Denník SME

Westbroekova Emiliania huxley spája geológiu s biológiou

Každá dobrá prírodovedecká kniha vyjadruje údiv nad prírodou, živou či neživou. A zrejme každý vedec má svoju "úchylku", nejaký jav v prírode, ktorým je doslova posadnutý. Objektu svojho záujmu obetuje takmer všetko. V prípade Petra Westbroeka, profesora geofyziológie na univerzite v Leidene a člena Kráľovskej holandskej akadémie vied a umenia, predstavuje túto posadnutosť riasa Emiliania huxley. Aj keď o Emiliane mnohí z nás vôbec nepočuli, práve okolo nej sa odvíja jeho celoživotný výskum, a tiež kniha Život ako geologická sila (Dokořán, Praha 2003, preložili Václav Cílek st. a Anton Markoš).
Emiliania huxley je jednobunkový organizmus, ktorý dokáže podľa svojich potrieb tvarovať uhličitan vápenatý a vytvára nádhernú štruktúru, tzv. kokolity. A práve v tomto organizme sa snúbia dva vedné odbory, geológia a biológia. Emiliania ako sila geologická prispieva k tvorbe hornín (je najväčším producentom vápenca na svete), a ako sila biologická k tvorbe mrakov nad oceánmi a regulácii globálnej klímy.
Odtiaľto je už len krôčik k tomu, aby autor priblížil aj spočiatku kontroverznú teóriu Gaia, ktorú ako prvý vyslovil a sformuloval James Lovelock. Podľa nej si organizmy na Zemi regulujú životné podmienky tak, aby sa čo najviac blížili ich optimu. Príkladom sú dažďové pralesy, ktoré, podobne ako Emiliania v oceánoch, privolávajú potrebný dážď odparovaním vody z listov. No a čím je pestrosť druhov rozmanitejšia, tým je regulácia účinnejšia.
Avšak všetko má svoje hranice, a aj život na Zemi býva z času na čas vytrhnutý zo svojho relatívneho pokoja (napríklad pádom asteroidu). Každého, kto má trochu ekologického cítenia, okamžite napadne otázka: Môže aj ľudstvo svojím konaním predstavovať pre Zem takýto asteroid? Ak áno, kde sú hranice, spoza ktorých niet návratu? Jediná poctivá otázka znie, že toto zatiaľ nevieme. Snaží sa to zistiť napríklad Medzinárodný program pre geosféru a biosféru - Štúdium globálnej zmeny (IGBP), kde nie náhodou vystupuje aj Westbroek a jeho Emiliania.
Hlavné posolstvo knihy je teda jednoduché: Čím viac budeme o našom modrom a zatiaľ dlhodobo jedinom domove vedieť, tým účinnejšie a efektívnejšie ho budeme môcť chrániť. Možno aj s pomocou Lovelockovej teórie. Ako v doslove napísal Anton Markoš, už sme mohli byť dnes ďalej, keby sme včas správne pochopili jej posolstvo.
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