Země bez lidí: konec švábů, ráj pro ptáky

Hospodářské noviny | 24.2.2009 | rubrika: Česko | autor: (čtk)


Vize expertů z různých oborů použil americký žurnalista Alan Weisman do své knihy Svět bez nás, v níž popisuje, jak by vypadal svět, kdyby v něm náhle přestal žít člověk. Odvážný experiment, který byl časopisem Time vyhlášen jako nejlepší populárně-vědecká publikace roku 2007, vydala včera česky nakladatelství Argo a Dokořán.
Autor se zabývá tím, co by z dnešního životního prostředí člověka zmizelo nejdříve, a naopak, které artefakty by přetrvaly desetiletí či staletí. Počítá také to, které živočišné druhy jsou na lidech závislé, a tedy by vyhynuly, a které by se naopak lépe rozvíjely.
Weisman postavil své hypotézy na expertizách inženýrů, konzervátorů umění, klimatologů, zoologů, biologů, astrofyziků, paleontologů a dalších odborníků a napsal knihu, která jedinečně pohlíží na vliv člověka na životní prostředí.
Předpokládá například, že by spolu s lidmi zcela přirozeně vyhynuli švábové, ale ptáci by na tom byli mnohem lépe a vyvinuli by se v mnohé nové druhy.
Nejdelší životnost na Zemi bez lidí by měly bronzové sochy, umělá hmota a radiové vlny. Zároveň je z některých oblastí na Zemi, které člověk poničil a posléze opustil (například Černobyl), patrné, že příroda má sebeuzdravující moc.
Kdyby ze dne na den lidé ze Země zmizeli, okamžitě by především nastala změna v zásobování měst energií a dalších obslužných systémů. Neměl by například kdo ovládat jaderné elektrárny, a ty by velmi brzy mohly způsobit katastrofy. Ve velkém by hynula zvířata, která jsou na péči lidí závislá. Domy a celá města by začaly prorůstat vegetace, vznikaly by nové ekosystémy.
Předpokládá se, že běžná lidská obydlí by zcela zanikla do dvou set let – včetně mrakodrapů s ocelovou konstrukcí. Po tisíci letech by třeba New York vypadal jako příroda v centrální Africe. Po deseti tisíci letech by téměř nebyla existence lidí na planetě znát.
Alan Weisman (1947) je americký spisovatel, novinář a pedagog. Vystudoval literaturu, až dosud se však profesně věnoval především žurnalistice – jako redaktor a reportér agentury Homelands Production nebo jako vysokoškolský profesor na Arizonské univerzitě.

