
Do tych, którzy nie akceptują faktu zbliżającego się końca gatunku ludzkiego

Jestem  często  poniewierany  przez  stosunkowo  zamożnych  mężczyzn  rasy  kaukaskiej,
którzy nie są zdolni do samodzielnego myślenia. Okazuje się, że to oszałamiająco liczny
segment  populacji.  Zarzucają  mi  niezmordowanie,  iż  nie  wyjaśniam,  w  jaki  sposób
gwałtowny  wzrost  średniej  temperatury  globalnej  spowoduje  wyginięcie  gatunku
ludzkiego.

Pozwolą  Państwo,  że  wytłumaczę  raz  jeszcze  –  bez  wielkich  słów,  krótkimi  zdaniami.
Wątpię, aby to pomogło, ale spróbuję.

Genus Homo znajduje się na Ziemi około 2.8 miliona lat. Ludzie nie istnieli w przeszłości
przy  temperaturze  o  3.3°C  wyższej  od  wartości  bazowej  (wartość  bazowa  =  początek
rewolucji przemysłowej, za który uważa się powszechnie rok 1750).

Nawet  wtedy,  gdy  rodzaj  Homo był  obecny  przy  względnie  wysokich  średnich
temperaturach globalnych, ich wzrost wypadał blado na tle współczesnego tempa zmian.
Nawet  Wall Street Journal zdaje sobie sprawę, że jest za późno na działania mitygujące.
Oczywiście, że jest za późno: szybkość ewolucji przebiega 10.000 razy wolniej niż zmiana
klimatu, co ustaliło badanie opublikowane w sierpniu 2013 na łamach Ecology Letters.

I ustalenie to opiera się na wolniejszym tempie dotychczasowej zmiany. Nie uwzględnia
faktu, iż zaledwie kilka lat temu rozpoczęła się nagła zmiana klimatu. 

Rośliny  nie  mogą  nadążyć  za  jej  tempem.  Zatem  umierają.  Z  perspektywy  osób  nie
mających najmniejszego pojęcia o biologii sprawia to wrażenie problemu technicznego, do
którego można zwyczajnie zaprojektować techniczne rozwiązanie. Nie tak szybko, panowie
inżynierowie.  Żyjąca  planeta  nie  jest  jedynie  skomplikowanym  zestawem  trybików,  do
których  można  dopasować  klucze  i  śrubokręty.  Ewolucyjna  zmiana  wymaga  losowych
mutacji  i  późniejszej  dziedziczności.  Niestety,  nie  ma  już  czasu  na  wielopokoleniowe
przystosowanie do otoczenia ulegającego raptownym przeobrażeniom.

Bez roślin Homo traci swoje środowisko życia. Bez roślin nasz gatunek nie ma pożywienia.
Nieważne, że obecnej człowieczej populacji Ziemi brakuje już wody. Nie szkodzi, że zmiana
klimatu  powoduje  już  przedwczesną  śmierć  milionów  ludzi  rocznie.  W  końcu  techno-
fantazje inżynierów obejmują możliwość stworzenia wody pitnej z „darmowej energii.”

Głód jest w drodze.

Nawet  jeśli  udałoby  się  nam  przenieść  rośliny  z  jednego  obszaru  na  inny,  nie  należy
spodziewać się ich bujnego rozkwitu, chyba że jednocześnie dokonamy również transferu
gleby. I zamieszkujących nią organizmów. I względnie stabilnego systemu pogodowego, w
którym rośliny te ewoluowały.

Jest za późno. Pogoda jest zbyt szalona. Gleby żyją w sposób zbyt interaktywny.

Jesteśmy  ludzkimi  zwierzętami.  Jak  każde  inne  zwierzę  na  świecie,  potrzebujemy
siedliska, aby przetrwać. Kiedy go już nie będzie, nie pozostanie nam dużo czasu. Jednakże
w niedoli każda chwila zdaje się być wiecznością.

Wieczność to bardzo długo. Zwłaszcza przed końcem. 
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