurmët e strukturave sedimentare të shtresë
zuara në më pak se njëzet vjet.25
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Fig. 12 Shtresa tipike shkëmbi (Badlands, dakota e Jugut)
Pse majat e këtyre shkëmbinjve që tani janë të ekspozuara ndaj erës dhe kushteve të motit janë kaq
të eroduara dhe jo të njëtrajtshme, por nuk janë kështu shtresat më poshtë, të cilat kanë qenë të
ekspozuara ndaj po këtyre elementëve miliona vjet më parë? © Toni Kolter. Riprodhuar nga iStockphoto Extended Licence.

Besimi se shumë shtresa shkëmbinjsh dhe veçori gjeologjike u prodhuan
përmes veprimit katastrofik e jo përmes proceseve të ngadalta e graduale, nuk
është i kufizuar vetëm te kreacionistët. Ndonëse shumica e gjeologëve nuk besoj
në në një tokë të re, një numër gjithnjë në rritje argumentojnë se shumica e
shkëmbinjve sedimentarë u formuan shumë shpejt. Një nga këta ‘katastrofistët’,
Profesor Derek Ejxhër [Derek Ager], i cili ishte Përgjegjësi i Departamentit të
Gjeologjisë dhe Oqeanografisë në Universitetin Suansea, shkroi,
… Unë pohoj se një pamje shumë më e saktë e të dhënave stratigrafike është ajo e një hen
deku shumë të gjatë me vetëm disa raste sedimentimi. … Urraganët, përmbytjet, ose cu
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Fig. 13 Shkëmbinjtë ranorë Kokonino që e mbulojnë Formacionin e Hermitëve, Shtegu i
Engjëjve të Ndritshëm, Kanioni i Madh.
Kontakti është një sipërfaqe mjaft e sheshtë, mahnitëse, mbi një zonë të gjerë, pa asnjë dëshmi të
erozionit të zgjatur ose të dherave, ndonëse supozohet se llojet e shkëmbinjve janë ndarë prej 10
milionë vitesh nga njëri-tjetri. © Paul Garner 2004

nami mund të bëjnë shumë gjëra brenda një ore ose brenda një dite nga sa kanë arritur të
bëjnë në mijëra vite proceset e zakonshme të natyrës … Duke marrë për bazë të gjithë ata
mijëvjeçarët me të cilët duhet të luajmë në të dhënat stratigrafike, ne mund të presim që
katastrofat tona periodike ta bëjnë tërë punën që ne duam për to … Me fjalë të tjera, his
toria e cilësdo pjese të tokës, si jeta e një ushtari, qëndron në periudha të gjata mërzie dhe
periudha të shkurtra terrori.26

Argumenti se kanionet dhe luginat e thella mund të prodhohen vetëm me
anë të erozionit të ngadaltë përgjatë miliona viteve tani dihet se është e rreme.
Në vitin 1926, kur inxhinierët e devijuan ujin nga kanalet ujitëse pranë Ualla
Ualla, në Uashington, kjo shkaktoi një kanion 450 metra të gjatë, 35 metra të
gjerë dhe 35 metra të thellë vetëm në gjashtë ditë.27 Liqeni Kanion Xhorxh, në
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Fig. 14 Shtresat e qymyrit të dukshme në një prerje rruge pranë Prais, Utah.
Vini re kontaktet e mprehta mes qymyrit dhe shtresave fqinje. Nëse shtresat e shkëmbinjve do të
kishin qenë formuar për mijëra vjet, pse atëherë nuk ka asnjë dëshmi për erozionin? (Shih icr.org/
article/521.) © Institute for Creation Research. Përdorur me leje. Photo by Dr. John Morris.
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Teksas, i cili është 2.5 km i gjatë dhe 24 metra i thellë u formua prej ujërave që
rodhën nga liqeni aty pranë zonës në vitin 2002, vetëm në tri ditë.28 Gjithashtu
është vëzhguar se rrjedhat e mëdha të lumit krijojnë veçori të ngjashme.29 Për
më tepër, tani njihet se fuqia eroduese e ujit që rrjedh shpejt është e mjaftueshme
për ta copëtuar edhe një shkëmb të mprehtë.30
Një argument tjetër në mbështetje të idesë se shkëmbinjtë sedimentarë janë
miliona vjet të vjetër vjen nga datimi radiometrik. Kjo shpesh bëhet, për shem
bull, me anë të analizës së ‘ndërhyrjeve të zgjuara’, ku shkëmbi i shkrirë është
ndërfutur nëpër shkëmbinjtë sedimentarë (pasi shkëmbinjtë sedimentarë janë
formuar) dhe më pas janë ftohur dhe fortësuar. Po sa të besueshme janë meto
dat e datimit radiometrik? Shumë njerëz janë detyruar të besojnë se këto sigu
rojnë rezultate shumë të sakta dhe të besueshme. Megjithatë, kjo nuk është e
vërtetë dhe literatura është plot e përplot me shembuj të datave që është e duk
shme se janë gabim.31 Më poshtë vijojnë disa shembuj interesantë.
• Mostrat nga një kupolë prej llave në Malin e Shën Helenës u analizuan
në Laboratorët Geochron, Kejmbrixh, Masaçusets. Llava, e cila dihej se
ishte afro dhjetëvjeçare, u datua nga metoda e Kalium-argonit sikur ishte
mes 0.34 dhe 2.8 milionë vjeçare.32
• Minatorët në minierën e Krinum, në Kuinslendin Qendror, Australi, gjetën
copa druri të varrosura në një llavë bazalti. Druri u datua të ishte afro
45,000 vjeçar me anë të metodës së karbonit 14, kurse bazalti u datua
të ishte afro 45 milionë vjeçar me anë të metodës së kalium-karbonit.33
• Zirkonët e nxjerrë nga shkëmbinjtë e llojit granit dhe të datuar me afro
1.5 miliardë vjet me anë të metodës së uranium-plumbit u gjet se përmba
nin sasi të heliumit brenda tyre (helium gjithashtu i prodhuar prej këtij
procesi) që ishte në përputhje me një moshë vetëm 6000 vjeçare.34 Po të
kishte qenë me të vërtetë shkëmbi shumë miliona vjeçar, pothuajse i gji
thë heliumi do të kishte dalë përjashta mostrave.
Shpjegimi më i mirë për këto anomali është se supozimet prapa metodave
nuk janë të vlefshme. Për shembull, me metodën e kalium-argonit, përgjithë
sisht supozohet se nuk ka fare argon të pranishëm në llavë kur ajo fortësohet,
gjë që është shumë e dyshueshme, siç tregohet, për shembull, prej rezultateve
të mostrave të marra nga Mali i Shën Helenës. Që të gjitha metodat supozoj
në një kohë konstante të gjysmëzbërthimit radioaktiv; megjithatë, analizat e
zirkonëve sugjerojnë se shpejtësitë e gjysmëzbërthimit ishin më të mëdha në
të kaluarën. Duhet bërë pyetja, ‘Nëse supozimet duket se janë të pabesueshme
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kur datohen shkëmbinjtë me moshë të njohur (të tillë si ata të Malit të Shën
Helenës), si mund të mbështetemi te këto metoda kur datohen shkëmbinj me
moshë të panjohur?’
Interesante është se metoda më e njohur radiometrike, ajo që përdor karbo
nin-14, aktualisht jep disa nga dëshmitë më të forta se shkëmbinjtë sedimen
tarë nuk janë miliona vjeçarë. Kundër besimit më të përhapur, karboni-14 nuk
përdoret për të datuar materiale që besohen se janë miliona vjeçarë. Kjo ndodh
për shkak se karboni ka një periudhë gjysmë-zbërthimi relativisht të shkurtër
dhe shfaqet vetëm në sasi të vogla. Për pasojë, limiti teorik për datimin me kar
bon-14 është vetëm afro 100,000 vjeçar, sepse pas këtij limiti, çdo sasi e kar
bonit-14 do të ishte e pazbulueshme. Kështu, kur gjendet karbon-14 në qymyr
ose në fosile të tjera, kjo sugjeron se shkëmbi sedimentar në të cilin u varrosën
ata është më pak se 100,000 vjeçar.35
Për shkak të anomalive që dalin kur përdoren metodat radiometrike të dati
mit, është e qartë se ka faktorë të cilët nuk janë kuptuar mirë. Sipas opinionit
tonë, miratimi i këtyre metodave se ato provojnë që shkëmbinjtë janë shumë të
vjetër ka ardhur shumë më tepër prej modelit evolucionist, i cili kërkon milio
na vite, se sa prej praktikës rigoroze shkencore.
Sipas interpretimit tradicional gjeologjik të shkëmbinjve sedimentarë, fosilet
e dinozaurëve duhet të jenë miliona vjeçarë. Megjithatë, një Tiranosaurus Rez
pjesërisht i fosilizuar, supozohet afro 65 milionë vjeçar, kohët e fundit u gjet
se përmbante proteinën kolagjen, bashkë me inde të buta fleksibël, përfshirë
edhe kocka dhe enë gjaku.36 Analizat pasuese treguan dëshmi të fortë se këto
enë gjaku përmbanin mbetje të qelizave të gjakut me gjurmë të ruajtura të
proteinës hemoglobinë.37 Duhet një besueshmëri shumë shumë e madhe për të
besuar se këto substanca organike do të mundnin të zgjasnin për miliona vite.
Zbulimi i ADNsë së ruajtur mirë në fosilet e bimëve është një tregues tjetër se
shkëmbinjtë që i përmbajnë ata nuk janë miliona vjeçarë, për shkak se, në sajë
të shpejtësisë me të cilën zbërthehet, ADN-ja nuk ka të ngjarë të zgjasë për më
tepër se 10,000 vjet.38
Argumente të tjera, të prezantuara tradicionalisht në mbështetje të moshave
të vjetra, gjithashtu janë duke u vënë në pikëpyetje. Procesi i fosilizimit nuk
zgjat patjetër për mijëra vjet, ashtu siç thonë shumë veta, ngaqë ka shembuj
të sendeve që janë ngurtësuar në disa qindra vjet ose edhe më pak se kaq.
Kishëza Veneciane e shekullit të shtatëmbëdhjetë, ajo e Santa Maria de Salute,
u ndërtua mbi shtylla të drunjta për t’i përforcuar themelet e saj. Këto tani janë
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Fig. 15 Kapele shajaku e fosilizuar e gjendur në një minierë në Tasmani.
Nga Creation, creationontheweb.com. Përdorur me leje.

shndërruar në gurë.39 Në fakt, druri në formën e pemëve dhe shtyllave njihet
se ngurtësohet në më pak se njëqind vjet.40 Një kapele shajaku u fosilizua në
afro pesëdhjetë vjet në një minierë në Tasmani (Fig. 15).41 A janë kërkuar mili
ona vite për të formuar qymyrin? Qymyri është prodhuar në laborator, nën
kushte të ngjashme me ato që mund të priteshin në formimin gjeologjik, në
më pak se një vit.42 Stalaktitet dhe stalakmitet tradicionalisht janë kuptuar se
tregojnë që shpellat ku gjenden ato duhet të jenë shumë të vjetra. Megjithatë,
stalaktite deri në 30 cm të gjatë ndonjëherë gjenden nëpër ura, dhe stalaktitet
nëpër shpella dihet se rriten me disa centimetra në disa ditë.43 Në tetor të vitit
1953, revista National Geographic botoi një fotografi të një lakuriqi nate të
rënë në një stalagmit në një shpellë në Nju Meksiko. Stalagmiti ishte rritur me
një shpejtësi të tillë, saqë lakuriqi i natës nuk kishte pasur kohë të shpërbëhej
përpara se të mbulohej.44 Pikërisht, vetëm ngaqë disa stalaktite dhe stalagmite
janë parë se rriten shumë ngadalë sot, nuk do të thotë se ata gjithnjë janë rri
tur me këto ritme.
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Një shpjegim alternativ për shkëmbinjtë sedimentarë, dhe për miliardat e
fosileve që përmbajnë ato, është ai që jep Bibla për një përmbytje mbarëbotërore
dhe për shkatërrimin e të gjithë jetës (përveç të jetës ujore) që e pasoi atë, me
përjashtim të asaj që ishte shpëtuar nga Perëndia në arkë (Zanafilla 6-8).45 Ka
shumë dëshmi për një katastrofë të tillë globale. Fosilet e krijesave të detit janë
gjetur se i mbulojnë të gjithë kontinentet, duke përfshirë edhe zonat malore të
tilla si Himalajat.46 Madje edhe Mali Everest është mbuluar prej gurit gëlqeror
që përmban fosile detare. Ka ‘varreza’ të mëdha fosilesh atje ku miliarda krije
sa janë varrosur pranë njëra-tjetrës.47 Këta janë parë, për shembull, në Gurët e
Vjetër e të Kuq Ranorë që shtrihen nga Lok Ness [Loch Ness] në Skoci deri në
Ishujt e Orkneit. Ky formacion shkëmbor, i cili është 150 km i gjerë dhe mbi
2.5 km i trashë, përmban shumë fosile duke treguar shumë shenja të një varri
mi katastrofik, me miliarda peshq të shformuar dhe të tkurrur, sikur të ishin
duke përjetuar spazëm, dhe mbanin kështu shenjat e një vdekjeje të dhunshme.
Në Kodrat Silauik [Silawik] në veri të Delhit, gjenden shtretër të pasur e të den
dur me fosile, duke përfshirë një breshkë 7 metra të gjatë, një specie elefanti
me çatallë 3 metra të gjatë dhe 1 m në perimetër, derra, rinocerontë, majmu
në dhe qe. Në Burmën Qendrore (Majanmar), gjenden depozita që përmbajnë
mbetjet e mastodontit, hipopotamëve dhe qeve, bashkë me mijërat e trungjeve
të pemëve të fosilizuara. Mund të citohen shumë shembuj të tjerë gjithashtu.48
Shtresat e shkëmbinjve mund të gjurmohen kudo përmes kontinenteve;49 për
shembull, Shkëmbinjtë Ranorë Tapeatë dhe Shkëmbinjtë Gëlqerorë Redwall
në Kanionin e Madh shtrihen përmes SHBA deri në Kanada dhe madje edhe
përmes Oqeanit Atlantik. Shtretërit gëlqerorë të Anglisë mund të gjurmohen
përgjatë të gjithë rrugës përmes Evropës deri në Lindjen e Mesme. Në disa
raste, për të eroduar miliona tonë sedimente dhe për ta transportuar atë në
distanca të gjata do të kërkoheshin proceset më katastrofike të mundshme.50
Guri Ranor Kokonino i Arizonës, për shembull, duket se ka filluar në SHBAnë
veriore dhe në Kanada.
Në këta ‘modele përmbytjesh’, rendi i fosileve i gjetur në shkëmbinjtë mund
të kuptohet se tregon rendin sipas të cilit bimët dhe kafshët u varrosën në sedi
mentet e depozituar prej ujërave të përmbytjes. Krijesat detare, dhe sidomos
ato që jetonin në fundin e oqeaneve, do të ishin varrosur të parat, të pasuar nga
bimët dhe kafshët që jetonin në ujë ose pranë ujit, të tilla si amfibët. Kafshët
e tokës do të ishin varrosur të fundit, ose për shkak se ato jetonin larg prej
deteve ose liqeneve, ose ngaqë ato u larguan me vrap ndërsa ujërat ngriheshin,
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dhe kafshët që lëviznin më shpejt kapeshin dhe varroseshin më vonë se sa ato
që lëviznin më ngadalë. Sipas kësaj pikëpamjeje, shtresat e shkëmbit mund të
debatohet se përfaqësojnë zona të ndryshme ekologjike ose ‘biogjeografike’,
e jo epoka të ndryshme në histori.51 Ka edhe faktorë të tjerë që dalin nga një
katastrofë masive ujore e cila mund të ketë kontribuar për modelin e fosileve
që shihet në shkëmbinjtë. Për shembull, veprimi ndarës i ujit ka prirjen që të
rezultojë me krijesat e vogla, më të rënda të fundoseshin e të varroseshin nën
krijesat e mëdha e më pak të rënda. Gocat e detit të fosilizuara, për shembull,
mund të shihet se ndjekin këtë model. Disa modele të përmbytjes përfshijnë
lëvizje masive të tokës (e cila gjithashtu kërkohet për t’i ngritur kontinentet
pas Përmbytjes). Këto mund të kishin shkaktuar fundosjen e zonave të mëdha
së bashku me florën dhe faunën që jetonte në to, duke pasur si pasojë shkatërri
min ose mbulimin me sedimentet e Përmbytjes dhe fosilet.52 Disa depozitime
fosilesh ndoshta ishin formuar prej katastrofave ujore që ndodhën disa vite pas
Përmbytjes së Zanafillës. Në fakt, ka shumë diskutim mes gjeologëve kreacioni
stë lidhur me ku duhet vendosur kufiri Përmbytje / pas–Përmbytje. Megjithatë,
shumica bien dakord se të dhënat gjeologjike të çojnë te proceset katastrofike
në historinë e tanishme, e jo në procese graduale përgjatë miliona viteve.
Kuptimi më i njohur i shkëmbinjve dhe i fosileve është se ato japin të dhëna
për evolucionin e jetës. Kjo do të thotë se besohet që ato tregojnë ndryshimin
gradual, përgjatë miliona viteve, të organizmave ‘primitive’ njëqelizore për në
organizma shumë kompleksë, të tillë si kafshët dhe gjitarët. Po të ishte e vër
tetë kjo, do të pritej që fosilet të karakterizoheshin nga forma kalimtare, që
të dokumentonin edhe ndryshimin nga njëra specie te tjetra, edhe zhvillimin e
strukturave krejt të reja, të tilla si kyçet dhe krahët. Në vend të kësaj, të dhënat
e fosileve karakterizohen nga ‘shfaqja e menjëhershme’ edhe e specieve të reja,
edhe e strukturave të reja trupore. Kjo sugjeron se duhet kërkuar një alterna
tivë e re e interpretimit të shkëmbinjve dhe fosileve.
Ashtu siç do të shihet në kapitujt në vijim, kreacionistët pranojnë se, bren
da limiteve strikte, speciet mund të ndryshojnë dhe realisht ndryshojnë. Për
shembull, ka dëshmi të fortë se kafshët (dhe bimët) mund të përshtaten ndaj
mjediseve të ndryshme, madje deri në atë shkallë sa, me të drejtë, ato mund të
quhen specie të reja. Nuk ka asnjë dëshmi se një lloj kafshe mund të ndrysho
jë në një lloj tjetër kafshe—për shembull, një zvarranik në një gjitar—por ka
arsye të mirë shkencore për të besuar se speciet nuk janë të fiksuara në mënyrë

Evolucioni: shkencë e mirë? 39

Kapitulli 2

Çfarë është një lloj?
Sipas librit të Zanafillës, Perëndia i krijoi bimët dhe kafshët ‘sipas llojit të vet’ (Zanafilla 1:11-12,
21, 24-25). Kreacionistët Biblikë e kuptojnë se kjo do të thotë së pari, që organizmat gjithnjë
u kanë përkitur grupeve të ndara, të cilat kurrë nuk kishin qenë të lidhura me njëri-tjetrin,
dhe, së dyti, se ka kufij brenda ndryshimit të mundshëm brenda një lloji. Prandaj, procesi i
specifizimit kurrë nuk mund të shkaktonte që peshqit të bëheshin zvarranikë, për shembull,
ose që majmunët të bëheshin njerëz. Pyetja mund të bëhet, ‘Çfarë është një lloj?’ Dr. Karl
Uieland [Carl Wieland] sugjeron, ‘Grupet e gjallesave që i përkasin të njëjtit lloj të krijuar, nëse
ato kanë rrjedhur nga i njëjti grupim gjenetik’53 dhe, sipas Dr. Tod Ud [Todd Wood] një lloj i
krijuar mund t’i thuhet dikujt që ‘përmban një tërësi organizmash të cilët kanë të përbashkët
një vazhdimësi mes tyre, por që janë të ndërprerë me të gjitha organizmat e tjera’.54
Në praktikë, kjo do të thotë se një lloj biblik mund të klasifikohet si një gjini, ose, në disa
raste, si një familje. Shkencëtarët kreacionistë e pranojnë se kërkohet një qasje më sistematike për t’i kuptuar llojet, dhe se kjo është punë e vazhdueshme. Shihni creationbiology.org;
D. A. Robinson, (ed.), Baraminology ’99 (Baraminology Study Group, 1999) and M. Helder,
(ed.), Discontinuity: Understanding Biology in the Light of Creation (Baraminology Study
Group, 2001).

strikte në formën e tyre. Kjo është krejt sipas asaj që thuhet në Bibël, sepse të
gjitha speciet e kafshëve të tokës që jetojnë sot duhet të kenë rrjedhur nga një
numër i kufizuar kafshësh që u shpëtuan në arkë. Për më tepër, nëse specifizimi
ndodhi pas përmbytjes, duhet të pritej se ai gjithashtu kishte ndodhur përpara
Përmbytjes. Atëherë pyetja duhej bërë në këtë formë, ‘Nëse speciet munden të
ndryshojnë, dhe realisht ndryshojnë, përse kjo kapet kaq rrallë në të dhënat e
fosileve?’ Këtu të dhënat biblike të historisë japin një përgjigje. Sipas kësaj, shu
mica e shkëmbinjve sedimentarë u formuan me të shpejtë, gjatë kohës afro njëvjeçare të Përmbytjes. Kështu, për shumicën e organizmave, nuk do të kishte
pasur mjaftueshëm kohë që të ndodhte specifizimi.
Është e rëndësishme të shënohet se modeli biblik nuk predikon se nuk do
të gjenden fosile kalimtare. Përkundrazi, ai predikon se ato do të jenë të rra
lla dhe se do të tregojnë vetëm shkallë të kufizuara ndryshimi. Rende të qarta
të fosileve kalimtare mund të gjenden mes specieve (niveli më i ulët i klasifiki
mit), por jo mes grupeve më të larta, të tillë si peshqit, amfibët, zvarranikët
dhe gjitarët. Zbulimi i rastësishëm i fosileve kalimtare mund të shpjegohet në
tri mënyra. Së pari, nëse kishte ndodhur specifizimi përpara Përmbytjes, në të
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cilin speciet origjinale nuk u zëvendësuan me speciet e reja, por vazhduan të
ekzistonin së bashku me to, kjo do të ishte kapur në shkëmbinjtë sedimentarë
të formuar gjatë përmbytjes. Së dyti, atje ku koha e riprodhimit të një organiz
mi është shumë e shkurtër, mund të kishte pasur kohë që specifizimi të kishte
ndodhur gjatë atij njëvjeçari të Përmbytjes. Së treti, një regjistrim i specifizimit
të organizmave me kohë më të shkurtër apo më të gjatë riprodhimi mund të
shihet në shkëmbinjtë sedimentarë të formuar pas Përmbytjes. Kjo do të shi
hej në pjesën e sipërme të kolonës gjeologjike.55 Për më tepër, këta shkëmbinj
mund të japin të dhëna për historinë e jetës së kafshëve dhe të njerëzve që pasoi
rikolonizimin e botës pas Përmbytjes.56
Sipas Biblës, Perëndia i krijoi bimët dhe kafshët si lloje të ndryshme (Zanafilla
1:11-12, 21, 24-25). Kjo do të sugjeronte se procesi i specifizimit vepron brenda
kufijve shumë striktë dhe nuk mund të shkaktojë që një lloj bime apo kafshe
të shndërrohet në një tjetër lloj. Prandaj, për shembull, një zvarranik mund të
“specifizohet” në një tjetër zvarranik, por jo në një gjitar. Për pasojë, do të pritej
që të kishte ‘hendeqe’ të rëndësishëm në modelin e jetës, dhe se të gjithë orga
nizmat do të mund të kategorizoheshin në grupe të veçanta, që nuk mbiven
doseshin me njëri-tjetrin. Përsëri, ky predikim është realizuar në të dhënat e
fosileve, pasi format kalimtare mes strukturave kryesore trupore mungojnë në
mënyrë të dukshme.
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Australopithecus afarensis (A. afarensis)
Lidhja e supozuar më e njohur aktualisht mes majmunëve dhe njerëzve është ajo e
Australopicethines, Australopithecus afarensis (që do të thotë ‘Majmuni Jugor i krahinës
Afar’ në Etiopi), të cilit shpesh i referohen si ‘Lucy’. (Po të
flitet në mënyrë strikte, ‘Lucy’ ishte mostra e gjetur nga
Donald Johanson në vitin 1974.)
Modeli i paraqitur në Fig. 16 e përshkruan A. Afarensis
sikur ka një kokë majmuni mbi atë që është në mënyrë
thelbësore një trup njeriu. Duket sikur ai është krejtësisht i qetë për të qëndruar drejt mbi të dyja këmbët
ose për të ecur vetëm me dy këmbët. Por deri në çfarë
shkalle i reflekton kjo fosilet që janë gjetur realisht? Sipas
David Menton, ish-Profesorit të Asociuar të Anatomisë,
në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Uashingtonit,
kjo krijesë ka më tepër të ngjarë të ketë qenë një banues
nëpër pemë ose një ecës me anë të kyçeve të duarve. Ai
kishte kocka të gishtave të duarve dhe të këmbëve më
të përkulura se sa ato të shumë majmunëve të tjerë, dhe
kyçet e shpatullave të përshtatshme për t’u varur nëpër
pemë, duke treguar kështu se habitati i tij natyror ishte
mes pemëve. Gjithashtu ai kishte kocka për të mbyllur
kyçet e duarve, që pajtohet me stilin e tij të të ecurit me
anë të kyçeve të duarve, një qëndrim të trupit të përkulur
e jo një ecje mbi dy këmbët si një njeri [bipedal].57
Sipas Çarlz Oksnard [Charles Oxnard], Profesor i
Anatomisë Humane dhe Biologjisë Humane, në Universitetin
e Australisë Perëndimore, ‘…australopithecines të njohur
përgjatë disa dekadave të fundit … tani në mënyrë të
pakthyeshme janë hequr nga vendi që kishin në evolucionin e njerëzve bipedalë… E gjitha kjo duhet të na bëjë
neve të pyesim veten për prezantimin e zakonshëm të evolucionit të njeriut në hyrjet e librave shkollorë… Tani po
pranohet gjerësisht se australopithecines nuk janë shumë
Fig. 16 Modeli i A. Afarensis

të ngjashëm nga ana strukturore me njerëzit…’58

(‘Lucy’) në St Louis Zoo,

Megjithatë, fosilet tregojnë se gishtat e këmbës ishin

Missouri. Foto nga Ivan Bur

të gjatë dhe të përkulur, jo të ngjashëm me njerëzit. Për

gener.
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Fig. 17 dhe 18 Forma e këmbëve dhe duarve në modelin e Kopshtit Zoologjik të
St. Luis. Foto nga Ivan Burgener.
më tepër, nuk ka asnjë dëshmi te fosilet që tregon se gishti i madh i këmbës së A. Afarensis
ishte drejt me këmbën (ashtu siç jepet në model), e jo i veçuar anash këmbës, ashtu siç
është te majmunët e gjallë. Edhe duart e modelit të çorientojnë gjithashtu, duke u shfaqur
të vogla, si duar njeriu, me kocka të drejta të gishtave. Në fakt, duke folur për kockat e A.
Afarensis, Stern dhe Susman komentojnë, ‘se dikush shtanget nga ngjashmëria morfologjike
me majmunët.’59
Për më tepër, kraharori i A. Afarensis
ishte me formë hinke, ashtu si ai i majmunëve modernë, jo me formë cilindrike si ai
i njerëzve, dhe duart i vareshin pothuajse
deri te gjunjët.

PSE DUHET QË A. AFARENSIS TË
ISHTE BIPEDAL?
Dëshmia që e bëri Donald Johanson (zbuluesin e ‘Lucy’) të deklaronte se ai duhet që të
qëndronte drejt dhe të ecte rëndom mbi dy
këmbët ishte këndi i tij prej 15o i kockës së
kofshës (carrying angle = këndi mbartës) (Fig.
19). Njerëzit e kanë këtë kënd prej 9o, gjë që
i bën këmbët të rrinë shumë pranë bashkë,
pothuajse nën qendrën e tyre të rëndesës,
duke i aftësuar ata të ecnin natyrshëm dhe
lehtësisht mbi dy këmbët. Gorrillat dhe shimpanzetë e kanë këtë kënd 0o, gjë që i bën
t’i mbajnë këmbët anash dhe larg qendrës
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së rëndesës. Për pasojë, kur ecin mbi dy këmbët, ata e hedhin peshën e tyre nga njëra anë
në tjetrën me një lëvizje të ngathët. Megjithatë, orangutanët nuk qëndrojnë mbi dy këmbët
dhe prapëseprapë, ashtu si njerëzit, ata e kanë këndin e kockës së kofshës prej 9o. Ashtu si
orangutanët, A. afarensis mund të kenë pasur një kënd të madh të kockës së kofshës kryesisht për ta ndihmuar atë që të ecte përgjatë degëve të ngushta të pemëve.
Duhet pranuar se karakteristikat e tjera të anatomisë së A. afarensis, të tilla si forma e
legenit të tij, do ta kishin mundësuar që të ecte më me efekt mbi të dyja këmbët krahasuar me majmunët që shihen sot.60 Megjithatë, duket se kjo do të kishte qenë më shumë një
‘tundje’ dhe disi e ndryshme nga të ecurit me hapa të njerëzve.61 Së bashku me të tjerët,
kërkuesit shkencorë në Universitetin Shtetëror të Nju Jorkut kanë arritur në përfundimin se
të qëndruarit mbi dy këmbë nga A. Afarensis karakterizohej nga një lëvizje me “kofshë të
përkulur, dhe me gju të përkulur’.62 Madje është e diskutueshme nëse A. Afarensis mund të
kishte qëndruar drejt në këmbë në qetësi (siç sugjerohet prej modelit të Kopshtit Zoologjik të
St. Ljuis) pa e humbur ekuilibrin e tij. Kjo ndodh për shkak se tehët çapokorë të legenit nuk
shkojnë deri në anë të trupit siç ndodh me ata që qëndrojnë mbi dy këmbë (njerëzit). Për pasojë, muskujt e bashkuar me ta (gluteus medius dhe gluteus minimus) do të kishin qenë më
pak të efektshëm në mbajtjen e ekuilibrit nga njëra anë në tjetrën.63 Sipas Profesorit Oxnard,
natyra bipedale e A. afarensis nuk ishte formë kalimtare mes majmunëve dhe njerëzve, por
ishte diçka e pashoqe, unike.64

Radioizotopet dhe mosha e Tokës (RATE)
Në vitin 2005, u botuan rezultatet e një projekti kërkimor tetëvjeçar, prej 1.25 milionë
dollarë amerikanë, të kryer nga grupi RATE.65
Këto detajuan gjetjet e shkencëtarëve nga Instituti për Kërkime mbi Krijimin (icr.org) dhe
Shoqëria për Kërkime mbi Krijimin (creationresearch.org) të cilët kishin kërkuar të hetonin
mbi pretendimin se datimi radiometrik e kishte provuar në mënyrë përfundimtare se toka
dhe shkëmbinjtë e saj sedimentarë ishin miliona vjeçarë. Ata zbuluan shumë dëshmi të cilat
e kundërshtojnë këtë pikëpamje, dy aspektet e të cilave janë përmbledhur këtu.
MBAJTJA E HELIUMIT NË KRISTALET E ZIRKONIT TË NXJERRA NGA SHKËMBINJTË E
TIPIT GRANIT
Kristalet e silikatit të zirkonit (zirkonet), që përmbajnë uranium, gjenden shpesh në shkëmbinjtë e tipit granit. Uraniumi, duke qenë radioaktiv, zbërthehet në plumb pas një numri
hapash, me një shpejtësi të njohur. Duke supozuar se shpejtësitë e zbërthimit janë konstante,
mund të bëhet një vlerësim i gjatësisë së kohës gjatë së cilës ka qenë në proces zbërthimi duke

44 Evolucioni: shkencë e mirë?

Të dhënat e fosileve

matur sasitë e uraniumit dhe të plumbit në mostër. Kjo pastaj jep një tregues të moshës së
gurit. Një tregues tjetër i moshës mund të merret duke patur sasinë e heliumit të pranishëm.
Kjo ndodh për shkak se heliumi është një bashkëprodukt i të njëjtit proces zbërthimi, dhe
sasia e heliumit që do të ishte prodhuar mund të llogaritet, së bashku me sasinë që do të
ishte larguar nga mostra me anë të difuzionit. Me fjalë të tjera, duke i njohur shpejtësitë e
prodhimit të heliumit dhe humbjet pasuese, vlerësimi i moshës mund të llogaritet nga sasia
e heliumit e mbajtur brenda kristaleve. Është e qartë se, nëse supozimet dhe matjet janë që
të gjitha të sakta, mosha e marrë nga analizat e uraniumit – plumbit duhet të ishte e ngjashme me atë të marrë nga analizat e heliumit.
Skuadra RATE i analizoi mostrat e marra duke bërë shpime në një shkëmb ‘bodrumi’ në Nju
Meksiko, deri në 4.3 km thellësi. Duke përdorur analizën e uranium – plumbit, këto mostra u
datuan te 1.4 miliardë vjet. Kurse analizat e heliumit dhanë një shifër prej 6000 vjet. Kjo sugjeron se supozimi për shpejtësitë konstante të zbërthimit, mbi të cilin bazohet e tërë metoda
radiometrive, është difektoz, dhe se shpejtësitë e zbërthimit kanë qenë shumë më të shpejta
në të shkuarën. Nëse kjo është e saktë, atëherë shumë ‘data’ radiometrike, që gjoja provojnë
se toka dhe shkëmbinjtë e saj sedimentarë janë miliona vjeçarë, janë të gabuara.
I KUDOGJENDURI KARBON – 14
Karboni – 14 është një tjetër element radioaktiv, i cili zbërthehet në azot me një shpejtësi të
caktuar. Megjithatë, në këtë rast, shpejtësia e matshme e zbërthimit është shumë e lartë—në
vetëm 5730 vjet (gjysmë-jeta e tij), 50 përqind e sasisë do të ishte zbërthyer sidoqoftë. Në
fakt, duke supozuar një gjysmë-jetë konstante, një sasi karboni – 14 aq e madhe sa toka, do
të ishte zbërthyer e gjitha në më pak se një milion vjet. Për pasojë, kur në një mostër gjendet
karbon – 14, nëse ne supozojmë një shpejtësi konstante të zbërthimit, duhet të arrijmë në
përfundimin se mostra mund të jetë me moshë vetëm mijëravjeçare e jo miliona vjeçare.
Ka shumë raporte se karboni – 14 gjendet në materialet organike të supozuara miliona
vjeçare. Këto përfshijnë fosilet, drurin e gurëzuar, guaskat, kockat e balenës, qymyrin, naftën
dhe gazin natyror. Ata që i mbahen pikëpamjes se këto mostra janë vërtet miliona vjeçare
debatojnë se ata duhet të jenë ndotur me substanca që përmbanin karbon – 14 brenda
100,000 viteve të fundit. Megjithatë, skuadra RATE, e ndërmori datimin me anë të karbonit
– 14 në një material, i cili për shkak të fortësisë së tij, ka shumë pak të ngjarë që të ndotet
—diamantet. Përsëri, këta u gjet se përmbanin karbon – 14, gjë që tregon se ata nuk janë
miliona vjeçarë ashtu si pohojnë gjeologët e “tokës së lashtë”.
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