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Alan Weisman: Svět bez nás (Dokořán, Argo, 2009, 410 stran, 359 Kč)
Jak by vypadal svět, kdyby jej z hodiny na hodinu opustil jeden živočišný druh - Homo sapiens? Autor promýšlí možný vývoj ekosystémů, ale i civilizačních infrastruktur zbavených každodenní lidské péče. Jak rychle by se příroda vzpamatovala? A vzpamatovala by se vůbec? A jak dlouho by jí to trvalo, než by zlikvidovala poslední památku na lidstvo?
S něčím by se vyrovnávala krátce, s něčím mnoho milionů let. Například s plasty, které by se působením vody, větru a slunce rozpadaly na stále menší a menší kousky. "Plast zůstane plastem. Pořád je to polymer. Polyetylen se v rozumném časovém úseku prostě biologicky nerozloží," popisuje v knize vědec Andrady.
A. Weisman, spisovatel a žurnalista si k pohledu na budoucí vývoj vybírá různé oblasti, ať už ropnou rafinerii, nebo obyčejnou farmu, na níž díky okamžité absenci hnojení a chemických postřiků začne růst pestrá škála rostlin, která by již za pár let vytlačila dnešní monokultury.
Ale co jaderné elektrárny? Bez nemožnosti řízení a regulace, tedy bez lidského zásahu, by postupně došlo k přehřátí a roztavení. Vyrovnal by se svět s uvolněnou radioaktivitou? Dle autora ano, a dokládá to na příkladu Černobylu.
Poznali by mimozemšťané stopy po naší civilizaci? I tomuto tématu se autor věnuje a popisuje geologické stopy, které za sebou necháváme: obrovské mnohasetmetrové jámy, v nichž se těží diamanty, nebo naopak doslova odřezané vršky hor.
Z poutavého čtení nakonec vyplývá neradostné ponaučení. Na světě není jiného živočicha, který by natolik ovlivňoval své okolí, jako je Homo sapiens. Všude, kam přišel, začaly vymírat druhy. Pokud bychom chtěli svět zachránit, muselo by lidstvo zmizet. Čím dříve, tím větší šanci naše planeta má.
Ukázka: Až ze světa zmizí lidé, bezprostřední prospěch z naší nepřítomnosti budou mít komáři. Přestože si v rámci svého antropocentrického pohledu na svět rádi namlouváme, že komáři potřebují ke svému přežití lidskou krev, ve skutečnosti jsou to přizpůsobiví gurmáni, kteří umějí usrkávat ze žil většiny teplokrevných savců, studenokrevných plazů, a dokonce i ptáků.

