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LUKU 7
Maakerrosten fossiileista
ja ajoituksesta
Maakerrostumista kaivetaan fossileja, öljyä, kivihiiltä ja teollisuuden käyttöön mm. kalkkiveä. 1800-luvun puolivälistä alkaen on tieteelliseksi totuudeksi tarjottu ajatusta, että kerrostumat
ovat kasaantuneet hitaasti satojen miljoonien vuosien aikana.
Vuosiluvut ovat kasvaneet Darwinin kehitysopin vaatimusten
mukaan. Vuosien 1850-1950 välisenä aikana Maapallon ikä
on kasvanut 25 miljoonasta vuodesta 4500 miljoonaan evovuoteen. Todisteita miljoonien vuosien kehityksen vakuudeksi
ei ole löytynyt eikä ole keksitty menetelmää, jonka avulla
maakerrostumien ikä voitaisiin mitata.
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Fossiileja käytetään maakerrosten ikämäärittelyssä. Vastaavasti maakerrosten ikäarvioiden mukaan määritellään
niissä olevien fossiilien ikä. Molemmat arviointitavat tukevat toisiaan. Iän määrittelyssä ei siis ole pulmia. On vain
luotettava 1800-luvulla metrimitalla tehtyihin arvioihin
maakerrosten kulumis- ja kasautumisnopeuksista. Fossiilien ikämäärittely on kehitysopin kannalta keskeinen
asia. Charles Darwin tukeutui ystävänsä Charles Lyellin
ikäarviointeihin niin ehdottomasti, että sanoi kehitysajatuksensa kaatuvan, jos nämä Lyelin ikäarviot osoitetaan
vääriksi.
Tekstin fossiileja koskevissa ikäarvioinneissa ilmoitetut
miljoonat vuodet ovat evo-vuosia. Ne perustuvat evoluutioteorian edellyttämiin pitkiin aikajaksoihin, haamukausiin, joita maakerrostumista ei ole löydetty.
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Perusta Santiago-joen alueelta
on löydetty 23 miljoonaa evo-vuotta vanhoja hyönteisten fossiileja:
koppakuoriaisia, täitä, kärpäsiä (kuva alla) ja hämähäkkejä meri pihkasta.1 Meduusat (viereinen kuva)
eivät ole muuttuneet 500 miljoonassa evo-vuodessa. Utahissa Yhdysvalloissa kallion pinnassa todettiin
polttiaiseläimiin kuuluvan meduusan jättämä jälki, jossa näkyvät myös
pyyntilonkerot. Kiven iäksi määriteltiin 500 miljoonaa evo-vuotta.2

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

a) Kuvan hyönteinen ja ilmakuplat ovat säilyneet lähes vahingoittumattomina meripihkassa yli 23 miljoonan evo-vuoden ajan, varhaiselta myokaudelta.
b) Nykyinen ampiainen.
c) 100 miljoonaa evo-vuotta vanha mehiläisfossiili on hyvin yksityiskohtainen. Eläintieteen professori George Poinar Oregonin valtionyliopistosta löysi sen myanmarilaisesta
meri pihkasta. Fossiili on 100 miljoonaa
evo-vuotta vanha, 40 miljoonaa evo-vuotta
vanhempi kuin aikaisemmin tunnetut mehiläisfossiilit. Hirmuliskojen aikalaisena elänyt
mehiläinen muistuttaa nykyistä ampiaista.3
d) Dominikaanisen tasavallan meripihkalöytöjä, kuten viereinen skorpionikin, tehdään korkealla vuoristossa, jossa niitä täytyy kaivaa kalliokoloista. Kuitenkin löydön ikä, joka tässä tapauksessa on sovittu 15-45 miljoonaksi evo-vuodeksi, lasketaan siitä hetkestä kun meripihkan kappale huuhtoutui mereen. Löydön yläpuolella
olevista pienistä eliöistä etsitään sellaisia, joiden otaksutaan eläneen miljoonia evovuosia sitten. Kun sellainen löydetään, katsotaan taulukosta kuinka vanha kerros on.
Nämä taulukot laaditaan vanhojen taulukoiden perusteella. Tutkijat ilmoittavat, että
45 miljoonaa evo-vuotta vanhassa meripihkassa on löytynyt nykyisen sademetsän
1400 hyönteislajia muuttumattomina. Vain 70 lajia on tuntemattomia.4

d
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e) Kehitysopin mukaan 360 miljoonaa
evo- vuotta sitten eläneiden eliöiden
päällä pitäisi olla n. 100 km:n paksuudelta kerrostumia.
Kentin yliopiston Royal Mapes halusi päästä sekä ennätysten kirjaan että
saada nimensä kehitysopin oppikirjoihin. Hän nakutti irti Oklahoman kalliosta katkaravun fossiilin ja totesi että
se on 360 miljoonaa evo-vuotta vanha
- 115 miljoonaa evo-vuotta vanhempi kuin edellisen katkaravun löytäjän
yksilö. Kuuluisuutta lisää vielä se, että
uudella löydöllä on kymmenen jalkaa
- kuten nykyisin elävillä. Mitään varsinaista eroa ei siis ole.
Kalliosta ei voida mitata ikää eikä
myöskään fossiilista. Ikä on siis katsottava vanhoista ikätaulukoista, jotka on
laadittu yli 100 vuotta sitten arveluttavien oletusten perusteella.5
Mustekala saavutti lajinkehityksensä
huipun 99-93 miljoonaa evo- vuotta
sitten (viereinen kuva). Se ei ole lähes sadan miljoonan evo-vuoden aikana lainkaan muuttunut. Näin päättelee
Berliinin Vapaan yliopiston tutkija Dirk
Fuch tutkittuaan liitukautisessa kivessä säilynyttä fossiilia. Hänen mukaansa
kuolleet mustekalat häviävät muutamassa päivässä muiden suuhun. Hautautumisen on siis täytynyt olla nopea
tapahtuma.6
Edellä olevat esimerkit osoittavat,
että aikanaan meripihkaan tai ohueen
mutaan peittyneet niveljalkaiset, hyönteiset ja hyytelömäiset meduusat määritellään jopa 500-100 miljoonaa evovuotta vanhoiksi vaikka ne ovat nykyisten kaltaisia. Meripihka on kivettynyttä
pihkaa tai vastaavaa kasvin uutetta, joka
on peittynyt merenpohjan kerroksiin.
Sieltä sitä huuhtoutuu rannoille tai se
on säilynyt maakerrostumissa vuorien
muodostuessa. Tähän tutkijat lisäävät
vielä ikämääritteen: "20-100 miljoonaa

133

e

evo-vuotta sitten kasvaneiden havupuiden pihkaa", tietäen hyvin, että ikäarviot ovat sopimusasia. Ei ole olemassa
mittalaitteita, jotka ilmoittaisivat milloin maapihka on syntynyt.
Meripihkan on arvioitu syntyneen
hernekasveihin kuuluvista suurista puista, joita ei suurikokoisina nykyään kasva. Tutkijat kertovat, että meripihkan
sisään kymmeniä miljoonia evo-vuosia
sitten jääneistä eläimistä ja kasveista
on eristetty DNA:ta ja eläviä bakteereja.7
Bakteerien perimä sijaitsee rengasmaisessa DNA-mole kyy lissä. Ne lisääntyvät suvuttomasti jakaantumalla,
jolloin alkuperäisestä solusta muodostuu kaksi tytärsolua. Bakteerit voivat

Saksassa, Hessenin osavaltion Messelissä sijaitsevasta öljyliuskekaivannosta löytyi runsaasti hyväkuntoisia
fossiileja. Niiden joukossa on nykyäänkin eläviä nisäkkäitä, lintuja ja matalan
veden eläimiä. Kerrostuma muistuttaa
Burges sin esiintymää. Hienojakoisen
maa-aineksen sisään joutuneet eliöt ovat

säilyttäneet hyvin muotonsa. Tässä kerrostumassa on mukana levä- ja planktonkasvustosta syntynyt öljy. Aluetta ehdittiin tuhoamaan vuosien 1859-1971 välisenä aikana juuri öljyn saannin vuoksi.
Runsaiden fossiilien vuoksi alue hyväksyttiin YK:n maailmanperintölistalle.8

jakau tua jopa kahdenkymmenen minuutin välein. Tämä siis koskee elävää
bakteeria. Eliön, kuten myös bakteerin
perimä alkaa hajota heti kuolemisen jälkeen. Jos tutkijat löytävät kopioitavaa
DNA-jaksoa tai eläviä bakteereita, on
kysymys korkeintaan tuhansien vuosien
aikamääristä - ei miljoonista. Kukaan tutkija tuskin vakavana väittää, että solujen
rakennusaineet, kiraaliset aminohapot ja
DNA:n typpiemäkset säilyvät suljetussa tilassa eheinä miljoonia vuosia. Tästä
pulmasta ei kuitenkaan välitetä koska
tutkijoiden on kaikessa julkaisutoiminnassaan tuettava evoluutioaatetta saadakseen nimensä ja asiansa julki.
Meripihkan nopea hajoaminen valon ja ilman vaikutuksesta jätetään myös
kertomatta. Pihka tummuu, lohkeilee ja
lopulta murenee.9
Ihmisten uskoa miljooniin vuosiin
vahvistavat lähes kaikki mediat. Suuri
yleisö ei osanne epäillä mm. seuraavan
tapaisia uutisia: "Ensimmäiset muurahaiset kehittyivät yli 120 miljoonaa evo-

vuotta sitten hyönteisistä, jotka olivat
ampiaisten kaltaisia.10 Hönninger-tutkijaryhmä löysi Maranon-joen laaksosta
3,7 km:n korkeudesta 65-145 miljoonaa
evo-vuotta sitten eläneen kalmarin fossiilin. Havaintojen mukaan se oli nykyisin elävän kaltainen."11

Miljoonia evo-vuosia vanhat,
nykyään elävät "fossiilit"
Molukkirapujen arvioidaan kehittyneen meriskorpioneista tai hämähäkeistä. Kehityksen välimuotoja ei tunneta. 445 miljoonaa evo-vuotta sitten
se saavutti kehityksensä huipun sillä
nykyisin elävät jälkeläiset eivät ole mainitusta ajasta muuttuneet. Sen voi todeta
molukkirravuista, joita elää yhä. Pelkästään Koillis-Yhdysvaltojen rannikolla
tavataan näitä elävinä 5-10 miljoonaa
yksilöä.12
"Eläviä fossiileja" on vuosien aikana
löydetty runsaasti. Tämä johtuu osin siitä,
että kerrostuneiden maalajien ikätaulukot
perustuvat yli 150 vuotta sitten laadittuihin
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Nykyisten merenrannikoiden ravintoketjuun kuuluu molukkirapu. Niitä löytyy samanlaisina myös maakerroksissa fossiileina. Kerrosten iäksi on määritetty 445
miljoonaa evo-vuotta.
luetteloihin, joissa kutakin maakerrosta
edustaa kerrostuman syntyhetkellä elänyt
eliö. Sitä, että eliö on edelleen mukana
nykyisessä ravintoketjussa, ei ole ollut
taulukon tekohetkellä tiedossa.
Nykyään näitä taulukkoon valittuja
eliöitä kutsutaan johtofossiileiksi. Niiden avulla määritellään kerroksen ikä ja
kerroksen perusteella määritellään siinä
olevien fossiilien ikä. Johtofossiileja on
merkitty viereiseen taulukkoon.
Ikätaulukoita tukemaan hyväksyttiin noin sata vuotta sitten havaitun
radioaktiivisuuden mittaus, jonka eri
vaihtoehtoja käytetään maakerrosten ja
kivilajien ikämääritysten varmentamiseen - vaikka kerrostuneiden maalajien
ikää ei voida niiden avulla määritellä.
(lisää: Taustaa 2/luvut15-18)
Miljoonien evo-vuosien lisäykset
kehitysaikoihin ovat vaikuttaneet myös
maakerrosten paksuuksien määrittelyihin. Noin 600 miljoonassa evo-vuodessa maakerroksia olisi kasaantunut yli
140 km:n verran. Esimerkiksi mainittu
molukkiravun elinkausi alkoi 450 miljoonaa evo-vuotta sitten. Maakerroksen
paksuuden niiden fossiilien päällä pitäsi
olla nyt noin 130 kilometriä. Kuka on
näin syvällä käynyt molukkifossiileja
kaivamassa?
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Kanadan Albertassa kaivetaan
maan pintakerroksista kehitysopin mukaan 95-85 miljoonaa
evo-vuotta sitten elä neiden
suurikokoisten saurusten fossiileja. Niiden tulisi olla - taulukon
mukaan - noin 30 km:n syvyydessä. Fossiiliesiintymät ovat
kuitenkin yleensä aivan pintakerroksissa. Niitä etsitäänkin
"pintaa potkimalla" - aivan samalla tavalla kuin "muutamia
miljoonia evo-vuosia vanhoja"
ihmisapinoitakin.
90-80 miljoonaa evo-vuotta
sitten elänyt
Triceratops

Fossiilitehtailua ja kansanhuvia
Darvinistien toimesta alkoi 1800-luvun
loppupuolella ihmisen ja eläinten kehitysvaiheiden etsiminen maakerroksista. Tämä johti kansainvälisestikin merkittävään fossiilimetsästykseen. Suuria fossiiliesiintymiä
löytyi runsaasti eri puolilla maailmaa. Fossiileja ostivat museot ja tätä kautta yhteiskunta osallistui kaivauskustannuksiin. Syntyi tuottoisaa fossiilikauppaa ja sen rinnalle
ns. asiantuntijat, jotka määrittelivät mihin
aikakauteen löydetty fossiili kuului. Samalla he antoivat uutuuksille niille kuuluvan
tieteellisen nimen. Innokkaimmat "asiantuntijat" palkkasivat kaivausryhmiä, joiden
löydöt toivat omistajalle mainetta, kunniaa
ja runsaasti tuloja. Viereinen kuva on tuottoisasta kaivauksesta Rancho La Breassa todennäköisesti 1900-luvun alussa.13
Joillakin alueilla on löytynyt ns. luukerrostumia, jotka muodostuvat kymmenien tuhansien suurten saurusten luista. Suuret
sauruslaumat ovat yhtä aikaa peittyneet lie-

tekerrosten alle. Myös vesieläimiä - matalan veden eliöitä ja kaloja - jopa miljoonia kaloja sisältäviä parvia - on löydetty
liejukerrosten alle hautautuneina. Ne ovat
todisteina suuresta tulvasta, joka peitti
maaeläimet maakerroksiin ja muokkasi
maaperän uudeksi kaikkialla maailmassa.
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V. 1878 belgialaiset hiilen kaivajat
törmäsivät fossiilikerrostumaan 322
m:n syvyydessä. Löytö sisälsi n. 40
suuren, noin 120 miljoonaa
evo-vuotta sitten eläneen
Iguanodon sauruksen
luut. Evoluutiotaulukon mukaan kerroksen olisi pitänyt
olla n. 45 km:n
s y v y y dessä.

Vuonna 1877 Morrisonin alueelta Coloradossa löytyi rikas fossii liesiintymä, jonka
hyödyntäminen aloitti myös
Amerikassa vauhdikkaan fossiili metsäs tyk sen. Kuuluisin
kilpajahti muodostui Edward
Copen (1840-1897) ja Othniel
Marshin (1831-1899) välille.
He rekisteröivät jatkuvasti
uusia nimiä viralliseen dinosaurusluetteloon vaikka eivät
aina tienneet kuuluivatko luut
jo aikaisemmin rekisteröidylle
läydölle. Nykyään yritetään
päivittää näitä listoja uusien
tutkimusmenetelmien avulla.

Nimikilpailua
Sauruseläimien kasvukauden oletetaan
olleen samantapainen kuin nykyisillä liskoilla ja kilpikonnilla - ne kasvavat koko
elinikänsä. Iän karttuessa niiden ulkomuodossa tapahtui muitakin muutoksia kuin
koon kasvu. Tähän ilmiöön on kiinnitetty
vasta nyt huomiota. Uusilla menetelmillä
on mahdollista tutkia fossiilien kudosrakenteita ja tätä kautta etsiä eläinten välisiä sukulaisuussuhteita. Tutkittavaa ja
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muutettavaa onkin paljon sillä maineen
ja rikkauden toivossa toimineet fossiilien
metsästäjät lisäsivät mielellään löytämänsä fossiilin uutena lajina viralliseen fossiililuetteloon. Samalla oma maine kasvoi ja
ostajaehdokkaiden määrä lisääntyi.
1860-luvulla tunnetuimpiin fossiilinmetsästäjiin kuuluivat yhdysvaltalaiset paleontologit Edward Cope ja Othniel
Marsh. Heidän alkaessaan fossiilien etsimisen oli hirmuliskoja luetteloitu viralli-

Dinosaurusfossiilien muodostamat kerrostumat voivat sisältää kymmenien tuhansien eläinten luut. Näitä suuria esiintymiä on mm. Pohjois-Amerikassa ja Kanadan
Albertassa. Merkittävää on, että näissä suurissa fossiilikerrostumissa on vain saman lajin edustajia. On arveltu, että valtavat laumat joutuivat jokien tulva-alueilla
lietekerroksiin ja lietevirrat kasasivat kaikki ruhot samalle alueelle, jonne ne sitten
hautautuivat. Tämä selitys ei kuitenkaan sovi niihin kerrostumiin, jotka koostuvat
miljoonista kaloista ja muista merieläimistä tai kasautumista, jotka sisältävät sekä
vesi- että maaeläimiä. Niiden syntymiseen on tarvittu suurten vesi- ja maa-alueiden
äkkinäinen peittyminen lietekerrosten alle. (Piirros kirjasta Prehistoric Life)

sesti vain yhdeksän eri lajia. Jokainen löydetty ja luetteloitu uusi laji ja sen löytäjä
merkittiin paleontologian historiankirjaan.
Kun fossiilit oli näin virallistettu, saattoivat
museot ostaa ne ilman riskiä omiin kokoelmiinsa. Tämä menettely lisäsi museoiden
välistä kilpailua. Eläinfossiilit - erityisesti
suuret sauruseläimet - olivat suuren yleisön kiinnostuksen kohteena, kuten nykyäänkin.14
Suuret kävijämäärät toivat museoille
merkittäviä taloudellisia resursseja uusien
fossiilien hankintaan. Tämä kiinnostuksen,
maineen ja rahan muodostama pyörre imai-

si mukaansa erilaisia yrittäjiä - ja samalla
innon sokaisemia paleontologeja. Marsh
ja Cope olivat merkittävässä roolissa tässä
vuosikymmeniä kestäneessä kilpailussa.
Alussa molemmat tutkijat olivat ystäviä mutta pian kilpailu fossiilivaltauksista ja rahakkaista ostajista käänsi tilanteen
katkeraksi kateudeksi, vakoiluksi ja osin
petolliseksi toiminnaksi. Kiivas etsintä ja
uusien löytöjen rekisteröinti lisäsi fossiililuettelon pituutta. Alussa luettelossa olleiden yhdeksän hirmuliskon perään tuli
näiden kahden paleontologin toimesta
uusia lajeja niin, että luettelo käsitti yli
140 uutta hirmuliskolajia ja lisäksi noin 1500 muuta sukupuuttoon
kuollutta eläintä.15
Molemminpuoliset syyttelyt ja paljastukset aiheuttivat lopulta sen, että museoiden ja viranomaisten toimesta perittiin
osin vilpillisesti hankitut varat ja fossiilit
valtion omaisuudeksi. Molemmat maineen ja kunnian sokaisemat miehet kärsivät lopulta taloudellisen vararikon ja nöyryytyksen alan ammattilaisten edessä.
Nykyään näitä yli 100 vuoden aikana
syntyneitä vinoutumia pyritään oikaisemaan. Saman saurusperheen eri ikäiset ja
nimiset jäsenet yhdistetään saman nimikkeen alle. Näin saurusnimikkeistö lyhenee merkittävästi.

1860-luvulta lähtien on fossiilien joukosta etsitty kehitysopin mukaisia kehityksen välimuotoja. Niitä ei ole löydetty. Sarjoja kuitenkin syntyy. Alla olevat saurukset ovat kehitysopin
taulukoiden mukaan eläneet: Triceratops =68-65, Nedoceratops =99-65 ja Torosaurus
=74-62 miljoonaa evo-vuotta sitten. Nykyisten luutukimuksen mukaan kysymyksessä

ovat saman perheen jäsenet.
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Puiden kasvurenkaat ennen vedenpaisumusta ja nykyään

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrified_wood_closeup_2.jpg

Kuvat A ja B ovat esimerkkejä fossiloituneesta eli kivettyneestä puusta, jossa voi
havaita leveitä kasvurenkaita.14 C on malli nykypuusta, jossa on selvästi erottuvat
vuosirenkaat.
Puut ja matalan veden metsät
mahdollisia kasvurenkaita. Ennen veVedenpaisumuksen yhteydessä puut, denpaisumusta puut kasvoivat nykyisiä
jotka joutuivat maakerrostumiin, hapet- kookkaimmiksi ja niiden kasvurenkaistomaan tilaan ja kovaan paineeseen joko sa ei ole vuodenaikojen aikaansaamia
16
muuttuivat kivihiileksi tai fossiloituivat vuosirenkaita.
kivettyneeksi puuksi. Niissä vesi on kul- Kiinassa löytyi kivihiilimetsä
jettanut puun orgaanisen aineksen pois,
ja puuaines on korvautunut erilaisilla miKiinasta läheltä Wudan kivihiilineraaliaineilla.
kaivoksia löydettiin hiilimetsäksi muutNykyisen puun vuosirenkaista voi- tunut noin 1000 m 2 alue. Tulivuoren
daan arvioida puun ikä. Vuosirenkaat tuhka oli peittänyt suometsän. Todenjohtuvat puun kasvuvauhdin muutoksis- näköisesti märkä tuhkapeite laskeutui
ta. Keväällä kasvukerros on paksumpi jo veden peittämälle alueelle, ja muokuin loppusyksyllä tai leudon talven ai- dosti tiiviin kerrostuman. Sen sisään
kana. Voidaan sanoa, että vuosirenkaat jäivät pystyssä seisovat puut. Nyt tutsyntyvät vuodenaikojen vaihtelusta.
kijoilla on mahdollisuus tutustua ennen
Jos erot vuodenaikoina ovat hyvin vedenpaisumusta olleeseen tyypilliseen
pienet eli koko vuoden on samanlai- kosteikkoalueeseen. Kehitysopin taulunen peruslämpö, ei vuosirenkaita syn- koiden mukaan metsän lasketaan kasvany. Tätä ilmiötä on pyritty selvittämään neen Permikaudella, noin 300 miljoonaa
tutkimalla myös kivettyneiden puiden evo-vuotta sitten.17
“Permikauden Pompeijiksi” nimettiin Kiinan
Wudan alueella kivihiileksi muuttunut metsä,
jonka tulivuoren vulkaaninen tuhka peitti vedenpaisumuksen yhteydessä.
Puiden lehvästöt, rungot
ja aluskasvillisuus ovat
säilyttäneet muotonsa
yksityiskohtia myöden.
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Paljastava hiili-14
Tiedemiesryhmä "RATE" (Radioisotope and the Age of The Earth) otti tehtäväkseen 1990-luvulla selvittää,
ovatko nykyisin ilmoitetut fossiilien,
kerrostuneiden kivilajien ja peruskallion
ikäarviot tieteellisesti päteviä vai perustuvatko ne tarkoitushakuisiin arvioihin.
Kahdeksan vuoden työn jälkeen, vuonna
2005, RATE-ryhmä antoi raportin, joka
sai monet miljooniin vuosiin luottavat
ymmälle.
Eräs tutkimusalue koski hiili-14-pitoisuuden mittauksia. Perusväittämän
mukaan ne orgaaniset aineet (joskus eläneet), jotka sisältävät radioaktiivista
hiili-14-iso toop pia (puoliutu misaika
5730 vuotta), eivät voi olla muutamia
kymmeniä tuhansia vuosia vanhempia.
Periaatteessa ne tutkimusnäytteet, jotka
sisältävät toistensa kanssa saman määrän hiili-14 isotooppia, ovat eläneet keskenään samoihin aikoihin.
Tutkittaviksi otettiin runsaasti näytteitä, joiden ikä oli jo aikaisemmin "virallisesti" määritelty ja hyväksytty. (Ikäky-

lyhenne mvs = miljoonaa vuotta sitten
Kehitysopin mukaan tri lo bii tit
kuolivat sukupuuttoon permikaudella,
noin 250 e v o - mvs
(maakerrosten paksuus
on 80-110 k m ) .
Samoin kävi
sau rus eläi mil le se kä hir mulis koil le, jotka
me neh tyi vät n.
65 evo-mvs. Trilobiittien fysiologiasta
lisää kirjassa: Taustaa
2/luku 26.

Hiilikauden kivettyneet tai hiileksi
muuttuneet kasvit ovat eläneet yli 300
miljoonaa evo-vuotta sitten.

symystä on käsitelty Taustaa-2 kirjassa mm.
luvuissa: 16, 17, 19, 31 ja 42.)

Mukana oli fossiileja jurakaudelta,
(206-144 mijoonaa evo-vuotta sitten maakerrosten paksuus 60-70 km) triaskaudelta hiekkakiveä (lähes 250 miljoonaa evo-vuotta sitten - maakerrosten
paksuus 75 km) sekä timantit, joiden ikäarvio on yli 3500 miljoonaa evo-vuotta
(alkumaapallo). Mannerliikkeiden alkaminen on ajoitettu timanttien ikäarvioiden avulla.
Radiohiilimittauksin on määritelty
myös muumioiden ikää. Kun niitä
verrataan hautapaikan esineiden
antamiin arvoihin, voi ero olla merkittävä, jopa 400 vuotta. Näin kävi
mm. Khufun pyramidin ja haudan
mittauksissa.

Kun RATE-tutkimuksissa kaikista
näistä löytyi radiohiiltä (14C) suunnilleen
sama määrä, voidaan perustellusti olettaa, että ne ovat peittyneet maakerroksiin
samoihin aikoihin - vedenpaisumuksen
yhteydessä. RATE:n tutkimuksista myös
Taustaa 2/luku 42.
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C:n syntyminen ilmakehässä. Maan magneettikentän avaruuteen ulottuva “suojakilpi” estää haitallisen kosmisen neutronisäteilyn pääsyä ilmakehään. Osa kosmisesta
säteilystä läpäisee suojakilven ja sen lähes valonnopeudella liikkuvat hiukkaset törmäilevät 9-15 km:n korkeudessa ilmakehän atomeihin, joista törmäyksen johdosta
irtoaa neutroneja. Neutroni törmää typpiatomiin,(14N = 7 +7) joka on ilmakehän
yleisin kaasu. Se jää atomin ytimeen. Iskun voimasta typpiatomin ytimestä lennähtää
ulos yksi protoni (kuva A). Näin syntyneessä uudessa atomissa on jäljellä enää 6
protonia. Neutronien määrä nousi yhdellä = 8 neutronia = 6+8= 14C. Koska hiilen
protonien määrä on 6, syntyy uudesta atomista hiiliatomi (6+8) 14, josta nimi hiili-14
=14C (kuva B).
Syntynyt 14C muuttuu takaisin typpiatomiksi. Sen yksi neutroni muuttuu protoniksi,
jolloin protoneja ja neutroneja on silloin molempia 7 (kuva C). Samassa yhteydessä
atomista irtoaa 1 neutrino (+-) (ei siis neutroni) ja elektroni (-).

Hiilen kiertokulku
Ennen 1800-luvun lopulla alkanutta
teollistumista hiilidioksidia oli ilmassa
noin 280 miljoonasosaa. Nykyisin sen
osuus on 387 miljoonasosaa. Vuotuinen
lisäys on noin 2 miljoonasosaa, joka lisäisi kokonaismäärän sadassa vuodessa
550 miljoonasosaan. Määrä olisi noin
kaksi kertaa suurempi kuin 1800-luvulla.
Kuvassa hiilidioksidimolekyyli. Normaalisti siinä on 6 protonia ja 6 neutronia.
Radioaktiiivisuus muuttaa näitä suhteita.
Radiohiilen määrä on hyvin pieni
kun sitä verrataan tavallisen 12C-hiilen
määrään. Se on välillä 8-12 x 10-11 =
0,000 000 000 0012 %. Ilmakehässä
hiili on hiilidioksidin muodossa (CO2 ).
Radiohiilen osuus suhteessa ilmakehässä olevaan tavalliseen hiileen on arviolta
vain 1:1018, joka on yksi triljoonasosa.
Pienestä määrästä huolimatta sen osuus
voidaan mitata massa spektrometrillä
(C-14 AMS-ajoitus).

Elollisen luonnon rakenteet muodostuvat kasvukauden aikana ja sisältävät
hiiltä. Hiili on eräs elämän rakennusaineista. Eliö saa sitä hengitysilman ja
ravinnon mukana. Kasvit muodostavat
fotosynteesin avulla auringon säteilyenergiasta, vedestä ja ilman hiilidioksidistä
glukoosia ravinnokseen. Muut elolliset
käyttävät ravintokierron jossakin vaiheessa tätä biomassaa ravinnokseen ja osallistuvat näin hiilen kiertokulkuun.

Jos ilmakehässä ei jatkuvasti tapahtuisi avaruussäteilyn vaikutuksesta uusien 14C-atomien syntyä, vähenisi niiden
osuus ilmakehässä tuhansien vuosien
aikana siten, että niitä ei enää havaittaisi. Kääntäen tämä tarkoittaa myös
alkutilannetta, jossa ei vielä ollut hiili
14-atomeja.
Nobel-palkittu tutkija Willard Libby kehitti v. 1947 menetelmän, jolla
voitiin mitata 14C-määrä. Samalla hän
laski kuinka kauan kestää, että ilmakehän nollatilanteesta (jolloin 14C-määrä
ilmakehässä oli 0) päästään tilanteeseen,
jossa ilmakehän radioaktiivisten atomien synty ja “haihtuminen” ovat tasapainossa. Laskelmien perusteella tähän
tarvitaan n. 30 000 vuotta.
Mittaustensa perusteella hän tuli
siihen tulokseen, että 14C-määrä kasvoi
25 % enemmän kuin mitä väheneminen
edellytti. Tämä tarkoitti sitä, että vasta
n. 70 % on saavutettu tavoitteellisesta
tasapainotilanteesta. Koska tutkijapiireissä uskottiin, että ilmakehä on ollut
olemassa miljoonia vuosia, hän oletti
laskeneensa väärin.18
Vuonna 1960 Libbyn ilmakehää koskevat 14C-mittaukset toistettiin. Uudelleen lasketut tulokset vahvistivat, että
Libby ei ollut tehnyt virhettä. Ilmakehän

14
C-pitoisuus ei vielä ole tasapainotilassa.
Tämä voi merkitä sitä, että: 1) Maan magneettikenttä on aikaisemmin ollut niin voimakas, että haitallinen kosminen säteily
ei ole tavoittanut ilmakehää, tai 2) Maan
ilmakehä on vielä nuori, alle 30 000 vuotta.
Kumpikaan olettamuksista ei tyydytä
tutkijoita ja siksi asiasta vaietaan. Se, että
14
C-määrä vaihtelee, on tunnettua. Sitä, että
magneettikentän voimakkuus muutamia tuhansia vuosia sitten olisi nykyistä suurempi,
ei haluta ottaa huomioon - vaikka kentän
voimakkuutta on seurattu vuodesta 1829 ja
mittaukset puoltavat kentän jatkuvaa heikkenemistä.
Mittausten mukaan Maapallon magneettikentän voimakkuus puolittuu 1400
vuodessa. Magneettisuus olisi mitattujen
arvojen perusteella nyt vain noin 37 % siitä,
mitä se oli 2000 vuotta sitten ja vain 1/32 osa
siitä mitä se olisi ollut n. 5000 eKr.18A

Hiili-14-mittausten luotettavuus
Jos aikaisemmin mainittuja 14C-pitoisuuden vaihteluja suhteessa tavalliseen hiileen ei oteta huomioon, vaikuttaa se eniten
silloin kun 14C-mittauksia käytetään iänmääritykseen.
Hiilidioksidin (CO2) määrä ilmakehässä on ollut keskimäärin 280 miljoonasosaa,
mutta nykyään se on noussut 387 miljoonasosaan - lisäys on 38 %.
Ennen vedenpaisumusta CO2-määrä on ollut fossiilitutkimusten mukaan
nykyistä suurempi, jolloin vastaavasti
14
C-suhde 12C:sta on ollut pienempi.
Vedenpaisumuksen yhteydessä maakerrosten alle jäi suuret määrät kasvillisuutta
ja planktoneliöstöä. Tämä pienensi hiilen
määrää luonnonkierrossa ja samalla hiilidioksidin (= hiilen) määrä ilmassa vastaavasti muuttui. Nykyään fossiilisten
polttoaineiden käyttö on lisännyt hiilidioksidin määrää. 1950-60 luvulla tehdyt ydinkokeet vastaavasti muuttivat
säteilyn määrää sekä ilmakehässä että
ravintokierrossa.
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on nostanut lämpötilan korkealle ja sen
purkaustuottena syntyneitä heliumatomeja oli zircon-kiteessä vielä runsaasti
jäljellä. Tämä aktiivinen purkausjakso
on tapahtunut 5680 + 2000 v. sitten eikä 1,5 miljardin evo-vuoden aikana.
Purkaus aiheutti todennäköisesti vedenpaisumuksen aikana sen, että maan
kuoressa ja sen alla olevat vedet kuumenivat, aiheuttivat voimakasta painetta
ja lopulta purkautuivat maarepeämistä

B

A

rikkoen maankuoren mannerlaatoiksi.
Nämä heliumia koskeneet tutkimukset
varmistivat prof. Melvin A. Cookin
(1911–2000) tutkimukset, joissa todettiin, että maaperässä lämpöä tuottavasta
radioaktiivisesta hajoamisesta syntyvä
helium puuttui ilmakehästä. Tämän perusteella voitiin päätellä, että Maapallo
on ilmakehineen hyvin nuori.20 (Enemmän aiheesta Taustaa 2 - luku 31)

Mihin uskoa iän määrittelyssä
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RATE-tutkimusten yhteydessä todettiin, että 14C esiintyi jonkin verran jo luomishetkellä peruskalliossa. Siksi mm. syvällä kallioperässä olevassa timantissa esiintyy
14
C-atomeja ja sille voidaan määritellä ikä. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on
ollut alkutilanteessa nykyistä suurempi. Taulukossa on vertailtu hiilidioksidin määriä
ennen vedenpaisumusta ja nykyään. Koska 14C-määrää verrataan 12C-pitoisuuteen, on
iänmäärittelyssä otettava huomioon tämän suhteen erilaisuus nyt ja ennen vedenpaisumusta. Taulukossa otetaan esimerkiksi yhden 14C-atomin ympäröimät 12C- atomit.
Ennen vedenpaisumusta 12C-määrä oli kymmenkertainen yhtä 14C-atomia kohden.
Alueella (laatikossa A) ennen vedenpaisumusta, on sama määrä 12C-atomeja kuin
suuremmalla nykyisellä alueella (laatisossa B). 14C-atomeja on A:ssa huomattavasti
vähemmän. Ikätaulukossa ennen vedenpaisumusta ollut alkutilanne vastaakin nykytaulukossa lähes 23000 vuoden ikää vaikka näyte on mittaushetkellä tuore.

Radioaktiivinen energiapurkaus
Saksalaiset porasivat vv. 1987-1994
aikana yli yhdeksän kilometrin syvyyteen. Siellä vallitsi 270 celsiusasteen
lämpötila.19 Lämmön energialähde on
radioaktiivinen hajoaminen.
Yhdysvalloissa Los Alamosin alueella suoritettiin 1970-luvulla peruskallion syväporausta. Usean kilometrin syvyydestä nostetussa porausjätteessä oli
runsaasti uraanipitoisia zircon -kiteitä.
Näitä tutki tri. Robert Gentry jo vuonna 1982. Hän totesi, että kiteissä oli
jäljellä runsasti heliumatomeja, joiden

määrä vastasi uraanin noin 1,5 miljardin vuoden hajoamisaikaa. RATE-tutkimusryhmä (ICR) jatkoi tutkimuksia ja
julkaisi v. 2005 yhteenvedon siitä, onko heliumatomien siirtyminen kiteestä
poikkeuksellista. Tämän selvittämiseksi
ryhmä mittautti heliumin poistumisnopeuden useissa kiihdytinlaboratorioissa.
Mittausten tulokset osoittivat, että heliumin irtoaminen kiteestä oli normaalia
eri lämpötiloissa. Runsas jäljellä olevien
heliumatomien määrä osoitti sen, että on
tapahtunut voimakas purkausjakso, joka

Tirolin Ötzi-vuorelta vuonna 1991
löytynyttä kuivunutta ja muumioitunutta miestä on tutkittu tarkasti (myös
kun on arvioitu kuolinhetkeä). Ötziksi
nimetyllä miehellä oli metsästysvarusteet mukana. Ihon alta löytynyt nuolenkärki antaa viitteitä todennäköisestä kuolinsyystä. Ötziä pidetään hyvänä esimerkkinä Euroopan asukkaasta
3300-luvulla eKr.21
Ötzin iän määrittely on osoitus siitä, että käytetyt ikämittarit ja arkeologiset laskelmat eivät ota huomioon
14
C-ajoituksen epätarkkuuksia eivätkä
vedenpaisumusta todellisena tapahtumana. Maakerrosten sisältämät todisteet (jotka ovat kaikkialla nähtävinä) ja arkeologiset löydöt eivät tue pitkiä ajanjaksoja
eikä hidasta vaiheittaista kehitystä - kuten
aikaisemmin olen todennut.

Kertautuvat virhearvioinnit
Tiedeyhteisön yleinen kanta Maapallon tutkimukseen perustuu alkuräjähdysteoriaan. Siksi mm. Maapallon
ilmasto-olosuhteiden syy- ja seuraussuhteita mitataan pitkän aikajakson tapahtumina. Niinpä viralliset - hyväksytyt - ilmaston arviointitaulukot lähtevät
oletetusta 55 miljoonaa evo-vuotta sitten vallinneesta tilanteesta.22
Kun ennusteet tulevista ilmastonmuutoksista perustuvat kymmenien miljoonien
vuosien muutoshitauteen, voidaan vain ar-

vailla, kuinka suuri virhe syntyy kun muutokset ovatkin tapahtuneet vain muutaman
tuhannen vuoden aikana.

Mitokondrio-DNA:n rappeutuminen
Geneettisin tutkimuksin on todettu,
että kaikki tällä hetkellä elävät ihmiset
ovat "lähisukulaisia", geneettisesti samanlaisia. Samoin on todettu, että kaikilla on yhteiset, joitakin tuhansia vuosia sitten eläneet alkuvanhemmat.
Samaan aikaan tutkimusraportit kertovat, että ihmisen perimä rappeutuu - ei
siis kehity - yllättävän nopeasti. Professori J. Sanfordin mukaan vanhemmilta
siirtyy seuraavaan sukupolveen keskimäärin 60 mutaatiota, joista osa on
haitallisia.23 Erityisesti tämä rappeutuminen on voitu todeta mitokondrioiden
toimintahäiriöinä, ja ne johtuvat mutaatioista.24
Mitä ovat mitokondriot? Ne ovat
solun sisällä toimivia energiaa ja läm-
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Ihmisen sukupolvien määrän
tutkimista Y-kromosomin avulla
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Kaaviokuva solusta, jossa A kuvaa mitokondriota, joita solussa voi olla useita. Ne
toimivat solussa energian ja lämmön tuotantokeskuksina. B kuvaa solun omaa tumaa,
jossa sijaitsee DNA eli eliön perimä.
pöä tuottavia toimintakeskuksia. Niitä
on solun sisällä, ihmisen solutyypistä
riippuen, sadasta useimpiin tuhansiin.
Jokaisessa on noin 16 600 emäksen mittainen rengasmainen DNA-molekyyli,
jonka vuoksi se on monipuolinen ja vaikuttaa laajasti emäsolun kokonaistoimintaan. Se on mm. koko kehon kattava energiansiirrosta ja lämmöntuotosta vastaava
verkosto. Emäsolun tuman geenistä 5-10
% ohjelmoi mitokondrioon ohjautuvia
valkuaisaineita.25
Erikoista mtDNA:n kohdalla on se,
että molekyyli periytyy lähes ainoastaan
äidiltä. Toinen ominaisuus on ohjelman
korjausmekanismin puuttuminen. Tuman
DNA:ssa oleva korjausmekanismi korjaa
lähes kaikki kopioinnissa tai muuten syntyneet virheet. Tämä ominaisuus puuttuu
mitokondrioilta. Kun siis mm. soluun energiaa ja lämpöä tuottavaan mtDNA-soluun
tule mutaatio, eli toimintaa haittaava virhe,
se jää vaikuttamaan kokonaistoimintaan
pysyvästi. Näitä virheitä jäljittäen on arvioitu milloin kaikkien ihmisten kantaäiti todennäköisesti eli. Tiedetään, että mutaationopeus ei ole vakio, vaan voi vaihdella
suuresti elinolosuhteiden mukaan. Siksi
kantaäidin syntymähetki voidaan vain
haarukoida 300-1000 sukupolven sisään.

Miten mtDNA-virheet vaikuttavat?
Esimerkiksi diabetes, migreeni, Alzheimerin ja Parkinsonin taudit johtuvat
mtDNA-häiriöistä. Myös Björnstadin
syndrooma, MELAS (lihassairaus, enkefalopatia, laktaattiasidoosi ja aivoverenkiertohäiriöt), keskushermoston
rappeumataudit ja dementia kuuluvat
oireluetteloon. Mutta tässä ei ole vielä
kaikki. Nykyiset tutkimukset ovat todenneet, että mitokondrioiden vauriot
voivat vahingoittaa mitä kudosta tahansa. Oireisiin kuuluvat silloin maksavauriot, anemia, verkkokalvon rappeuma,
sydänlihassairaus, munuaistiehyeiden
vauriot tai erilaiset hormonaaliset häiriöt. Lisäksi tulevat ne monet oireet,
jotka johtuvat siitä, että solukot kärsivät energian puutteesta.
Mitokondrio, pienestä koostaan huolimatta, on vahva todiste siitä, että ihmisenkin rappeutuminen on nopeaa eikä
voida ajatella, että mtDNA-ohjelmaan
olisi kasautunut virheitä miljoonien
vuosien ajan - kuten ihmisen evoluutio edellyttäisi. Nooan perhe kantoi jo
perimässään näitä mtDNA:n toimintaa haittaavia mutaatioita ja hänen vaimonsa ja poikiensa puolisot siirsivät ne
eteenpäin.

Ihmisen DNA:ssa on 23 kromosomiparia. Viimeisen parin muodostavat mm. sukupuolen määräävät kromosomit X ja Y. Jos
parivalintana on XX, munasolusta kehittyy
naispuolinen ihminen. Jos valitaan XY, sikiöstä kehittyy mies. Erikoista tässä on se, että
vain miehen siittiösolussa on Y-kromosomi.
Naisen munasolusta se puuttuu.
Y-kromosomisto koostuu toistuvista
DNA-jaksoista, jotka kyettiin avaamaan
luettavaan muotoon vuonna 2003. Ne ovat
alttiita mutaatioille. Niillä on kuitenkin
alhaisempi mutaatioherkkyys kuin mitokondriolla.26
Aikaisemmin otaksuttiin, että Y-kromosomissa on toimivia geenijaksoja vain
45 ja loput ovat ns. roska-DNA:ta, jolla
ei ole merkitystä.27 Vuoden 2012 alun
geenikartoissa esitellään kuitenkin jo 344
toimivaa geeniä.28 Mieskromosomeissa
muuntelu on nopeaa, jopa 600 emäsparin
ero voidaan havaita isän ja pojan välillä.
Mutaatioherkkyys on lähes kaksinkertainen muihin kromosomeihin verrattuna.
Tästä johtuu se, että miehen perimän
muun telua voidaan seurata Y-kromosomin muutosten perusteella – samalla
tavalla kuin mitokondriota seuraamalla
saadaan perimäketju äidin puolelta.
Yllättävä tulos saatiin Y-kromosomiin liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkittiin 38 eri puolilla maailmaa asuvaa,
eri etnisiä ryhmiä edustavaa miestä. Heidän Y-kromosomistonsa oli yhteneväinen - eroja ei havaittu. Tämä tarkoittaa
sitä, että evoluutiota ei ole ehtinyt tapahtua muutamassa tuhannessa vuodessa.
Tutkijat arvioivat, että kantaisämme eli
noin 350-500 sukupolvea sitten. 29
Toinen merkittävä havainto koskee
DNA:n ALU–jaksoja. Ne liittyvät RNA:n
kopiointitehtäviin (Taustaa 2/luku41), jossa ALU:n noin 300 emäsparin jaksot toimivat avustavina elementteinä. Ihmisen DNA

Y-kromosomi on kooltaan neljännes X-kromosomin koosta. Sen merkitystä nykyisenä
tasa-arvokautena usein vähätellään - ainakin
länsimaissa. Nykytutkimukset asettavat sen
merkityksen kuitenkin aivan uudelle tasolle.
Onhan se vaikuttavana tekijänä jokaisessa
miehen solussa.

sisältää noin miljoona ALU –jaksoa. Se,
että nämä jaksot toimivat edelleen ehyinä
lohkoina, on osoitus niiden nuoresta iästä.30
Kehitysopin mukaan Y-kromosomi
syntyi vahingossa 200-300 miljoonaa evovuotta sitten. Australialaisen La Troben
yliopiston Jennifer Gravesin mukaan X- ja
Y-kromosomit olivat alunperin identtinen
X-kromosomipari. Sitten tapahtui haitallisia mutaatioita ja kehittyi Y-kromosomi.
Sen jälkeen siitä tuli tarpeettomien ja
rappeutuvien geenien kaatopaikka ja koko olemassaolonsa ajan se on kutistunut
kutistumistaan. Se on menettänyt jo 97
prosenttia geeneistään.31 Sukupuolien olemassaolo on kehitysopin kannattajille suuri
pulma. Uusi pulma-alue löytyi kun tutkijat
huomasivat, että ympäristön vaikutukset
yksilöön heijastuvat seuraavaan sukupolveen. Tämä epigeneettinen periytyminen
on hankittujen ominaisuuksien periytymistä - lamarckismia. Nyt oletetaan jopa, että
epigeneettinen periytyminen voi tapahtua
proteiinin välityksellä. 1940-luvulla uskottiin, että perimä siirtyy juuri proteiinien välityksellä. Kun DNA-löydettiin,
hylättiin myös tämä "vanhentunut" käsite.
Uus-darvinistinen evoluutioteoria ei hy-
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väksy hankittujen ominaisuuksien periytymistä. Se on sattumanvaraiselle kehittymiselle vastakkainen ilmiö ja näin teoriaan
sopimaton.
Tämä todettu ympäristön vaikutuksen
siirtyminen perimän välityksellä seuraavaan sukupolveen on hämmentänyt tutkijoita. On ehdotettu jopa evoluutioteorian
osittaista hylkäämistä, joka on mahdotonta
- uskontoa ei voida muuttaa. Siksi on ehdotettu käsitettä laavennettavaksi evolutiiviseksi synteesiksi (extended evolutionary
synthesis)32 Newsweek julkaisi 26.1.2009
tutkijoiden havainnon vesikirpun kyvystä
määritellä seuraavan sukupolven ominai-
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suuksia. Tämän mukaan olosuhteet, joissa
vanhemmat ovat eläneet, valikoivat perimässä olevia vaihtoehtoja siten, että uusi
sukupolvi on paremmin sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin.
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