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De Yunnan Provincie in China heeft heel bijzondere eieren, met zeer kleine beenderen van ongeboren Sauropoda dinosauriërs. In de Lufeng Formatie is er een relatief dun bed van rood sediment dat
deze fossiele eieren bevat, vermengd met en begraven te midden van andere fossielen. Terwijl misschien nieuwe aanwijzingen worden voorzien over de manieren waarop Sauropoda ontwikkelden
vanaf hun embryo’s, dragen ze ook onderscheiden merktekenen van een erg recente watervloed.
Ten eerste, de inhoud van de vondsten passen in een watercataclysme. Maar de wetenschap brengt
NU verslag uit van onderhavig verhaal en beschrijft de fossielen als: “het ene nest na het andere
verwoest door vloeden”.[1] Uiteraard, Noach’s jarenlange vloed verwekte vele desastreuze tsunamiachtige effecten, die gebieden met de afmeting van hele continenten blank zetten.
De studie die de auteurs publiceerden in het blad Nature, verklaarde waarom hun fossielen zo uniek
zijn.[2] Eén reden is dat ze verschenen in steenlagen ver onder deze die de meeste andere fossiele
Sauropoda-eieren bevatten. Voor evolutionisten vertegenwoordigt dit een tijd lang vóór latere
Sauropoda hebben geëvolueerd, en voorziet het in een verondersteld venster op een ver verleden
tijd waarin deze dinosauriërs aan het evolueren waren. Maar zijn vonden nergens “halfbakken” creaturen in de eieren. De ontluikende Sauropoda vertoonden een goed-ontworpen, volledig-gevormde,
snel-groeiende constructie, alsof zij zo waren geschapen.

Een internationaal team van wetenschappers, geleid door Robert Reisz, van de Universiteit van Toronto
Mississauga, analyseerde 200 beenderen van zo’n 20 embryonale fossielen van de Lufengosaurus
(Sauropoda). Hierboven toont Reisz een embryonaal dijbeen.
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Voor creationisten vertegenwoordigt deze eieren-bevattende sedimentlaag bewijs voor een golfachtige pulserende watervloed die eerder gebeurde dan deze die andere evenzo goed ontworpen Sauropoda onder water zette waarvan de eierfossielen in hogere strata verschijnen.
De auteurs van Nature schreven dat de Lufeng Formatie in China “vergelijkbaar is qua tijd, omgeving en dierlijke inhoud met de Upper Elliot Formation in Zuid-Afrika”.[2] Kon de Vloed de Lufeng Formation voorzien hebben van dezelfde soort afzettingslagen als bij zijn tegenhanger in Afrika, in dezelfde tijd, voordat de continenten zich scheidden?[3]
Een tweede teken van een recente vloed komt van de directe waarneming van proteïne-overblijfselen binnenin de embryonale sauropodabeenderen zelf. De auteurs van de studie in Nature gebruikten een ultramoderne techniek, FTIR1 genaamd, om op directe wijze proteïne chemische signaturen te identificeren.[4] FTIR verwoest het proefmonster niet, en vereist geen voorafgaand proces
dat het risico meebrengt het proefmonster bloot te stellen aan bacteriën of andere contaminanten.
Volgens het onderzoeksteam: “Onze resultaten geven duidelijk de aanwezigheid aan van zowel apatiet- als amidepieken binnenin geweven embryonaal beenderweefsel, dat niet ontvankelijk zou mogen zijn voor microbiologische contaminatie of andere post-mortem artefacts”.[2]
De betekenis van deze resultaten kan misschien niet direct duidelijk zijn. Apatiet is het minerale
bestanddeel van been. De beendercellen van gewervelden maken het aan, maar bacteriën doen dat
niet. Het FTIR amide “piekt” grafische proteïne-specifieke signaturen. Zowel bacteriën als gewervelden zoals dinosauriërs, maken proteïne aan. Daarom weerlegt het vinden van apatiet “samengeweven” met proteïne, zoals in been, de notie dat bacteriën de proteïnen zouden aangemaakt hebben.
De studie identificeerde het proteïne niet bij naam, maar verifieerde dat de materialen “waarschijnlijk directe producten zijn van het verval van complexe proteïnen”.[2] Met andere woorden: de proteïnerestanten waren niet gemineraliseerd over de tijden, maar komen voort van organisch materiaal
van de dinosauriërs. Deze resultaten weerspiegelen de ontdekking van ovalbumineproteïne in
Sauropoda-eierschaalfossielen uit Argentinië.[5]
Uiteraard zou dat onmogelijk zijn indien de dinosauriëreieren-fossielen zo oud zijn als seculiere
geologen standaard vragen - in dit geval 190 miljoen jaren! Vervalstudies demonstreren dat zelfs
deze proteïnen, opgesloten in beenderweefsel, een leven hebben dat de honderdduizenden jaren
overschrijdt.[6] Deze ontdekking, zoals zovele gelijkaardige vondsten, brengen de evolutionistische
hoge ouderdomtoewijzingen werkelijk in verlegenheid.
Deze kleine Sauropodabeenderen dragen de duidelijke merktekenen van de Genesisvloed die hen
begroef. Ze verschijnen in door de vloed afgezette depositolagen, en hun originele proteïnen weerspiegelen een ouderdom van duizenden, geen miljoenen jaren.
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