NISÄKKÄIDEN KEHITYS – EVOLUUTION PARAS PALEONTOLOGINEN TODISTE?
KEHITTYIVÄTKÖ NISÄKKÄÄT MATELIJAMAISISTA ESIMUODOISTA, ”NISÄKÄSLISKOISTA”?
Mikko Tuuliranta, 2/2019
Kyllä kehityiivät – niin moni ainakin ukkoo – kuten iiologi ja tietokirjailija Juha Valkte Alla
kiteerauk hänen hiljatain (2018) ilmektyneektä kirjaktaan Evoluutoo o MitenolaMjitokehMittvvtt?o(SKS)
”Nisäkäsliskot elivät mesotsooisen maailmankauden alkuvaiheessa trias- ja jurakaudella. Niistä
on löydetty runsaasti fossiileja, joissa näkyy ryhmän lajien vähittäinen muuttuminen yhä
nisäkäsmäisemmiksi muodoiksi. Jos myrkkyhampaat unohdetaan, matelijoiden kaikki hampaat
ovat suunnilleen samanlaisia. Nisäkäsliskojen hampaat alkoivat vähitellen muuttua toisistaan
eroaviksi ja etenkin kulmahampaat kasvoivat tikarimaisiksi. Raajat siirtyivät sivuilta ruumiin alle,
mikä nopeutti olennaisesti liikkumista. Alaleukaa kalloon niveltävistä luista kolme* pieneni ja
siirtyi. Niistä kehittyivät lopulta keskikorvan kuuloluut. Vihdoin triaskauden lopussa
nisäkäsliskoista kehittyivät alkunisäkkäät.” (k 115)
*Näiktä ivain kahden, joikta toinen kuului kalloon, ukkotaan kiirtyneen kekkikorivaan, kk alle

Täkkä kankantajuikekka kirjakka (238 kiivua) monikta kykeenalaikikta ja kuiviteellikikta
eivoluutiotapahtumikta kerrotaan akiantuntijan arivoivallalla ikään kuin tapahtuneina tokiakioina
ilman juuri minkäänlaikia ivaraukkia tai pohdintoja Tarkaktelen kirjan ylläoleivaa iväitetä hieman
ykkityikkohtaikemmin, kokka nikäkkäiden kehityktä näiktä nk nikäkäklikkoikta on ivuokikymmenet
pidety yhtenä ivahivimmikta, ellei jopa kaikkein ivahivimpana todikteena tapahtuneekta
(makro)eivoluutiokta Kirjan eräitä muita iväitämiä käkitelen toikekka ”ttutkielmakka”t hieman
myöhemmin
Tietolähteinä olen käytänyt muun muakka:
Benton M VertebraMeoPaMlaMeontologt.oWilley & Blackwell 2015
Prothero D WhMaMtothMeoFossilsoSaMtoaMndoWhMtoIto MaMters.oColumiia Uniiverkity Prekk 2007
Mehlert A W A Critiiue oo the alleged reptile to mammal trankition CreaMtono ReseaMrchMoSocietto
QuaMrterlto25, 1988
Mehlert A W The Origin oo Mammalk: A Study oo Some Important Fokkilk JournaMloofoCreaMtono7 (2),
1993
Scherer, Junker, Leikola (toim ) Evoluutoo o KriitnenoaMnaMlttsi.oDatakirjat 2000
Shaun D ´Trankitional oorm´ in mammal ear eivolution – more cacophony JournaMloofoCreaMtono25
(3), 2011
Woodmorappe J Mammal-like reptilek: major trait reiverkalk and dikcontinuitiek JournaMloofo
CreaMtono15 (1), 2001
Wikipedia (englanti, jokta löytyi muutama todella ”tmielenkiintoinen”t hypoteeki)
Teorian mukaan hiili- ja permikaudella aina triakkauden alkupuolelle kaakka eli matelijamaikia
eläimiä, joikta joillekin ivaikutaa kehityneen pikkuhiljaa nikäkäkmäikiä piirteitä, erityikekti
alaleuakka ja korivan keudukka Englannin kielekkä näiktä eläimiktä on käytety nimityktä maMmmaMllikeoreptles, kuom ”tnikäkäklikkot”t ”tAlkunikäkkäiden”t oletetaan kehityneen näiktä otukkikta
triakkauden lopulla reilut 200 miljoonaa ivuota kiten Tätä ”tmatelija-nikäkäk – muotokarjaa on

ivuokikymmenet pidety ehkä jopa parhaana todikteena täykin uudenlaiken eläinryhmän
eivoluutiokta
Mitä matelijoiden ja nikäkkäiden poliveutumikkuhteikiin tulee, kiteeraan paleontologi Donald
Protheroa:
”tKaikikta niiden kuurten kelkärankaikryhmien kiirtymäkarjoikta, joita olemme tutkineet, ykki
paMrhMaMitenodokumentoiduistaM on kiirtymäkarja primitiiiviktä kikiökalivollikikta nikäkkäikiin kynapkidien
kauta, jotka kiik aikaikemmin tunnetin nikäkäklikkoina Kuitenkin, kuten jo aikaikemmin
kelitimme, kynapkidit, jotka kehityiivät nikäkkäikki, eiivät ole matelijoita (reptilek), eikä niillä ole
kokkaan ollut mitään tekemiktä matelijoihin johtaivan kehityklinjan kankka Sekä ivarhaikimmat
oikeat matelijat (WestlothMiaMnaMoivarhaikelta hiilikaudelta) ja ivarhaikimmat kynapkidit
(Protoclepstdropsoivarhaikelta hiilikaudelta ja ArchMaMeothMtrisokekkihiilikaudelta) oivat kaikki yhtä
muinaikia, ja okoitaivat, etä niiden kehityklinjat erkaniivat jo hiilikauden alukka Vanhemman,
kladiktiikkaa edeltäivän tulkinnan mukaan kynapkidit kehityiivät primitiiivikikki kikiökalivoikikki
kutkutukta paraoyleetkektä ”trokkakopparyhmäktä”t, joka tunnetin nimellä ”tanapkidimatelijat”t
(anapkid reptilek) Tämä ajatuk on nyt kokonaan hyläty, ja jokainen, joka ivielä käytää
ivanhentunuta ja harhaanjohtaivaa termiä mammal-like reptilek (nikäkäklikkot?) ei todellakaan
tiedä juuri mitään kiitä, miten kelkärankaikten eivoluutio tänään ymmärretään”t (k 271)
Aiheekeen liityiviä käkiteitä
Enkin muutama kelitäivä kana: Mitä tarkoitaivat anapkidi, kynapkidi, amnion, paraoyleetnen,
monooyleetnen ja kladiktiikka?
Anapkidi ja kynapkidi:
Anapkideikki kutkutaan ekim joitain ”tivarhaikmatelijoita”t, joiden kallokta puutuu monille
matelijoille tyypillinen ohimoluun aukko (Myök kilpikonnat oivat anapkideja ) Synapkideilla, joiden
oletetaan kehityneen nikäkkäikki, on ykki ohimoaukko (Cynodontit oliivat ”tkehityneitä
kynapkideja”t, lähellä nikäkkäitä ) (Joillain matelijoilla on kakki ohimoaukkoa Ne oivat diapkideja )
Amnion, amniota ja anamniota:
Amnion on eläinalkion iveki/kikiökalivo, joka kuojaa kitä kuiivumikelta Sekä munakka etä kohdukka
kehityivillä alkioilla on kikiökalivo tai kikiökalivoja Matelijat, nikäkkäät ja linnut oivat kikiökalivoikia
(amniota) Kalat ja kammakkoeläimet, jotka lakkeivat munanka iveteen, oivat kikiökalivotomia
(anamniota)
Paraoyleetnen:
Paraoyleetnen ryhmä on eliöjoukko, jonka kaikilla jäkenillä on kamat kantaivanhemmat, muta
kaikki noiden kantaivanhempien jälkeläiket eiivät kuulu tähän joukkoon
Monooyleetnen:
Eliöryhmä, takkoni, joka kikältää iviimeiken yhteiken kantamuodon ja kaikki kiitä poliveutuivat
jälkeläiket

Kladiktiikka:
Kladiktiikka on 1980-luivulla käytöön otetu uudenlainen eliöiden luokitelujärjektelmä, jonka
perukoletukkena on, etä progrekkiiivinen eivoluutio alkeellikikta/primitiiivikiktä eliöiktä
monimutkaikempiin/kehityneimpiin on oakta Siihen kiirrytin, kokka Carl ivon Linnén 1700-luivulla
luoma rakenteiden ja moroologian kamankaltaikuukkiin peruktuiva luokitukjärjektelmä, numeerinen
takkonomia oli kuijektiiivinen, eikä kuivannut eliöiden oletetuja (ja toiivotuja) kehitykopillikia
poliveutumikkuhteita Kladiktiikka on kiik eivolutioniktien kehitämä luokituk heitä itkeään ivarten,
luokituk, jolla (makro)eivoluution todellikuuk koetetaan todiktaa
Kladiktiikakka takkonit eli eliöjoukot jaetaan monooyleetkiin ryhmiin eli kladeihin niiden oletetukta
iviimeikektä yhteikektä kantamuodokta (ivähän kehityneektä) erkanemiken kuhteelliken ajankohdan
mukaan Huomaa, etä tämä kunkin ryhmän eli kladin iviimeinen yhteinen kantamuoto ei ole
mikään muinaikuuden konkreetnen eliö, ivaan hMtpoteetnenoolio, jolla oli joitain piirteitä (kuten
kelkäranka ja neljä raajaa), jotka kaikki oivat periytyneet ken jälkeläikryhmille Kladogrammikka
piirretään oletetua eivolutiiivikta linjaa kuivaaiva pääjana, joka alkaa ivakemmalta, oletetukta
kantamuodokta (= ominaMisuusjoukostaM) ja päätyy kladin kaikkein monipuolikempaan
ominaikuukyhdiktelmään (kuten kelkäranka + 4 raajaa + keuhkot + kikiökalivot + turkki +
kulmahampaat + nikät + peukalo) Pääjanakta erkaneivia okkia nimitetään kiik kladeikki Kuivitellaan
kantajoukokki leuatomat ”talkukalat”t (kuten nahkiaiket) Okalle niiden jälkeläikiktä kehityi leuka
Leuka on kiik uuki, kehMittneempioominaMisuus.oNäin kyntyy uuki, kehityneempi takkoni, leukakalat
Ne, joiden kehityk päätyy tähän, muodoktaivat pääjanakta erkaneivan, umpikujaan päätyivän
kiivupolun, kladin, jolle ei enää kehity uukia (kehityneempiä) ominaikuukkia Oka joukokta jää
kuitenkin pääjanalle edelleen kehitymään ja kille kaataa kakivaa raajat ja keuhkot Niiktä tulee
kammakkoeläimiä (aMnaMmniotaM, ei-kikiökalivoikia) Oka kammakkopopulakta jää eivoluutiojunan tälle
pykäkille, jokta ke ohjautuu kiivuraiteelle päätepykäkkinä ”tkammakkola”t Muta okalle kammakoikta
kehityy kuorelliket, maalla kypkyivät munat Niiktä tulee kikiökalivoikten, munikta kuoriutuivien
eläinten kantapopulaatio (aMmniotaM), jonka jälkeläikiktä kekä matelijat, nikäkkäät etä linnut oivat
kehityneet Näin ookkileikta ivoidaan kiik rakentaa haarautuiva ”tominaikuukkien puu”t kiten, etä
mitä ylempänä okkat oivat, kitä enemmän niiden akukkailla on alakerran iväkeä ”tkehityneimpiä”t
ominaikuukkia: leuka, raajat, keuhkot, turkki ja lopukki eturaaja, jonka rakenne mahdolliktaa
peukalo-etukormioteen Huomaa, etä kladogrammin kolmukohta ei kiik edukta mitään todellikta
uuta eliöitä tai eliöryhmää ivaan uutaM,okehMittneempvvoominaMisuutaM! - Ja etä laMjienosukulaMisuutaM
eiomvvrvvoniidenosaMmaMnkaMltaMisuus,ovaMaMnoniitvothMteisestvokaMntaMmuodostaMoerotaMvieno
aMskelten/solmujenomvvrv.oTämän flokofan mukaan ahiven on läheikempää kukua apinalle kuin
nahkianen, kokka nahkiainen on apinakta yhtä akkelta kauempana kuin ahiven
Kladogrammin laatimikta ohjaa eivoluutio ja niin ke okoitaa ken, mitä oli oletetukin, ken, etä
eivoluutio on oakta Jok kiik kykyt: 1) Mitä nuo kladogrammien ”tkehityneimmät ominaikuudet”t
oivat; mitkä piirteet huomioidaan? 2) Kuka ne määritää ja miten? - Vaktauk on eivoluutio:
Ekimerkikki kariva on tärkeä, kokka ke on uudempi ominaikuuk ja kiten kehityneempi kuin kuomu –
kamoin keuhkot, kokka ne oivat kidukkia uudempia ja kiten kehityneempiä Ja niin edelleen…
Kykeenalaiket ”tnikäkäkpikteet”t
Ykki kiukallinen piirre kynapkidien kehitykkekkä on ke, etä ainakin jotkut ivarhaikimmat muodot
ivaikutivat oleivan enemmän nikäkäkmäikiä kuin myöhemmät (Woodmorappe) Joillain piirteet A ja

B oliivat enemmän nikäkäkmäikiä kuin piirteet C ja D Jollain muilla taak päinivaktoin Ja kun jollekin
ryhmälle oli kiten kehitynyt jokin nikäkäkmäinen piirre, kaatoikin tapahtua niin, etä myöhemmin
ke katoki ja korivautui ”tmatelijamaikella”t (kiik primitiiivikellä) piirteellä Täktä käytetään nimityktä
”treiverking/regrekking trait”t eli takaperoinen kehityk Siten ”tkehitynyt piirre”t kaatoi taak
putkahtaa ekiin jokkain muualla, jopa toikella mantereella (jälleen ivain kadotakkeen uudelleen)
Tutkijat, kuten Luo, Sidor ja Hopkon oivat pikteytäneet ookkiileja eli antaneet niille ”tnikäkäkpikteitä”t
(mammalnekk index) Fokkiili kaa pikteitä, jok killä on jokin kellainen anatominen piirre, jota
haivaitaan vaMinontktisinoelvvissv (!) nikäkkäikkä eikä mikkään muikka tämän päiivän
kelkärankaikryhmikkä Selivä matelija (ivaiko”tprimitiiivinen kikiökalivoinen”t?) kaa nolla piktetä, täykin
kehitynyt nikäkäk 120 Pikteitä ei kuitenkaan ivoida antaa kuin niiktä rakenteikta, jotka oivat
käilyneet eli luikta ja ennen kaikkea hampaikta, leukaluukta, ehkä kallokta tai niiden palakikta
Hampaikta ivoi kaada paljonkin pikteitä ken mukaan miten moni niiktä on ”tnikäkäkmäinen”t
Nämä ”tpiktetaulukot”t antaivatkin ivääriktyneen kuivan, killä niikkä on ivain lakketu yhteen plukkat ja
miinukket ja näin kaatu jotenkuten kakivaivat pikteet, ajoitain kuurinkin hyppäykkin Monikka
ookkiileikka on haivaitaivikka kamaan aikaan lähek yhtä paljon kekä progrekkiiivikia etä regrekkiiivikiä
muutokkia, jok kehitykken kuuntana pidetään nikäkäktä
Näiden regrekkiiivikten muutokten kuuri määrä onkin aiheutanut ken, etä miktään ykkitäikektä
kynapkidi/cynodont-kuivukta ei ivoida koota muotokarjaa nikäkkäikiin Kukaan ei ivaikuta tietäivän,
mitkä kynapkidit/cynodontit ja ivarhaiket nikäkkäät oivat oylogeneetkekti kaikkein lähimpänä
toikiaan Tämä epätietoikuuk on heijaktunut monina kekkenään riktiriitaikina kukupuina ja
kladogrammeina
On kuitenkin kelivää, etä eläin on ”tpaljon enemmän kuin paljon”tomuutakin kuin muutama hammak
ja alaleuka Ja koko pikteytykken perukta on ollut oletuk, etä nikäkkäät todellakin kehityiivät
joktain alkumaMtelijoiden kaltaikikta eläimiktä Näin pikteytyk, kuin kladogrammikin, yritää todiktaa
itke itkenkä: Ukein eri mantereiden kedimentkerrokten (joikta on löydety nikäkäkmäikiä ookkiileja)
ikäkuhteet (nuorempi/ivanhempi) arivioidaan jonkin johtoookkiilin perukteella (täkkäkin
lähtökohtana eivoluutio) Samalla ookkiilit pikteytetään niiden nikäkäk/matelijamaikuuden mukaan
(täkkäkin lähtökohtana eivoluutio) Löytö otetaan huomioon, jok nuoremmakki oletetukta,
ekimerkikki eurooppalaikekta näyteektä löytyy enemmän nikäkäkmäikiä piirteitä kuin
ivanhemmakki arivioidukta amerikkalaikekta Tai jok johtoookkiileja ei löydy, kerrokten kuhteellinen
ikä arivioidaan pelkäktään ivertailun kohteena oleivien ookkiilien ”tkehityneikyyden”t perukteella
(ukein näikkä kedimentkerrokkikka ei ole mitataivia määriä radioaktiiivikia aineita – ja ivaikka
olikikin, radiometriakaan ei anna kuoraa ikää, ivaan ke pitää pvvtellv) Likäkki näitä
mannertenivälikiä ivertailuja ei aina tehdä kamojen kukujen kekken, kuten pitäiki, ivaan eri kukuihin
kuuluivia ookkiileja kaatetaan iverrata ja pikteytää ne niiden ”tyleiken muiktutaivuuden”t perukteella
Nisäkkäiden kehityssarjan pääpiirteet
Jokin ivarhainen kammakkoeläimiktä kehitynyt maaeläinten joukko oppi munimaan jokkuk
hiilikaudella kehitetyään alkiota maalla kuiivumikelta kuojaaivat kikiökalivot Permikaudella niiktä
kehityi kynapkideja*, joiden kehityneempiä muotoja oliivat terapkidit ja kiten cynodontit
Kehityneiktä cynodonteikta kehityi hiiren kokoikia ivarhaiknikäkkäitä jokkuk triakkaudella
*Synapkideja ja niiden jälkeläikiä kutkutin kiik aikaikemmin nikäkäklikkoikki

Alkukehitys ei-sikiökalvoisista sikiökalvoisiin (anamniota >> amniota)
Ei-kikiökalivoikten (kammakkoeläimet) ja kikiökalivoikten (matelijat, nikäkkäät, linnut)
epämääräikeen ja kekaivaan kehitykopillikeen ivälimaaktoon on kijoitetu mm kellaikia hämäriä
käkiteitä kuten ”tekikikiökalivoiket”t, ”tprimitiiiviket kikiökalivoiket”t, ”tivarhaiket kikiökalivoiket”t,
”tkantakikiökalivoiket”t, ”tmatelijoiden kaltaiket kammakkoeläimet”t ja ”tmatelijoiden muotoiket
eläimet”t (reptle-likeoaMmphMibiaMns ja reptliomorphMaM) (Akiantuntijatkin ivaikutaivat ekkyivän täkkä
maaktokka Joillekin heiktä ekim matelijanmuotoiket ivaikutaivat oleivan ivielä kammakkoeläimiä,
joidenkin mielektä ne oliivat jo jotain muuta )
Oliko kehitykketju kentiek keuraaivanlainen: reptiliomorpha (ekikikiökalivoiket?) > primitiiiviket
kikiökalivoiket > ivarhaiket kikiökalivoiket > kantakikiökalivoiket > ”tmodernit”t kikiökalivoiket?
Primitiiiviket kikiökalivoiket?
Mikä oli tuo Protheron yllämainitkema ”tprimitiiivikten kikiökalivoikten”t ryhmä eli kladi, jokta kekä
nikäkkäiden etä matelijoiden (kuin myök lintujen) kehityklinjojen piti alkaa? Entä mikä eikikiökalivoinen (aMnaMmniotaM) eläinryhmä kehityi enkin ekikikiökalivoikikki ja kiten kentiek
”tprimitiiivikikki”t kikiökalivoikikki? Mitä enemmän täktä yritää kaada kelivää, kitä kekaivammalta tämä
kehityk alkaa ivaikutaa (Ehkä kitä ei tapahtunutkaan?) Wikipedia ekitää, etä kikiökalivoikten
ekimuotona oliki ollut nk reptliomorphMaMoeli ”tivapaamuotoinen/epäivirallinen”t (inoormal)
matelijamuotoikten kikiökalivoikten ja muiden nelijalkaikten ryhmä, joiden ”tiviimeikin yhteinen
kantamuoto on nuorempi kuin nykyikten kammakkoeläinten”t Sellaikia olikiivat olleet ekim
hiilikauden SolenodonsaMurusoja WestlothMiaMnaM.oYllä käivi kuitenkin ilmi, etä Prothero pitää
WestlothMiaMnaMaM jo oikeana matelijana (k 271) Muta: ivähän aikaikemmin, kiivulla 236 hän olikin
pitänyt WestlothMiaMnaMaMoivaktao”tivanhimpana oikeana kikiökalivoikena”t (muta ei kiik ivielä matelijan
akteelle kehityneenä?)! (Kirjakka kuivatu luuranko tuo mieleen ”tpienijalkaiken, pitkän ja
pitkähäntäiken kikilikkon )
Entä Benton? Hän kertoo, etä Skotlannikta löytynytä WestlothMiaMnaMaMopidetin jokkuk maailman
enkimmäikenä kikiökalivoikena Hänen mukaanka ke oli kuitenkin ivielä kammakkoeläin
(reptliomorphMaM!), muta on kilti ”tlähellä kikiökalivoikten eki-ikiä”t (Bentonin kirjakka on kuiva, jokka
matelijamuotoinen WestlothMiaMnaM iktuu ivalppaana kiivellä tarkkailemakka joen takana tapahtuivaa
tuliivuorenpurkaukta ja lähempänä kuihkutaivia kuumia lähteitä Rannalla kakki Eurtpterid-nimiktä
nelijalkaikta tunnuktelee ivaroivakti etuivarpailla iveden lämpötilaa )
Entä Wikipedian SolenodonsaMurus? Kaikkien näiden Tkekinmaalta löytyneiden, noin 40-kentkten
kauruktenolantiot ja raajat oivat huonokti käilyneet ja niiktä on ivaikea päätellä oliivatko ne iveki- ivai
maaeläimiä ja kentiek enkimmäikten kikiökalivoikten eki-ikiä Kallon kolmikulmainen muoto iviitaa
kuitenkin enemmän likkoihin kuin kammakkoeläimiin Otukken arivellaan eläneen noin 313 – 304
miljoonaa ivuota kiten hiilikautikella nk Wektalia-ajalla
Millainenkohan tuo ”tprimitiiivinen kikiökalivoinen”t mahtoi olla anatomialtaan ja oykiologialtaan?
Millainen kalivo ken munia ympäröi? Oliko ke huono- tai okitaikkalivoinen? Lakkiko ke munanka
iveteen ivai jonnekin kokteikkoon? Jok kikiökalivot oliivat huonoja, miten alkiot keliviytyiivät?
Valintaetu? Likääntymiketu? Kehityikö alkio kuoraan aikuikekki ivai käivikö ke läpi metamoroookin?

Primitiiivikiktä kikiökalivoikikta ivarkinaikiin kikiökalivoikiin
Miten nelijalkaikten primitiiivikten kikiökalivoikten kiirtyminen oikeakti kikiökalivoikiin tapahtui, kykyy
Prothero - Ja tunnuktaa, etä tunnetuikta ookkiileikta emme ivoi päätellä, mikä kukupuutoon
kuollut eläin lakki kikiökalivoikia munia, kokka munia lakkeneet eiivät ole oikeaktaan kokkaan
käilyneet yhdekkä munienka kankka ”tEnkimmäikten kikiökalivoikten ajalta ei ole käilynyt kuin
muutama ookkiilinen muna Meillä ei ole muuta ivaihtoehtoa kuin päätellä luurangon anatomikikta
piirteiktä, kuuluuko ookkiili kikiökalivoikiin”t (k 234) Välitäiväkki joukokki hän ekitää AnthMraMcosaMuruskukua, jonka eivoluutiokka on haivaitaivikka ”ttrendi kohti kikiökalivoikia”t Siihen liityen hän ekitää
Carollin VertebraMteoPaMlaMeontologtoaMndoEvoluton-kirjan (1988) kuivakarjan, jonka kekkimmäikenä on
SetmouriaM! Otuk oli kuitenkin mokaiikki (niin kuin moni muukin) ja myöhemmin todetin, etä ke
käivi läpi muodonmuutokken ollen kiiktaton kammakkoeläin eli kikiökalivoton
Jokkuk ”tivapaamuotoikella”t käkiteellä reptliomorphMaMotarkoitetaan ”tkantakikiökalivoikia”t
Ekimerkkinä kellaikekta Wikipedia ekitää otukta, joka kuuluu kukuun nimeltä DiaMdectomorphMaM.o
Luurankorekonktruktion perukteella ke muiktutaa ”tpitkähäntäiktä kilpikonnaa, jolta puutuu kilpi”t
Wikin mielektä ke on kuitenkin ivielä kammakkoeläin (reptile-like aMmphMibiaMno oivai reptliomorphMaMt?)!
”tKantakikiökalivoiket”t tai ”tprimaariket kikiökalivoiket”t tokiaan ivaikutaivat, kuten Wikipedia
myöntää, ”tivapaamuotoikelta”t muinaikten eläinten ryhmältä Niiden kyntyperäktä ja jälkeläikiktä ei
taideta tietää juuri mitään – paitki ke, etä niiktä kehityiivät kaikki menneet ja nykyiket
kikiökalivoiket maakelkärankaiket: matelijat, nikäkkäät ja linnut
Enkimmäiket oikeat kikiökalivoiket (kantakikiökalivoiket?)
Benton kertoo, etä hiilikauden lopulla temnokpondylit ja reptiliomorft (kammakkoeläimiä?)
hallitkiivat maikia alueita, eritykekti kokteita metkiä Tällöin oli kuitenkin jo olemakka pienten
likkojen kokoikia kikiökalivoikia nelijalkaikia, jotka lakkiivat munanka maalle Enkimmäiket oikeat
kikiökalivoiket oliivat hänen mukaanka Htlonomus ja PaMleothMtriso(matelijoita ivai mitä?) Niiden
melko hyivin käilyneet ookkiilit löytyiivät Kanadakta, Noiva Scotian hiilikentiltä ontojen puun
runkojen kikältä Kun ilmakto hiilikauden lopulla kuiivui, kikiökalivoikikta tuli hallitkeiva ryhmä
Tämä paleontologinen ”tivapaamuotoikuuk”t (ja kekaivuuk) onkin ymmärretäivää ken ivalokka, mitä
tällähetkellä (2019) tiedetään tärkeänä pidetyn hiilikauden lopukta, jolloin nikäkkäiden,
matelijoiden (ja lintujen?) kantamuotojen oletetaan kaaneen alkunka ”tmatelijoiden kaltaikikta
kammakkoeläimiktä”t Wikipedia ivetoaa niukkuuteen todeten, etä ”tmyöhäiken hiilikauden
kelkärankaikookkiilit oivat eritäin harivinaikia”t * Taivallikekti niitä eduktaivat ivain alaleuka tai ken oka
kekä hampaat (jokkuk kallo), jotka käilyivät kaikkein parhaiten - Mitä ivähemmän aineiktoa, kitä
enemmän ”tivapaamuotoikuuta”t - Sen Wikipedia kuitenkin iväitää tietäivänkä, etä ”tenkimmäiket
kikiökalivoket oliivat kantakikiökalivoikia”t (iakal amniotek) ja etä ne oliivat ”tpienten likkojen kaltaikia
ja kehityiivät matelijoiden kaltaikikta kammakkoeläimiktä hiilikaudella 312 miljoonaa ivuota kiten”t
(Htlonomus,oPaMleothMtris?) (Miktäköhän näin tarkka ivuokiluku?)
*Tämän likäkki Benton kertoo, etä myök ivarhaiken hiilikauden maakelkärankaikten (ja niiveljalkaikten) ookkiilit
oivat harivinaikia Puhtaan nk Romerin aukokta (Romer´k gap) Jotkut oivat ekitäneet, etä tuon ajan ookkiilien
niukkuuk johtuiki killoikekta ilmakehän matalakta happipitoikuudekta

Kantakikiökalivoikikta ”tnikäkäklikkoihin”t (kynapkida) ja ivarhaikiin nikäkkäikiin
Oli miten oli, tämä ”tpienten likkojen kaltainen”t joukko jakaantui pian kahtia (hajotaiva ivalinta?)
Toikekta kehityi ryhmä, joka kai nimekkeen kynapkidit, toinen nimen kauropkidit Synapkideikta
kehityi nikäkkäitä, kauropkideikta matelijoita ja lintuja (Benton ei taak puhu mitään
kauropkideikta, ivaan käytää nimityktä reptliaM.) (Synapkideja ja niiden jälkeläikiä, kuten
cynodonteja kutkutin kiik aikaikemmin nikäkäklikkoikki – epäkana, jota ei ainakaan Protheron
mielektä pitäiki enää käytää )
Entä mikki oka kammakkoeläimiktä alkoi hiilikaudella kehityä matelijamaikikki? Bentonin mukaan
ke johtui ilmakton kuiivumikekta Wikipedia taak ehdotaa, etä kammakot kehityiivät
matelijamaikikki (ekikikiökalivoikikki?) ehkä kikki, etä tuli ”tliian koivaa kilpailua kutulammikoikta”t –
tai etä ”tniikkä oli liikaa nutipäitä kyöiviä kaloja”t! Tiedetä?
Synapkideihin kuului kuuri ja ”tivapaamuotoinen”t joukko muinaikia kikiökalivoikia eläimiä, joikta
”talkeellikimpia”t oliivat muun muakka pelycokaurukket kuten jopa kuukimetrinen Dimetrodono
(”tpurjelikko”t) ja OphMiaMcodon, joka Protheron mukaan oli ”ta ivery primitiive Permian pelycokaur”t
Siten jotkut ivarhaiket kynapkidit alkoiivat muuntua nikäkäkmäikeen kuuntaan Niiktä tuli
”tkehityneitä kynapkideja”t ja kiten ivarhaikia terapkideja Nekin kehityiivät ja niiktä tuli
”tkehityneitä terapkideja”t, niiktä ”tivarhaikia cynodonteja”t, kiten ”tkehityneitä cynodonteja”t
kuten ProbaMinognaMthMiaM-heimo, jonka eduktajia pidetään nikäkkäille eritykken läheikinä kukulaikina
Välimuodot eiivät kuitenkaan yhdiktä niitä toikiinka Bentonin teokken laatikokka 10 1
ProbaMinognaMthMiaM-heimo kammuu triakkauden puoliivälikkä ilman ivälitäivää muotoa nikäkkäikiin
Siten, triakkauden lopulla ilmektyy kakki muuta ”tkehityneiden cynodonten heimoa”t, joikta
käytetään nimityktä maMmmaMliaMmorphMaM eli ”tnikäkkäänmuotoiket”t Niiden yhteyk nikäkkäikiin on
kuitenkin epäkelivä, killä enkimmäiket nikäkäklöydöt oivat mammaliamoroaa kymmenen miljoonaa
ivuota ivanhempia Näihin kuuluu ainakin AdelobaMsileus, jota tokin eduktaa ivain kallo Siten,
ivarhaikelta jurakaudelta löytyy  MorgaMnucodontaMeo-heimo, johon kuuluu noin 15 lajia (jokta pari
kanaa tuonnempana) Monet oivat melko hyivin käilyneitä, muta Wikipedian mukaan lähek aina
”tdikarticulated”t eli niivelet oivat häivinneet ja luut irti toikiktaan eiivätkä ne kiik ivältämätä anna
koivin hyivää kuivaa eläiväktä tukirangakta Wikipedian mukaan  MorgaMnucodonoon ”tkehitynyt
cynodont”t, ehkä jopa ”tprimitiiivinen nikäkäk”t Siihen iviitaiki ainakin hampaikto
Entä mikä ”tkehitynyt terapkidi”t muuntui ”tivarhaikekki cynodontikki”t ja mikä ivarhainen cynodont
”tkehityneekki cynodontikki”t? Tämä ei oikein keliviä: ykki paleontologi on kitä mieltä, toinen tätä ja
lähek aina todetaan, etä kuitenkin nämä ja nämä terapkidit tai cynodontit kuoliivat kukupuutoon
killoin ja tuolloin (muutumata nikäkkäikki) Mitkä linjat jäiivät eloon ja muuntuiivat toikikki, kitä
tukkin kukaan tietää Mitään kelivää yhteytä kehityneiktä cynodonteikta nikäkkäikiin ei ivaikuta
löytyneen Sukupuiden haarat oivat katkoiviiivoja, muta kladogrammeikka eli ”tominaikuukpuikka”t
kaikki tietykti näytää kelivältä (Vaikka monet kladogrammitkin oivat kekkenään riktiriitaikia )

Muutamien tärkeinä pidettyjen rakenteiden kehityksestä
Raajat
Ykki nikäkkäiden kladogrammiradan kolmukohdikta on pykäkki, jokka lukee ”tnikäkäkmäiket raajat”t
Tämä tarkoitaa kitä, etä kiinä okalle eivoluutiojunan matkuktajikta kehityi raajat, jotka kojotivat
ivähemmän kiivuille Tällaikten eläinten ivatka ei enää iviiktänyt niin lähellä maata kuin ekimerkikki
krokotiililla Juha Valkte:
”Raajat siirtyivät sivuilta ruumiin alle, mikä nopeutti olennaisesti liikkumista.”
Tämä ei taida olla aiivan tota: Ekimerkikki kikilikkon ja krokotiilin kiivuille kojotaivat raajat tekeivät
mahdollikekki nopean kyökkyn ja äkkipykäytykken Allekirjoitaneella on kokemukta: Noin iviiden
metrin pääkkä makaaiva krokotiili kyökkähti kilmänräpäykkekkä kilmilleni (Onnekki ivälikkä oli
pankkariiverkko ) Erääkkä Aivara Luonto-ohjelmakka kerrotin, etä alligaatori on hyivä pikajuokkija;
ivoi kaada kiinni jopa raaivaan miehen Nämä ivähemmän kiivuille kojotaivat raajat (kuten moni
muukin piirre) on muutenkin kykeenalainen luokiteluperukte: Jätmäikillä kauropodeillakin kuten
DiplodocusillaM oli ”tnikäkäkmäinen neliraaja-akento”t ivaikka ne eiivät kehityneetkään nikäkkäikki
Myök ivekinokkaeläimellä, joka on nikäkäk, on kiivuille kojotaivat raajat Likäkki ke on myrkyllinen
(myrkkyrauhanen ja myrkkykannuk nilkan keudukka)
Hampaat
Parhaita pikteiden kerääjiä oivat kiik hampaat Valkte:
”Jos myrkkyhampaat unohdetaan,matelijoiden kaikki hampaat ovat suunnilleen samanlaisia.
Nisäkäsliskojen hampaat alkoivat vähitellen muuttua toisistaan eroaviksi ja etenkin
kulmahampaat kasvoivat tikarimaisiksi.”
Tämäkin on ongelmallikta, kokka ekimerkikki eräällä Malawikka eläneellä mekotkooiken ajan
krokotiililla on nikäkkäille tyypilliket nyktermäiket pokkihampaat, ivaikka nikäkkäiden ei pitänyt
kehityä krokotiileikta Likäkki kakivinkyöjädinokaurukkilla oli nyktermäikiä pokkihampaita, joten
tämä ei ole mikään pelkäktään nikäkkäille kuuluiva ominaikuuk Likäkki on nikäkkäitä, joilla ei ole
hampaita, kuten muurahaikkarhulla ja nokkaeläimillä Entä ivalaat? Onko hetulaivalailla hampaita?
On kilpikonnia ja haita, joilla ei ole hampaita - Ja lintuja, joilla ne on, kuten hanhi Myök joillain
ookkiilikilla tiiroilla on hampaat
Ykki hammakpiirre nikäkkäillä kuitenkin kaataa olla, joka erotaa ne kaikikta muikta hampaallikikta
eläimiktä: maitohampaat ja pykyivät hampaat Tätä ivoidaan päätellä ookkiileikta Millään
”tnikäkäklikkolla”t ei kellaikta ole taivatu, ivaikka yhdekkä tapaukkekka (ProbaMinognaMthMus) on näin
ivirheellikekti iväitety Kaloilla, matelijoilla ja ”tnikäkäklikkoilla”t hampaat ivaihtuivat ivuorotellen, jopa
ukeita kertoja elinaikana Tämän piirteen perukteella myök ”tkehitynyt cynodont”t,
 MorgaMnucodon oliki nikäkäk, ainakin Wikipedian mukaan (kk alle)

Matelijan leuka-koriva - kykteemi
Mitkä rakenteet oivat olleet kaikkein parhaimmat ookkiiliket todikteet kiitä, etä nikäkkäät
poliveutuivat ”tprimitiiivikiktä kikiökalivoikikta”t? - Alaleuan luut ja kekkikorivan kuuloluut kekä niiden
kehityk Valkte:
”Alaleukaa kalloon niveltävistä luista kolme (po kakki) pieneni ja siirtyi. Niistä kehittyivät lopulta
keskikorvan kuuloluut. Vihdoin triaskauden lopussa nisäkäsliskoista kehittyivät alkunisäkkäät.”
Matelijoiden (ja kynapkidien) alaleuakka on kolme toiktenka kuhteen liikkuivaa luulta (jokkuk
enemmänkin), muta kekkikorivakka ivain ykki kuuloluu (jaluktin), joka kontaktikka alaleukaan
Nikäkkäillä tilanne on päinivaktoin: alaleuka kooktuu yhdektä luukta, muta kekkikorivakka niitä on
kolme
Mikki näin? Sikki, etä matelijat, kuten käärmeet nieleivät kaaliinka kokonaikina Tällöin leukojen
täytyy aivautua lähek 180 akteta Sikki alaleuakka (jolla ei purekkella), pitää olla ukeita pienempiä ja
toiktenka kuhteen liikkuivia luita Väitetään, etä käärme on kuuro ja niin ivoi ollakin Sillä on
kuitenkin muita aikteja ja ennen kaikkea ken pitää aiktia maanpinnan tärähtelyt ja ivärähtelyt Ne
ivälityivät kekkikorivaan alaleuan taaimmaiken luun kauta, joka on kontaktikka kekkikorivan
jaluktimeen, joka on pitkä, kauivamainen luu Jok käärme noktaa päänkä irti maakta, ke ei ”tkuule”t
Eivolutioniktit, muutamiin ookkiilöytöihin peruktuen, ukkoivat, etä matelijan/kynapkidin
taaimmainen alaleuan luu, aMrtculaMreokekä ohimoluun uloke, quaMdraMtum,okurkaktuiivat enkin
pienikki, ivaelkiivat kiten kekkikorivaan ja muutuiivat kuuloluikki (ivakara ja alakin) Sitä ennen ne
muodoktiivat leukaniivelen (articulare-iuadratum – niivel)
Leuka-koriva – kykteemin eivoluutio
Eri mantereilta, erilaikikta ja tietyn ikäikikki ukkotuikta kedimentkerroktumikta löytyneiktä
ookkiilikikta luikta ivoidaan laatia kronologinen muotokarja Täkkä karjakka alaleuan taaimmaiket luut
ja ohimoluun uloke pieneneivät ajan ounktiona Tällöin matelijamainen leukaniivel kurkaktuu ja
alkaa korivautua nikäkäkmäikellä niivelellä QuaMdraMtum ja aMrtculaMre ”tlähektyivät kekkikorivaa”t
kunnek kyntyy alkunikäkäk, jonka alaleuka kooktuu ivain yhdektä luukta (dentaMle) DentaMlen
niivelnakta niiveltyy kallon niivelkuoppaan (squaMmosum) eli on kyntynyt kokonaan uuki niivel,
dentale-kiuamokum Samalla kekkikorivaan on kiik tullut kakki uuta luuta, ivakara ja alakin
Tällaikeen kehitykkulkuun iviitaaiva ”talkunikäkäk”t löytyy ekimerkikki Protheron kirjan kuivikta
Kykeekkä on Kiinakta ivuonna 2007 kaiivetu ivarhaiken liitukauden YaMnoconodonoaMllini, noin
kymmenkentnen, kikilikkon näköinen otuk Fokkiilikta löytyi ”tkuuloluiden ketju”t, joka
rekonktruktiokuivan mukaan on ivielä yhteydekkä alaleukaan Kuitenkin, kun katkoo kedimentin
litiktyneen pikkuiken ookkiilin kuivaa ja ymmärtää, etä kuuloluut oivat parin millin kokoikia (ja 140
miljoonan ivuoden ikäikiä!), ehkä litiktyneitä (ja kuluneita?), ja etä kekkikoriva on joka tapaukkekka
heti leukaniivelen takana, ei tule koivin ivakuutuneekki alaleuan ja kuuloluiden kehitykkektä kohti
nikäkäkmäikyytä Hauraat pikkuluut eiivät ivältämätä ole käilyneet yli kataa miljoonaa ivuota
alkuperäiken kaltaikina (ja alkuperäikellä paikallaan) Ja kokka eläin itke ja ken pehmytkudokket
puutuivat, emme taida tietää mitään ken kuulemikeen ja nielemikeen liityiväktä oykiologiakta Silti
löytöä on pidety ”tmerkitäivänä”t

Vuonna 2011 raportoitiin toikekta merkitäiväktä ookkiililöydöktä, tämäkin Kiinakta: 120 miljoonan
ivuoden ikäikekki arivioidukta liitukauden kerroktumakta löytyi LiaMoconodon, jolla oli ”tivälimuotoinen
nikäkkään koriva”t (trankitional mammalian middle ear): Silläkin tokin oli kolme kuuloluuta, muta
jaluktin oli kookak ja pitkä, lähek kontaktikka alaleukaan (mikä tulkitin ”tprimitiiivikekki piirteekki”t)
Kuitenkin, jok alaleuan ja kuuloluiden kehityktä pidetään jopa kaikkein parhaana todikteena kiitä,
etä nikäkkäät kehityiivät ivarhaikikta ”tmatelijamuotoikikta”t kikiökalivoikikta, joilla oli ivain ykki
kuuloluu, eiivät ainakaan YaMnoconodonoeikä LiaMonoconodonoivoi olla täktä koivin ivakuutaivia
ekimerkkejä Näin kikki, etä jo iv 2001 raportoitiin ivarhaiken jurakauden kerroktumakta
löytyneektä nikäkäkookkiilikta, joka kai nimekkeen HaMdrocodiumo(Luo ym Science 5521:1535-40)
Sen pitäiki kiik olla ainakin 50 miljoonaa ivuota ivanhempi kuin YaMnoconodon Luon mukaan
HaMdrocodiumillaMooli ”tdefnitiive mammalian middle ear”t eli täykin kehitynyt nikäkkään kekkikoriva
Eivoluution todikteena pidetään myök kitä, etä joillain ”tkehityneillä cynodonteilla”t, kiik ivälitäivillä
muodoilla ivaikutaa olleen kakki leukaniiveltä, matelijan quaMdraMto-aMrtculaMre- niivel + nikäkkään
squaMmosun-dentaMle -niivel Tällaikia olikiivat olleet ainakin Etelä-Aorikakta löytynyt myöhäiken
triakkauden DiaMrthMrognaMtuso(”tkakkileukainen”t) kekä jo yllä mainitu, kitä hieman ivanhempi, EteläAmerikakta kaiivetu ProbaMinognaMthMaMo(”tkehityivä leuka”t) Niiktäkään ei ole käilynyt pehmytkudokkia
kuten niivelruktoa ja niivelkiteitä Kiiktaa onkin käyty kiitä, oivatko molemmat oikeita niiveliä ivai onko
toinen ivain ”tkontaktipinta”t, jokka luut leuan tietykkä akennokka oivat kontaktikka kalloon ehkä
tukien puruliiketä Oletetu kakkoikniivel (ehkä aiivan todellinen) ei kuitenkaan ole mikään todikte
ken kummemmin eivoluution puolekta kuin kitä ivaktaankaan Varkinkin kun otaa huomioon, etä
myök pääktäikillä ja linnuilla on ”tkakkoikleuat”t Myök jo yllä mainitulla  MorgaMnucodonillaM,o
”ivarhaiknikäkkäällä”t ivaikutaa olleen kakkinkertainen leukaniivel ja alaleukaan kontaktikka oleiva
kuuloluu
Kun eri mantereilta löytyneitä, eri ikäikikki arivioituja leukoja kerätään yhteen, ivoidaan niiktä koota
kehitykkarja, joka antaa ivaikutelman eivoluutiokta Eivolutioniktien mukaan eliöikkä keliväkti
haivaitaivikka oleivat, kuunniteluun iviitaaivat piirteet, eiivät ole todellikia Kykeekkä on pelkkä
inhimillinen vaMikutelmaM; todellikuudekka piirteen takana on eivoluutio Samaa ivoitaikiin kanoa
leuka-kuuloluu -karjakta: kykeekkä on eivoluutioparadigman peruktalta kokoon kyhätyn
mannerteniväliken muotokarjan kynnytämä ivaikutelma; todellikuudekka mitään eivoluutiota ei ole
tapahtunut.o Rakenteet on kuunniteltu kunkin ykkilölliken eläinryhmän elinympäriktöä, elintapoja
ja tarpeita kilmällä pitäen
Alkion leuka-koriva -kykteemin ivarhainen kehityk
Matelijoiden ja nikäkkäiden alaleuka ja kuuloluut kehityivät alkion tuleivan kaulan alueella
kijaitkeivien ylimpien ”tkiduk”tkaarten nk Meckelin ruktokta Varhaikivaiheet näytäivät kamanlaikilta,
jolloin nikäkkään alkiolla on ikään kuin matelijan leuka-koriva -kykteemi Siten kuuloluiden aihiot
alkaivat kiirtyä kohti kekkikorivaa Voitaikiin kiik ajatella, etä nikäkkään alkio ”tmuiktelee eki-ikienkä
matelijaivaiheta”t Meckelin rukto kiik todiktaiki, etä nikäkkäät korivineen kehityiivät matelijoiden
kaltaikikta ekimuodoikta Voitaikiin myök aMjaMtellaM, etä joidenkin käätelygeenien mutaatiot kaiivat
aikaan ken, etä joillekin kehityneille cynodonteille täktä ruktokta kyntyi jopa yhden kukupoliven
ivaihdokken aikana nikäkäkmäinen alaleuka ja kolme kuuloluuta

Rekapitulaatio-hypoteeki on kuitenkin jo ajat kiten hyläty ja leuka-koriva -kykteemin kehityk on
ymmärretäivikkä ”tluonnollikin kyin”t Alkion kehitykkeen kuuluu ken monien okien joko myöhempi
häiviäminen tai kiirtyminen muutuivana toikeen paikkaan Kidukkaarikka kyntyy myök pallean aihio,
muta kiten kekin ivaeltaa poik eli rintaontelon alaokaan (Täktä kyyktä palleaa hermotaiva
palleahermo, nervusophMrenicus lähtee kuoraan aiivoikta ollen nk aiivohermo eikä perioeerinen
hermo )
Ja mitä nk käätelygeeneihin ja eivo-deivo -hypoteekiin tulee, niihin aketetin ivielä 90-luivun lopulla
kuuria toiiveita; pieni mutaatio geenikkä kaiki aikaan nopeita ja kuuria moroologikia muutokkia Näin
ei kuitenkaan ole: käätelygeenit oivat pelkkiä geneetkiä kytkimiä, kalliivia tai kieltäiviä, niikkä ei ole
uudenlaikeen rakenteekeen tai muotoon tarivitaivaa inoormaatiota Kaikki niiden mutaatiot oivat
haitallikia, ukein letaaleja
Pukkimäyrän leuan ja korivan ”teivoluutio”t:
Mielenkiintoinen/erikoinen piirre on haivaitaivikka pukkimäyrän kikiön kehitykkekkä: kikiö kyntyy
pukkiin noin kahden kuukauden ikäikenä ja killä on matelijamainen leuka-koriva – kykteemi, muta
kun ke aikuiktuu, kykteemi muutuu nikäkkään kaltaikekki Pukkikka kikiö on kuuro, muta ken ei
tarivitkekaan kuulla Se on niin pienikokoinen, etä ei ivoiki kaada nänniä kuuhunka, ellei killä oliki
”tmatelijaleuka”t Muutokken mekanikmi täktä aikuiktilaan taitaa mennä yli ymmärrykkemme – ke
tapahtuu joka tapaukkekka muutamakka iviikokka – ei ivuokimiljoonien kuluekka Nikäkkäiden
eivoluutiota matelijoiden kaltaikikta eläimiktä on kilti yritety peruktella pukkimäyrän hyivin
erikoikella ja hämmäktytäivällä tapaukkella
Täktä kaikekta huolimata ”tnikäkäklikkojen”t leuka-koriva -muotokarja on omaktakin mielektäni ehkä
ykki parhaikta eivoluutioteoriaa tukeivikta haivainnoikta: Ei ivoida kiiktää, eteikö kopiivakti laaditu
muotokarja antaiki ivaikutelmaa tapahtuneekta eivoluutiokta – ivarkinkin, jok kamalla halutaan jätää
huomiota kaikki ke muu, mitä pitäiki tapahtua, etä tyypin A eläin muutuiki hyivin toikenlaikekki
tyypin B eläimekki
Miktä korivan muut okat tuliivat?
Jok alaleuan taaimmainen luu, aMrtculaMre muutuikin kekkikorivan ivakarakki, miktä ke kai lihakkenka
(TensorottmpaMni) ja kitä kääteleivän hermon (ja kitä kääteleivän kekkukhermokton kykteemin)?
Tenkor tympani -lihak ja ken oikea toimintaM on hyivän kuulemiken kannalta täykin ivältämätön
Likäkki ken täytyy toimia kynkronikekti ken antagoniktin eli jaluktimen lihakken kankka Entä
kuuloluuketjun niivelet ja niivelkiteet? - Tai Cortin elin eli kikäkorivan kimpukan kuuloelin ja ken
kehityk ”tmatelijamaikekta”t kikäkorivakta? Cortin elin on ivain nikäkkäillä ja ke on kekä anatomialtaan
etä toiminnaltaan paljon monimutkaikempi kuin kekkikorivan kuuloluuketju Se on myök
monimutkaikempi kuin kilmä Näin kikki, etä äänimaikema on ivalomaikemaa niin paljon
monipuolikempi ja kiten ivaatiivampi tulkita Entä nikäkkään korivalehti? Ihmiken korivalehti ja
korivakäytäivän ulkokuu kerääivät ja kekkitäivät ominaikuukkiltaan juuri puhealueelle kopiivaa ääntä:
korivalehti muokkaa kiihen kaapuivia ääniaaltoja ja näin ivahiviktaa halutuja puhealueen taajuukkia
kekä mahdolliktaa äänilähteen paikantamiken

Kitalaki
Protheron mukaan kynapkideilla ja cynodonteilla, joikta nikäkkäiden piti kehityä, ei itkeakiakka
olekaan mitään tekemiktä matelijoiden kankka! Mikki kiik, kun puhutaan nikäkkäiden eivoluutiokta,
niiden oletetujen ekimuotojen kekkikorivaa, alaleukaa, hampaita, kitalakea ja raajojen akentoa
iverrataan koko ajan matelijoiden ivaktaaiviin? Matelijoilla ei yleenkä ole kitalakea ja niiden kydän on
kolmilokeroinen Kuitenkin, krokotiililla, joka on matelija, on kitalaki ja nelilokeroinen kydän kuten
nikäkkäillä Likäkki myök joillain likkoilla on kitalaki, jota on pidety niin tärkeänä nikäkäkmäikenä
piirteenä Nikäkkäiden eivoluutiota on näet perukteltu killäkin, etä joillain cynodonteilla on
okitainen kitalaki Näin ivarmakti on Olikiko ke merkki kiitä, etä ne ehkä oliivatkin kehitymäkkä
krokotiileikki, tai likkoikki?
Viikket ja turkki
Joillain ”tnikäkäklikkoilla”t (kehityneillä cynodonteilla, kuten TrinaMxodonillaM) oli kuulemma turkki
Miktä ke tiedetään? Yläleuakta, jonka kärjekkä on pieniä luukanaivia Ajatellaan, etä iviikkiin tuleivat
hermot kulkiivat niiden kauta Jok niillä oli iviikket, niillä oli myök turkki Wikipedia kuitenkin
tunnuktaa, etä myök nykyikellä tupinamiik-likkolla on kamanlaikia kanaivia kuonokkaan ilman
iviikkiä Joillain kaloilla taak on iviikket ilman kuonon kanaivia Wikipedia kelitää iviikkien (ja kitä
myötä turkin) kehityktä keuraaivakti: ”tTarive yöllikeen elämään ja piilokolojen kaiiveluun
dinokarukten pelokka laukaiki iviikkien kehitykken Turkin kehityk alkoi iviikkiktä ”t
Voitaikiin laatia ”tloputon likta”t kiitä, minkä muiden rakenteiden ja toimintojen piti muutua tai
kyntyä aiivan tyhjäktä ennen kuin ”tivarhainen kikiökalivoinen”t oli kehitynyt nikäkkääkki Muta ke ei
ole tämän kirjoitukken aihe
Wikipediaan on keräty muitakin haukkoja kelitykkiä Mikki primitiiivikille nikäkäkmäikille kehityi
maidon erityktä? ”Maidonerityksen alkuperäinen tarkoitus oli pitää munat märkänä.”
Luokitelun kynnytämä illuukio ivälitäiviktä muodoikta?
Mennytä maailmaa akut monipuoliket maakelkärankaikten joukot, joikka monikka (kuten myök
nykyikikkä) oli mokaiikkimaikia piirteitä Mokaikikmi, kiik ke, etä jokkain eliökkä ekiintyy jonkin
toiken, ”tivieraakeen luokkaan”t kuuluivan eliön piirteitä, on pikemminkin kääntö kuin poikkeuk
Biologian kannalta ke ei ole mikään ongelma, ivaan normaali tilanne ”tOngelma”t on keinotekoinen
ja johtuu ihmiken luomikta luokitelujärjektelmiktä Ihmiken luontainen taipumuk on luokitella ja
lokeroida akioita, ekineitä, eliöitä ja melkein mitä tahanka tietyihin toikiktaan keliväkti erotetaiviin
kokonaikuukkiin Tämä onkin ymmärretäivää ja ukein myök hyödylliktä, jopa ivältämätöntä
Luontoon tällainen lokerointi ei kuitenkaan ivaikuta kopiivan erityiken hyivin Ekimerkkinä ivaikkapa
laji (kpeciek)-käkite Siitä on ainakin 15 erilaikta määritelmää, mikä tarkoitaa, etä kukaan ei tiedä,
mitä ihmiken itkenkä luoma käkite, ”tlaji”t tarkoitaa
Sekä menneen etä nykyikenkin maailman monipuolikekka eliöktökkä on niin paljon mokaikikmia,
etä ukein jotain tietyä piirretä ei ivoida iväitää ivain jonkin ryhmän, kuten nk
nikäkkäiden,”tykkityikomaikuudekki”t Toki olemme kai kamaa mieltä kiitä, etä ivain nikäkkäillä on
nikät - Muta: on myök nikäkkäitä, joilla ei ole nikiä (nokkaeläimet) Sorkilla on nokka, muta niin
on ivekinokkaeläimelläkin (joka on myök myrkyllinen) Sillä on myök kamankaltainen kähköaikti kuin

hailla Kaloilla ja matelijoilla on kuomut, muta niin on myök ivyötiäikellä ja muurahaikkäivyllä ja
kuitenkin ne oivat nikäkkäitä Nikäkkäillä on ”tkakki peräreikää”t, peräaukko ja ivirtkaputki Linnuilla ja
matelijoilla on ivain ykki, killä kekä peräkuoli etä ivirtkajohdin yhdiktyivät takakuoleen, jokta johtaa
ulok ivain ykki reikä Muta näin on myök nokkaeläimillä (monotreme, joka on kuomekki ”tykki
reikä”t) Ultraäänitutka on paitki lepakoilla ja delfineillä, myök Etelä-Amerikan öljylinnulla – ja
yllätyk yllätyk, myök pääktäikellä (jolla on myök kakkinkertainen leukaniivel) Likäkki joillain
pääktäikillä on myök myrkkyrauhaket, jotka eritäivät koiran myrkyn kaltaikta tokkiinia, jonka ke
ivalutaa kaaliikeenka hampaikka oleivien uurteiden kauta Delfineillä on eivät kuten kaloilla, muta
ne oivat nikäkkäitä Kameleontilla on kinkokieli, muta niin on myök tikalla, maakialla ja
muurahaikkarhulla Nikäkkäillä on kamerakilmä, muta niin on muktekalallakin (ja kuulemma
”tkehityneempi”t!) Ehkä kaikkein kehityneimmät kilmät oliivatkin ivarhaikimmilla ja
”tykkinkertaikilla”t triloiiiteillä – ja kampakimpukoilla (joilla on kakki iverkkokalivoa + peili kilmän
takaokakka) Jo Darwin pohti onko nikäkäk ken monimutkaikempi tai kehityneempi kuin
mehiläinen
Entä likääntyminen ja alkionkehityk? Jotkut kammakot kuteivatkin maalle lakkien munanka itke
tekemäänkä ”tivaahtoon”t Vaahdokka munat kuoriutuivat ja kyntyneet kikiöt kakivaivat kuoraan
pikkukammakoikki ilman muodonmuutokta (ja kyömätä mitään) Muuan urokkammakko aketaa
hedelmöityneet munat keläkkään oleiviin ihopoimuihin, joikka ne kypkyivät Eräk auktralialainen
naarakkammakko kyö hedelmöitetyt munanka, jolloin ivatkalaukku muutuu kohdukki Sammakko
lopetaa kyömiken kunnek poikaket käiveleivät ken kuukta ulok (Ilmeikekti nekään eiivät käy läpi
kammakoille tyypilliktä muodonmuutokta ) Miktä ja miten tämä likääntymiktapa kehityi?
Ennen kukupuutoaaltoja eläneet menneen maailman maakelkärankaiket oliivat monenkirjaiva
joukko mitä erilaikempia ja erikoikempia piirteitä omaaivia otukkia Niillä kaatoi olla erilaikia
yhdiktelmiä kammakkomaikia, matelijaimaikia, nikäkäkmäikiä, kalamaikia tai jopa lintumaikia
rakenteita/ominaikuukkia Niitä on niin paljon, etä ei ole perukteita iväitää jonkin elämän kannalta
ivältämätömän ominaikuuden (patentin?) kuuluneen alunperin ivain ekimerkikki jollekin
”tlikkonkaltaikelle”t Oliivatko kynapkidit ja cynodontit eläinryhmä, jonka jäkenet eiivät olleet ken
kummemmin matelijoita kuin nikäkkäitäkään? Kykeekkä on kaatanut olla dinokaurukten tapaan
kukupuutoon kuollut monimuotoinen eläinryhmä, joka ei koivi mihinkään ihmiken luomaan
lokeroon eikä ole kukua ken kummemmin matelijoille kuin nikäkkeillekään Oliko ”tnikäkäklikko”t
muinaiken maailman liejuryömijä (PeriopthMaMlmus), takkonomiktien kauhu, mangroiverannoilla eläivä
”tkala”t, joka käivelee maalla ja kiipeää jopa puuhun (kehitymätä kokkaan mikkikään muukki)?
Ja entä nykyiken maailman kammakot, kalamanterit, matelijat ja nikäkkäät? Likkot, käärmeet,
käärmelikkot, käärmekammakot, krokotiilit, maakilpikonnat, merikilpikonnat, rotat, lepakot, kikkat,
koirat, lentäivät koirat, ivalaat, hylkeet, kummitukeläimet, kormieläimet, kireenieläimet,
maamyyrät, kaukot, makit, karhut, näädät, oraivat, naudat, pukkieläimet, ivekinokkaeläin, nokkakiili,
muurahaikkarhu jne ?
Monilla eläinryhmillä kaataa olla paljonkin kekkinäikiä kamankaltaikuukkia, muta myök hyivin
keliviä eroja Kun otaa kaiken huomioon, eivoluutiota tukkin ivoi peruktella joillain ivalikoiduilla
kamankaltaikuukkilla: jok analogiat todiktaivat eivoluution, dykanalogiat kumoaivat ken
Fokkiiliaineikto – tai nykyinen eliömaailma eiivät pakota meitä tekemään johtopäätöktä, etä kaikki
oliki kehitynyt joiktain muutamikta – tai ivain yhdektä ”tykkinkertaikekta ja yhteikektä

kantamuodokta”t Eivoluutioyypoteeki ei kyntynyt ookkiililöydöiktä ivaan ookkiililöydöt on jälkikäteen
yritety koivitaa hypoteekiin Eivoluutiohypoteeki on ikiivanha, ”tprodarwinian”t Kekkityään
mukamak itke ivalintakäkiteen ja muuntelun, Darwin antoi kille ”ttieteellikyyden leiman”t
Lopukki
Tunnetu eläintieteilijä ja eivolutionikti Mark Ridley, kirjoit NewoScientst-lehdekkä iv 1981:
”tEivoluution todikteet eiivät ykkinkertaikekti riipu ookkiileikta… iväärä on ke ajatuk, etä ookkiileikta
kaataikiin tärkeää tietoa eivoluution kulukta… ookkiilit oivat hyödytömiä ratkaikemaan kiiktan
eivoluution ja erityiken luomiken ivälillä”t (Who douitk eivolution? NS 90, 1259:830-2) Oikeina
eivoluution todikteina hän piti mm eliöiden maantieteelliktä jakautumikta ja ”thaivaitaivaa
eivoluutiota”t (oikerivaile eivolution) Pari ivuota myöhemmin hän kuitenkin okitain köi kananka,
muta myönki yhä, etä ookkiiliaineikto on ”tivery poor”t (kirjakkaan ProblemsoofoEvoluton, 1983,
jonka luin jokkuk 80-luivun loppupuolella) (Tämän jälkeen ookkiileja on tietenkin löytynyt rutkakti
likää, kuten orgaanikia ja ”teläiviä”t ookkiileja Vaktaukten määrä ei ole koivin paljoa kakivanut,
kykymykten kylläkin ) Samaan joutuu tyytymään Richard Dawkink kirjakkaan  MaMaMilmaMnohMienoino
esittso(2009) Hänen mukaanka ”teivoluutio on oakta, ivaikka meillä ei oliki yhden ainuta ookkiilia –
muta ookkiilit – tota kai, oivat bonus”t (kreationiktien kiukana) Dawkinkin mielektä parhaita
todikteita oivat analogiat ja homologiat (rakenteet, molekyylit), molekyylikello, geenit, kuolleet
geenit, rokka-DNA ja ”thuono/älytön kuunnitelu”t
Ymmärrän: Fokkiileikta (= muutamikta luikta) ivoidaan laatia kehityk/muoto -karjoja Sarjan kukin
jäken on kuitenkin jokkuk ollut ”ttoiminnallinen kokonaikuuk”t ja ”tkelpoinen”t Kelivotomia tai
huonoja ivälitäiviä muotoja ei ole ivoinut olla olemakkakaan; ei ainakaan likääntymikkykyikiä Jok
rakenne muutuu toikenlaikekki, ken pitää aina olla ”tkelpoinen”t Muta: rakenteen kehitykkeen ja
toimiivuuteen kuuluu paljon muutakin kuin muutama luu; kykeekkä on aina kuuri kokonaikuuk Ja
kun tuo kokonaikuuk puutuu, kitä pitää täydentää enemmän tai ivähemmän ivaliktuneilla
arivaukkilla Eri mantereilta kootuikta luikta (heivonen, nikäkäklikkot), ivoidaan toki kerätä kokoelma
”tmuinaikmuiktojen palakia”t ja aketaa ne johonkin järjektykkeen Muta mitä noilla toikiktaan
kaukaikilla mantereilla oli kiten oikeakti tapahtunut; mikä on minkin jälkeläinen jne , kitä kukaan ei
tiedä
Entä Woodmorappen meta-analyykikkaan haivaitkemat lukuikat regrekkiiiviket muutokket? Vaikka
ookkiilin jokkain piirteikkä oli haivaitaivikka ”tkehityktä kohti nikäkkäitä”t, jokkain toikekka rakenteekka
oli merkkejä taantumikekta takaikin matelijoiden kuuntaan Tutkijat eiivät ivältämätä ole koivin
halukkaita tuomaan ekille niitä piirteitä, jotka kaataivat ivähentää ookkiilin ”tkehitykopillikta arivoa”t
(ja kiten uutikarivoa) Oliko jokin leukanka puolekta kehitynyt cynodont kitä myök raajojenka tai
kelkärankanka puolekta? Ukein kitä ei edek tiedetä, kokka ne eiivät ole käilyneet
Jok kynapkidien leuka-koriva -karja on parak ookkiilitodikte tapahtuneekta eivoluutiokta, entä muut
ookkiilit? Mikä arivo niillä on? Oliivatko Ridley ja Dawkink oikeakka?
Entä jok liejuryömijöiktä oliki löytynyt ivain 400 miljoonan ivuoden ikäikiä hyivin käilyneitä ookkiileja?
Pidetäikiinkö niitä nyt maakelkärankaikten kantamuotona? Ehkä Entä jok kiten myöhemmin
löydetäikiin myök eläiviä liejuryömijöitä? Kumoaikiko ke teorian? Ei, kokka ivain ykki muinainen
ryömijä-populaatio kehityi kammakkoeläimikki, muut pykyiivät ”tkehityneinä”t kaloina Samoin, jok
tänään löydetäikiin eläivä ProctnosuchMus, myöhäiken permikauden ”tivähän kehitynyt”t cynodont,

jonka kuivun piti kehityä nikäkkäikki Kumoaikiko ke nikäkäklikko-teorian? Ei, killä ivain oka, muikta
ehkä eriktykkiin joutunut procynokuchuk-joukko, joutui niin koivan ivalintapaineen alle, etä ken oli
pakko kehityä Muut kuivun jäkenet ”tjatkoiivat entikeen tapaan”t Tiedetä?

