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EFTER SYNDAFLODEN

ett argument 
för evolution?
Av Göran Schmidt

INLEDNING

lyftas fram som ett av ”bevisen” för evo-
lutionen. Det är den del av biologin där 
man studerar utbredningen av växter, 
djur och andra organismer och lägger 
fram hypoteser om hur denna föränd-
rats över tid. 

Ett återkommande exempel är de berömda Galapagosöarna 

1831-36. Denna ögrupp hyser en mängd så kallade endemiska 

arter -

hur arter bildas. I den här artikeln breddar vi perspektivet och 

WIKIMEDIA



34 G E N E S I S  |  N R  1  |  M A R S  2 0 2 1 

TEMA

BIOGEOGRAFIN OCH EVOLUTIONEN

-

ar, i Sydamerika jaguarer, bältdjur, sengångare och myrslokar, 

i Australien koalabjörnar, känguruer och så vidare.

-

livet ser så olika ut i olika världsdelar är deras svar att konti-

nenterna varit åtskilda under 200 miljoner år alltsedan urkon-

tinenten Pangaeas tid och att de olika arterna av organismer 

sedan dess utvecklats åt olika håll oberoende av varandra, ex-

empelvis alla olika pungdjur i Australien.

En av invändningarna har med det evolutionära begreppet 

”konvergent evolution”1 att göra. Snarlika strukturer hos or-

ganismer som inte anses evolutionärt nära besläktade (med ett 

homoplasier

-

200 nästan identiska gener,2 eller de häpnadsväckande likhe-

terna mellan olika slag av pungdjur och placentala däggdjur 

-
3

-

4 

Mot denna bakgrund måste man betrakta det märkligt att le-

-

-

mer. För det är uppenbart inkonsekvent att åberopa evolutio-

olikheter (mellan 

likheter

-

tionärt scenario. Som ett exempel lever pungdjur idag hu-

-

kontinenter än där de tros ha levat och utvecklats under mil-

jontals år.

EN ALTERNATIV FÖRKLARING
-

ter? Ja, det gör det.

oss av ett scenario likt det Bibeln beskriver, där en stor del av 

med centrum i Mellanöstern (Araratregionen5 där Noas ark en 

-

ra historien genom att studera växters, djurs och människors 

nuvarande egenskaper och utbredningar.

A. FRAMÅTPERSPEKTIVET

växtbiomassa som idag ligger bundna i marken omvandlade 

6 

-

kar i samma riktning; att näringsstatusen hos jordens växtlig-

-

-

radslösa sådana som insekter och spindeldjur av olika slag, och 
7

som tålde den långa vattenvistelsen skulle gro på land i takt 

PIXABAY
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med att vattenmassorna drog sig undan under översvämning-

vatten och djur på samma sätt som idag. Flytande växtmattor 

att vissa av de ryggradsdjur som parvis lämnade arken spreds 

med oceanströmmarna och nådde avlägsna trakter. Mer om 

detta nedan.

re djur som däggdjur bör emellertid ha varit landvägen. Det 

är högst troligt att havsnivån stod betydligt lägre under ett 

högsta och lägsta breddgrader på grund av de globala klimat-

och kontinenter som idag är åtskilda av hav, som t ex Berings 

sund mellan Alaska och Sibirien, liksom Sydostasien med 

Australien.

HUR HAMNADE KÄNGURUERNA I AUSTRALIEN?
Tanken på ett par känguruer som omväxlande hoppar och 

sig djur som begav sig iväg och bildade populationer som i 

sin tur inom några hundra år via landbryggor etablerade sig 

i Australien.8 Att en djurart snabbt kan etablera sig över stora 

områden kan illustreras med de kaniner som introducerades 

lade det om en djurart som introducerades av människor. Det 

sig boskapsdjur och säkert även andra husdjur till de platser 

dit man begav sig.

 Harvardbiologen Nathaniel Jeanson skriver i sin bok 

 att återetable-

samman under ett antal generationer medan de avlägsnade 

Göran Schmidt civ.ing. (kemiteknik), biolog, lärare, 

skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.

Webbplats: gschmidt.se Mail: ordforande@genesis.nu
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TEMA

mans med människor (som t ex boskapsdjur och husdjur av 

10

arter av orangutanger på Borneo och Sumatra och så vidare. 

11 var störst i början, och avtog i takt med 

12 En annan 

orsak Jeanson tar upp till att grupper av djur isoleras och ten-

bergskedjor och vattenområden. Motsvarande gällde natur-

grupper uppvisar en mer global utbredning i de geologiska 

återetablerade sig på jorden är oerhört liten – det kräver ka-

B. BAKÅTPERSPEKTIVET

genom att studera växters och djurs och människors nuva-

rande utbredningar? Faktum är att modern genetik kan ge oss 

många intressanta ledtrådar. I Genesis nr 1-2020 med temat 

Människans ursprung berättade vi om hur studier av mito-

Efter Humphries, C.J. and Parenti, L.R., Cladistic Biogeo-
graphy, 2 upplagan, Oxford University Press, 1999
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NOTER
1. Även om det här begreppet kan du läsa mer om i Genesis nr 3-2020, närmare 
 bestämt på s 22-23: Ikon nr 6: ”Likheter på grund av släktskap”
2. Se https://www.livescience.com/39414-what-bats-dolphins-share.html 
 (kortare: krymp.nu/2yd)

 läsa eller ladda ner via https://genesis.nu/tidning/tidigare-nummer/ 
 (kortare: krymp.nu/2v4) Humphries, C.J. and Parenti, L.R., Cladistic 
 Biogeography, 2 upplagan, Oxford University Press, 1999.
4. Ett sådant resonemang tar förstås helt udden av evolutionsbiologernas 
 främsta argument, nämligen att likheter mellan organismer beror på deras 
 inbördes släktskap med varandra. I de här och tusentals andra liknande fall 
 beror alltså likheterna inte alls på att de har någon gemensam urmoder, utan 
 på helt andra orsaker.
5. Exakt var arkens landningsplats låg är osäkert. Se läsarfrågan på sidan 6.
6. Kritiker brukar ibland hävda att det är omöjligt att de mängder av kol som  
 idag ligger bundna i form av fossilt kol skulle kunna ha förekommit i form 

 emellertid forskare som åberopar evidens för att en stor del av växtligheten 

 det är fullt möjligt. Se https://creation.com/images/pdfs/tj/j11_3/j11_3_278-282.pdf  
 (kortare: krymp.nu/2KV).

 vattnet. 
8. Om någon kritiker tycker att detta scenario med landbryggor låter långsökt 
 så är det i princip ingen skillnad mellan evolutionisters och skapelsetroendes 
 modeller i det här avseendet – den enda skillnaden handlar om 
 tidsperspektivet. 
9. Jeanson Nathaniel T. Master Books (2017) ISBN-13 : 978-1683440758
10. Med genetisk drift menas att när några få individer isoleras från en större 
 population så kommer slumpfaktorer att avgöra vilket urval av genvarianter 
 dessa bär med sig. Deras avkomlingar kommer då att präglas av just detta 
 urval och på ganska kort tid kan en ny ”art” uppkomma bara på grund av att 
 den nya populationen avviker genetiskt från den ursprungliga. Följaktligen 
 helt frikopplat från de klassiska ”evolutionsfaktorerna” mutationer och selektion.
11. Skapelsetroende biologer anser att den systematiska nivån familj oftast 
 motsvarar de grundslag som fanns representerade i arken. För ryggradslösa 
 djur brukar man anse att grundslagsnivån motsvarar släkte-nivån.
12. Med största sannolikhet var de varelser Gud skapade heterozygota, d v s bar 
 en rik genetisk mångfald. Inavel och selektion minskar graden av 
 heterozygoti och leder till en utarmad arvsmassa och lägre variationspoten-
 tial. Vid inavel är risken stor att man får samma anlag från både mamma och 
 pappa. Då blir barnet homozygot med avseende på de anlagen och därmed 
 fattigare på genvarianter än föräldrarna var tillsammans. Det är en rimlig 
 hypotes att dagens djurarter generellt sett är förhållandevis genetiskt 
 utarmade i förhållande till de representanter som fanns med i arken, och i 
 synnerhet till de Gud en gång skapade, och därmed mindre rustade att möta 
 framtida miljöförändringar och med en sämre förmåga att bilda nya 
 underarter. Den här typen av genetiska förändringar är betydligt viktigare för 
 artbildning än mutationer och selektion.
13. Anledningen till att denna tidsangivelse är en faktor 20 gånger lägre än de 
 siffror som brukar nämnas i sekulär litteratur är att den faktiskt uppmätta 
 mutationshastigheten i mänskligt mitokondrie-DNA är 20 gånger högre än 
 den man får fram genom att förutsätta att människor och schimpanser har 
 en gemensam urmoder för 6-8 miljoner år sedan, vilket är en obevisad hypotes.
14. Se till exempel jämförelserna mellan baskiska och Ainufolkets språk på 
 https://creation.com/images/pdfs/tj/j19_1/j19_1_65-72.pdf 
 (kortare: krymp.nu/2Ke)
15. Är det rimligt undrar säkert en eller annan läsare? Vi kan bara hänvisa till 
 de stora utseendemässiga förändringarna som skett med hundarna från en 
 gemensam vargliknande urmoder. På bara några få århundraden har de 

 skillnader är som regel långt större än vad som skulle ge dem olika art- eller 
 släktbeteckningar inom biologin (t ex gråtrut, silltrut och havstrut).

kondrie-DNA hos kvinnor och Y-kromosom-DNA hos män kan 

dra slutsatsen att människans urmoder (kallad ”mitokond-

-

ordningen 6000 år sedan.13

mer än 100 000 djurarter, och resultaten visar en lika låg ål-

-

-

mer om detta i artikeln Mänsklighetens nya historia på sidan 

14

-

De strandade organismerna grundade nya populationer uti-

ha med sig. På det viset kunde nya arter uppkomma mycket 

-

naste årtusendena.15

AVSLUTNING
-

vets utbredning på jorden. Jordens historia är komplex och 

ytterst sparsam. Det vi kan konstatera är att det övergripande 

mönstret med djur och människor som återetablerar sig på 

-

-

-

re bestämt  är ett kort tidsperspektiv vad genetiken entydigt 

-

lution – allt levandes gemensamma evolutionära släktskap 

under årmiljoner.


