
Naši planetu pokryjí ledovce

Globální oteplování bude jen krátkou mezihrou před návratem doby ledové, předpovídají vědci v knize Život a smrt planety Země


Naše první zastávka v budoucnosti se uskuteční v době vzdálené od současnost nikoli miliony, ale jen tisíce let. Ačkoli ve vztahu k lidskému životu se to zdá nepředstavitelně daleko, z hlediska planetární budoucnosti jde o pouhou chvíli.
Tato perspektiva je natolik blízká, že se systémy, které zajišťují obyvatelnost naší planety, promění jen málo: Slunce nebude jasnější, množství uhlíku ani tempo a charakter tektonické recyklace se výrazněji nezmění. Našemu světu nebude bezprostředně hrozit smrt, pořádně ale nastydne a toto nastuzení se ukáže být tvrdou zkouškou pro lidi i pro zbytek biosféry.

Stopy velkých ledových řek

I mírné pootočení knoflíkem globálního termostatu může - a bude mít na klima ohromný vliv. V důsledku zalednění navíc na naší planetě poklesne množství živých organismů. V době zhruba stejně vzdálené směrem do minulosti byly rozsáhlé oblasti pevniny pokryté tlustými ledovými zdmi. Důkazy lze nalézt kousek od našeho domova, a to všude, pokud ovšem víte, co hledat.
Ohromné hromady štěrku lemující úžinu Puget Sound, lineární kopce, jezera a fjordy, které se táhnou severním a jižním směrem, velké balvany zanechané jako odhozené odpadky stovky kilometrů od jejich původní hory. Škrábance na tvrdších horninách připomínající obroušené pruhy, které po sobě zanechali nějací zlomyslní obři. To vše nám říká, že relativně nedávno tekly po této souši velké ledové řeky.
Místo, kde autoři knihy žijí a pracují, a tedy pacifický severozápad USA, je pro geologa asi nejdepresivnějším domovem: v celé Puget Sound totiž nenajdeme téměř žádný neporušený skalní podklad. Kdysi byla tato krajina podobně jako kterákoli jiná plná pravěkých sedimentárních, vulkanických a metamorfovaných hornin, které dosvědčovaly její dlouhou geologickou historii.
Pak ale přišly ledovce. Nejprve pokryly krajinu ledem a poté na ní zanechaly zbytkový štěrk. Pak jakoby z rozmaru odrhly či pod zem zatlačily starou krajinu, do původního skalního podkladu vyřezaly velké průrvy, ze severu sem nanosily cizí balvany a místní balvany přesunuly naopak dále na jih.
Před pouhými patnácti tisíci lety se v místech našich budoucích domovů v Seattlu usadila půldruhého kilometru tlustá vrstva ledu. Pokud pochopíme tuto minulost, budeme zároveň schopni si představit vskutku zlověstnou budoucnost.
Navzdory opodstatněným obavám ze současného globálního oteplování se domníváme, že se před námi rýsuje mnohem větší katastrofa na druhé straně teplotního spektra. Vydejte se tedy s námi do Seattlu za patnáct tisíc let.

Tady kdysi stávalo město

Je lezavá zima, větrno, zataženo a sucho. Vlhký mořský vzduch, který máme v paměti, je nasycený ledem. Siluetu centra města nahradila ledovcová stěna.
Hrubý štěrk pokrývající území Seattlu vychází spolu se špinavou vodou z konce ledovce.
Na západě se pevnina svažuje - a to prudčeji, než si pamatujeme - do nově vzniklých prázdných kaňonů. Jako při minulé době ledové poklesla hladina moře i nyní o sto dvacet metrů a úžina Puget Sound je z větší části bez vody.
Rozjařené děti vystupují k okraji ledovce, odvážně kráčí po špinavém ledu a nechávají svého znepokojeného učitele v závětří. Skupina hlučně pobíhá a klouže se, ukazuje na to či ono a křičí. Všechny děti jsou zachumlané v teplém oblečení, jež je chrání před pronikavým chladem a řezavým větrem, a brebentí na ledu v místech, kudy kdysi tekl vodní tok zvaný Duwamish River.
Znalejší z dětí dokážou pojmenovat prst z betonu a oceli s létajícím talířem na vrcholu, jenž v dálce trčí z ledu. "Vesmírná jehla!" volají. "Tady kolem stávalo kdysi velké město!" Jedno z naslouchajících dětí se zamračí. To ho mají za tak naivního? Město? A pod ledem, který - jak hoch ví -sem sahá až ze severního pólu?
Sešle vyhlížející dospělí, kteří drobotinu následují a dávají přitom pozor na led i na své potomky, dětem jejich radost a nevinnost závidí. Rodiče znají pochmurnou realitu, kterou led přinesl: podprůměrnou úrodu, žádný benzin a přízrak hladomoru. Knihy říkají, že kdysi se tu rozprostíraly ovocné sady - v dávných dobách, uprostřed prastaré éry, kdy si lidé dělali starosti s globálním oteplováním. Pošetilci! Kdyby jen udrželi svět "globálně oteplený" o něco déle!
Jakmile lidé spotřebovali veškerou ropu a uhlí, nezbylo nic, co by mohlo zadržet ledovce v zátoce. Pevninu tak znovu zavalil ledový příkrov a vytlačil lidskou civilizaci do teplejších klimatických zón ve středních či nižších zeměpisných šířkách. I tato skupina lidí by se tam ráda stáhla, jenže národy tropů jsou již samy o sobě ve svých zemích namačkány a musejí se vypořádávat s vlastní bídou.
Kdysi velké deštné pralesy v oblasti Amazonky, v Asii a v rovníkové Africe se mění v savany a kdysi nekonečné stepi a prérie světa středních zeměpisných šířek v prašné pouště. Pro národy severu není nikde místo ani potrava. Na rozdíl od minulé doby ledové, pro niž byl příznačný jeskynní člověk, nenajdeme na Zemi nyní žádnou oblast, kde by se to jen hemžilo lidmi.

Prudké bouře střídají období sucha

Na počátku 21. století začíná na celé Zemi panovat shoda: Rychlé oteplování planety, které vyvolávají lidé znečišťováním vzduchu, představuje významnou globální hrozbu. Bude mít za následek zvýšení hladiny moří, proměnu rostlinných společenství a povede k migraci tropických chorob do oblastí s mírným klimatem. Dají se očekávat prudší bouře, častější sucha i povodně a částečný kolaps zemědělství. S ohříváním Země může přibýt rovněž válek o potraviny, vodu a obyvatelnou půdu.
Ať je tato hrozba jakkoli strašlivá a reálná, týká se (s ohledem na časové rozpětí, jímž se tato kniha zabývá) jen velmi blízké budoucnosti.

Oteplování jako krátká epizoda

Devadesátá léta dvacátého století představují historicky (nikoli geologicky) nejteplejší desetiletí. Arktická zásobárna ledu se ztenčila v uplynulých 20 letech o 40 procent. Alpy ztratily od 19. století polovinu své glaciální masy. Z afrického Kilimandžára za takových patnáct let zřejmě úplně zmizí sníh. V arktické tundře vyrůstají křoviny, moskyti se v tropech vyskytují ve vyšších nadmořských výškách a přenášejí choroby, které na místech jako třeba Havaj způsobují vymírání ptačích druhů. A to může být jenom začátek.
Při mezinárodní panelové diskusi o faktorech ovlivňujících klima, do níž se zapojilo 2500 vědců, zaznělo, že průměrná teplota by mohla v jedenadvacátém století stoupnout o 1 až 6 °C. Vzestup o 6 °C může posunout podnebná pásma o pět set kilometrů směrem k příslušnému pólu, narušit zemědělství, hydrosféru a zásoby sněhu.
I kdyby se z toho všeho vyvinula jakákoli katastrofa, nešlo by o nic víc než jen o chvilkovou událost v dějinách naší planety. Za pár století lidé většinu fosilních paliv vyčerpají a vyvinou nové energetické technologie. Intenzivní vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry se zpomalí, až nakonec ustane a přírodní mechanismy začnou snižovat koncentrace skleníkových plynů.
Z hlediska našich životů a lidských dějin představují staletí globálního oteplování dlouhou dobu, po jakou mnohdy existují státy či říše. Z hlediska planetární historie bude toto oteplení jen krátkou mezihrou před nevyhnutelným návratem mnohem vytrvalejší doby, než je ta, v níž žijeme. A tou je doba ledová.

Pokud pochopíme minulost, budeme zároveň schopni si představit vskutku zlověstnou budoucnost

***

Knihu Život a smrt planety Země vydalo nakladatelství Dokořán a Argo. Text upravila redakce Lidových novin.

Pohled do věštecké koule

Jak bude vypadat Země za několik tisíc, nebo dokonce milionů let? Kdy vymizí rostliny a vymřou živočichové? Jaké stopy po sobě zanechají lidé? Na tyto a další otázky se v knize Život a smrt planety Země pokouší odpovědět astronom Donald Brownlee společně s geologem a paleontologem Peterem Wardem.

Vědci hledí do budoucnosti Země

Astronom Donald Brownlee společně s geologem a zoologem Peterem Wardem prozkoumali minulost naší planety. Zároveň se však pokusili nahlédnout do její budoucnosti.

Hodiny naší planety

první život
v atmosféře přibývá kyslíku
doba živočichů
zánik organismů
současnost

Země bude existovat zhruba 12 miliard let, pak ji zničí sluneční žár. Dějiny naší planety tedy můžeme vyjádřit hodinami, kde každá hodina představuje miliardu let. Existence živočichů a rostlin je pozoruhodně krátká, začíná ve čtyři hodiny a končí zhruba v pět.

Putování kontinentů

před 255 miliony let
nyní
za 250 milionů let

Většina pevninské masy byla před 255 miliony let spojena v jediný celek. Následně se kontinenty rozmístily po světě tak, jak to známe ze současnosti. V budoucnu se však jednotlivé světadíly opět spojí.
Člověk v krátké epizodě

Slunce pomalu zvyšuje svou jasnost, zároveň se postupně mění biologické možnosti Země. Krátké období, v němž evoluce a podmínky životního prostředí umožnily existenci rostlin a živočichů, v grafu obklopují dvě delší epochy, kdy naši planetu obývají výhradně mikrobi.
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