Život a smrt planety Země
Profesoři z univerzity v Seattlu představují svůj pohled na další osud zeměkoule

Říká se, že pesimismus je výsadou intelektuální elity. Murphyho zákony jako by to potvrzovaly: může-li se stát, něco špatného, pak se to, určitě stane, praví jeden z nich. A doložit tuto tezi by bylo možné i řadou dalších příkladů. Nejčerstvěji pravděpodobně knihou Život a smrt planety Země z pera univerzitních profesorů, geologa Petera Warda a astronoma Donalda Brownleeho. Na základě mnoha geologických, biologických a astronomických pozorování se v ní totiž  autoři snaží doložit, že naše planeta má svá nejlepší léta již za sebou a nastalo období jejího neodvratného úpadku. 
  Jistě,o apokalypsy dnes na knižním trhu není nouze. pro obdivuhodnou syntézu neuvěřitelného množství vědeckých poznatků však na rozdíl od mnoha katastrofických proroctví tato kniha stojí za přečtení. Koneckonců i proto, že konec, jejž planetě autoři věští, je tak vzdálený a tak neovlivnitelný, že jen těžko někomu způsobí bezesné noci nebo jej přiměje házet kamením na sídla "globálních kapitalistů".


Co jde nahoru, musí jednou, dolu

I když v Severní Americe hoří urputný spor mezi kreacionisty a evolucionisty a darvinismus je v některých, školách pokládáni za kacířství, Ward s Brownleem se ve své knize striktně drží tohoto – stále ještě hlavního – proudu vědy. Osud planety přitom srovnávají s osudem vertikálně vystřelené dělové koule: také ona totiž nejdříve prudce stoupá vzhůru, po  dosažení vrcholu se však obrací a následuje neodvratný pád, tedy dobře známé anglické "what goes up, must go down“.
   Ačkoli této analogii nelze upřít půvab, sotva ji lze přijmout bez výhrad.  Jen menšina geologů se dokáže ztotožnit s tím, že by Zemi čekal pád stejně rychlý, jako byl její vzestup.
    O co autoři svá tvrzení opírají? Berou v úvahu, že od samého počátku planety se snižoval  počet jejích srážek s dalšími kosmickými tělesy, že na jejich povrchu zpočátku panoval vysoký tepelný tok, a tím pádem byla její pevná vrstva oproti dnešku křehčí a tenčí, že rok byl k Zemi o dost blíže. Počítají i s tím, že jiné bylo také složení atmosféry, ve které chyběl po většinu historie volný molekulární kyslík, a do svého přemítání pak započítávají i fakt, že složení zemské kůry se změnilo skokově před 2,5 miliardami let, na hranici archaika proterozoika, a že pohyby kontinentů, několikrát způsobily masivní zalednění Země. Pracují i s údaji, které prokazují že ve fenerozoiku, tedy v době, která začala před 650 miliony let a trvá dodnes, došlo několikrát k náhlému vymírání, ale i prudké explozi života. 
   Na základě všech těchto poznatků pak vytvářejí prognózu dalšího vývoje Země. Docházejí  přitom k názoru, že planeta má sice před  sebou pravděpodobně ještě několik miliard let další existence, ale ty už budou charakterizovány pouze 
jejím úpadkem.	
  Za knihou se skrývá úctyhodná syntetická práce, má ovšem jeden malý háček: autoři jako by zapomněIi na existenci člověka. Připomínají sice globální změny podnebí, které způsobuje, jinak se jeho působením ale příliš nezabývají. Právě člověk je přitom v současnosti největším geoIogickým činitelem, který ročně pohybuje stejným množstvím materiáIu jako příroda sama. Jde řádově o hodnoty 1016 gramů ročně (a to v této ohromující cifře ještě není zahrnut pohyb hmot při úpravě zemědělské půdy). Připusťme ovšem, že toto opomenutí může být záměrné, protože - jak víme - časový úsek, který má každý živočišný druh k dispozici k životu na planetě, je jen nepatrným úsekem její historie. V průměru jsou to čtyři miliony Iet, což je asi jedna tisícina dosavadní historie Země. A není těžké si představit, že také druh Homo sapiens je součástí tohoto čtyřmilionového cyklu.

Horký dech rudého obra

Co tedy planetu podle Warda a Brownleeho čeká? Ve hře je mnoho proměnných, takže scénář už z definice nemůže být jednoznačný. Je například možné říci, že obávanou "nukleární zimu" může stejně tak způsobit lidská hloupost jako změna v postavení kontinentů. Stejně tak může zkázu života na planetě přivodit ochladnutí a krystalizace jejího jádra, jež by měla za následek ztrátu magnetosféry chránící Zemi před kosmickým zářením; a ve hře je samozřejmě i "populární" ničivá srážka s jiným kosmickým tělesem.
   To všechno jsou však pouze spekulativní konce života na Zemi, které mohou, ale také nemusí nastat. Jistotu, připomínají autoři, máme v tomto ohledu pouze jedinou: ten opravdu nevyhnutelný konec Země souvisí s vývojem Slunce. To totiž bude za nějakých 11 miliard let vlivem změn v termojaderné reakci prudce expandovat a změní se v rudého obra. Země pak projde podobným stadiem, v němž se dnes nachází sousední rozpálená Venuše, a nakonec sejí velká část prostě vypaří.
   Ať to nakonec bude tak či onak, už nyní je také možné říci, že společným "pesimistickým" jmenovatelem všech prognóz a předpovědí je, že nikdy nevyjdou tak, jak jsou načrtnuty. Navíc v astronomii, stejně jako ve futurogeologii, je možné se myšlenkově rozmáchnout až na hranici fantazie (a někdy ji i překročit), protože čím vzdálenějších epoch a objektů se hypotézy dotýkají, tím menší je riziko, že je bude možné otestovat a vyvrátit. Ostatně prognózy budoucnosti vzdálené mnoho set milionů či miliard let nejsou ničím jiným než jen "intelektuální" hrou, prozaičtější je daň z přidané hodnoty nebo výše důchodů v budoucích deseti či dvaceti letech.
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