Luonnonsuojelun ajatus
uusiin puihin
Yöperho on koteloitunut
Tampereelle. Koska laji
on ahdeyökkönen, yksi yli
miljoonasta tunnetusta
hyönteislajista, tarvitsee
luontokappale ympärilleen
muilta suojellun tontin.
Jälleen ihminen katsoo
olevansa luontoa viisaampi. Ikään kuin evoluutio
olisi pysähtynyt ja eläisimme nyt suuressa luonnontieteellisessä museossa,
jossa jokainen eliö ja solu
on säilytettävä sellaisina
kuin ne ovat juuri tällä hetkellä.
Tutkitusti eliömäärä pallollamme runsastui huomattavasti reippaat puoli
miljardia vuotta sitten.
Läpi historian evoluutio
on päämäärättömästi kehittänyt kullekin olosuhteelle parhaita lajeja, ja
sukupuutto on kuulunut
luonnollisesti maailman
kehitykseen.
Tälläkin hetkellä maailmasta löytyy uusia lajeja
jatkuvasti. Esimerkiksi vielä tuntemattomia hyönteislajeja uskotaan olevan
paljon enemmän kuin tunnettuja.
Mihin tällöin perustuu
luonnonsuojelun nimissä
tehtävä hyönteislajin tekohengittäminen? Suojellaanko enemmän luontoa
vai ajatusta, että olemme
luonnonvalinnan yläpuolella?
Ihmisen kyvyt sotkea
elinpiiriään ovat toki ylivertaiset muihin lajeihin
verraten, joten meidän
tarvitsee suojella ympäristöä itseltämme. Luonnonsuojelun tulisikin rakentua
ensisijaisesti korjaamaan ja
ennaltaehkäisemään omien tekojemme vaikutuksia
sen sijaan, että pyrimme
suojelemaan luontoa itseltään.

Parhaiten edistäisimme
pallomme hyvinvointia
keskittymällä tosiasiaan,
että ihmiskunnan väestönkasvu nykyisellä kulmakertoimella on täysin kestämätöntä.
Historiaa tehdään joka
päivä, myös huomenna.
Yksi kehityksessä tiiviisti läsnä oleva luonnon laki
vaatii vanhalta tilaa, jotta
uusi kasvu voi koittaa.
Näinpä luonnollinen lajien
sukupuutto on läpi aikojen
ollut kuin konkurssi epäterveelle yritykselle: antanut tilaa ja menestymisen
eväät jollekin paremmalle
ja kauniimmalle huomisen
tarinalle.
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Saan päivittäin
kymmeniä
roskaposteja
Olen kyllästynyt roskapostien määrään. Niitä tulee
sähköpostiini päivittäin
kymmeniä. Milloin tarjotaan autoa tai koeajoa.
Olen melkein sokea. Testiajoon tarjotaan polkupyörää. On varma, että pyörä
olisi kiemuralla ja minä
kenties sairaalassa. Tarjotaan lehteä, joka minulle
jo tulee. Kasinot tarjoavat
pelirahaa. En harrasta uhkapelejä.
Luottoa saa ilman vakuuksia, ja lainat voidaan
yhdistää yhdeksi lainaksi.
Mitkä lainat? Minulla ei
ole lainaa.
Sähkötupakkatarjouksiakin on saatavilla, tosin
en ole koskaan tupakoinut. Viagraakin on tarjolla, mutta mihin minä sitä
tarvitsen, sillä olen melkein
blondi sinkku?
Miten noista pääsee
eroon?
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