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Elizabeth Kolbert: The Sixth Extinction (Kuudes sukupuutto — Luonnoton historia)

Mitä kuudennen
sukupuuton jälkeen?
6ȉ/ȉ0-+4,#0156+0takakansitekstin perusteella:
viime vuonna Pulitzer-palkinnon saanut journalisti kertoo
meidän kokevan parhaillaan tunnetun historian kuudetta
maailmanlaajuista sukupuuttoaaltoa. Johtaako luonnon
monimuotoisuuden hiipuminen ja liian monien lajien katoaminen ennen pitkää myös ihmissuvun sukupuuttoon?
Paleontologiasta tiedämme, että niin sanottujen
maailmankausien vaihtuessa jopa 80—90 prosenttia siihenastisesta eliöstöstä katosi ikuisiksi ajoiksi.
Liitukausi, triaskausi, permikausi, devonikausi sekä
viimeksi ordovikikauden päättyminen 450 miljoonaa
vuotta sitten jättivät jälkeensä vain fossiileja eliölajeista, jollaisia ei ole esiintynyt Maapallolla tuon
ajankohdan jälkeen.
Jo Darwin tunsi myös ihmisen aiheuttaman
sukupuuton ainakin muutamien suurten maanisäkkäiden, siivettömän ruokin, dodon, emun ja
moan osalta. Hän kuitenkin oletti virheellisesti, että
”jonkin lajin tai lajiryhmän täydellinen katoaminen on
yleensä hitaampi prosessi kuin sen kehittyminen”.
Joukkosukupuuttojen syyksi on osoitettu tai epäilty
luonnonmullistuksia, jotka muuttivat biosfäärin elämälle kelpaamattomaksi nopeammin kuin evoluutio
ennätti kehittää uusiin olosuhteisin soveltuvaa lajistoa. Nyt ihminen on käynnistänyt koko maapallon
olosuhteita niin perinpohjaisesti muuttavia prosesseja, että suuri osa nykyisestä biodiversiteetistä tulee
katoamaan jo kuluvan vuosisadan aikana.
Ihmiskunta on muuttanut maankäyttöä yli kolmanneksella planeetan pinta-alasta, padonnut suurimmat joet ja käyttää yli puolet saatavilla olevasta
suolattoman veden valunnasta. Lannoitetehtaat
tuottavat enemmän typpeä kuin kaikki maanpäälliset ekosysteemit yhteensä luontaisesti sitoisivat,
ja kalastus poistaa yli kolmanneksen valtamerien
alkutuotannosta. Vieraslajien siirtäminen tahallisen

tai tahattomasti kaikille
mantereille on usein merkinnyt alkuperäisen eliöstön
tuhoutumista. Olemme
käyttäneet hiiltä, öljyä ja
maakaasua niin paljon, että
hiilen määrä ilmakehässä
on lisääntynyt noin 365
miljardilla tonnilla. Metsien
hävitys on tuottanut vielä
180 miljardia tonnia lisää,
minkä seurauksena ilman
hiilidioksidipitoisuus
on nyt korkeampi kuin
milloinkaan viime 800 000
vuoden aikana.
Ylimääräisen hiilidioksidin ansiosta valtameret happamoituvat: pintavesien pH on jo laskenut 8,2:sta
8,1:een eli meret ovat 30 % happamampia kuin
vuonna 1800. Tämän sekä veden lämpenemisen
vuoksi korallit ja kaikki niiden olemassaoloon perustuvat eliöyhteisöt ovat jo erittäin uhanalaisia — ”jos
ne katoavat, koko [meren] ekosysteemi katoaa”.
Kolbertin kirja on masentavaa, osin puuduttavan
pitkäpiimäistä luettavaa. Vaihtoehtoa joukkosukupuuttoaallolle ei näytä olevan: käynnistynyttä prosessia ei voi enää pysäyttää. Kirjoittaja ei pohdiskele
seurauksia eikä evoluution seuraavaa mahdollista
hyppäystä edes sen tiedon valossa, että eräiden
yksisoluisten eliöiden tiedetään kantavan laajassa
perimässään satoja gigatavuja erilaisten, kenties
aikaisemmin kokeilemattomien kudosten ja elimien
DNA-rakennusohjeita.
Vasta kirjoitettuani edellä olevan huomasin, että
kirja on jo ehtinyt ilmestyä myös suomeksi nimellä
Kuudes sukupuutto — Luonnoton historia. 
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