
"Annoin periksi huimaukselle. Istahdin kallion reunalle ja heilutin jalkojani alapuolella kuohuvalle 
merelle. Tuuli kävi rantaan päin ja vaahtopäät pärskähtelivät korkealle, mutta yksikään pisara ei 
yltänyt tänne asti. 


Kastuin silti. Kimppuuni hyökkäsi eksynyt pilvenhattara, sanallakaan varoittamatta se upotti minut 
kylmään valkeuteensa. Vaikka takamukseni oli tukevasti lämpimällä kalliolla, tunsin miten syvyys 
kiskoi jalkojani. Mitään en nähnyt, yritin sulkea silmät, mutta se ei auttanut, valkoisesta tuli 
punaista, kosteus tiivistyi hiuksiin ja nosti käsivarsien ihokarvat pystyyn, leväntuoksuinen pilvi 
tahmasi minut kauttaaltaan ja ajelehti pois.


Nousin hitaasti seisomaan, kävelin kymmenisen metriä itään ja löysin polun alas rantaan. 
Hiekkapoukama oli ohut kuin kuunsirppi, mutta suurimmat aallot eivät päässeet sinne. Vaatteita oli 
turha riisua, kahlasin matalaan mereen ja sukelsin eteenpäin, vein Emiliania huxleyiin takaisin, 
halusi se tai ei. Vesi valkeni jäljessäni."


Englantia suuremmat turkoosin tai toisinaan miltei maidonvalkoisen veden läikät merialueilla, 
Norjan vuonojen valkeat vedet, Doverin valkoiset kalliot ja pilvet. Emiliania huxleyi, 
tuttavallisemmin Ehux on hyvin pieni yksisoluinen levä, joka rakentaa itselleen ulkoisen rangan 
kokkoliiteista, pyöreistä kalsiumkarbonaattilevyistä. Yksittäinen Ehux on merivedessä leijuva 
kalkkilevyin panssaroitu ratasalus, kaunis kuin miniatyyrikilvistä tehty koru. 


Se on mitä vuorovaikutteisin levä, suotuisissa oloissa sen kukinnoista kehittyy valtavia, turkooseja 
tai miltei valkoisia alueita valtameren pintaosiin (ja jokiin), kun vaalea levälautta heijastaa 
auringonvalon takaisin ilmakehään, tumma vesi lautan alapuolella kylmenee voimakkaasti ja 
sekoittuu pohjaveden kanssa.  Kylmä ravinteikas vesi ruokkii levänkukintaa lisää. Ehuxiin 
erikoistunut virus kuitenkin tuhoaa levälautat nopeasti ja niistä jää vain mikroskooppisen pieniä 
leväsoluja ja kalkkikuoren paloja leijumaan meren ylle, pintavesi tummuu jälleen ja lämpiävästä 
meren pinnasta haihtuva vesi tiivistyy ehuxytimien ympärille, näin syntyy pilviä.


Miljoonien vuosien aikana merenpohjaan painuneista kokkoliittikuorista kertyneet jäänteet 
muodostavat kalkkikiveä, sellaista kuin Doverin valkoiset kalliot, jättimäisten massakukintojensa 
vuoksi Ehux on melkoinen kallionmuodostaja.


Ehux on yksi noin viidestätuhannesta kasviplanktonlajista. Kasviplankton muodostaa merien 
ruokaketjun perustan ja levien rooli maailmanlaajuisessa ekosysteemissä on hyvin merkittävä. 
Merissä olevan kasviplanktonin määrä on todennäköisesti suurempi kuin kaikkien merielävien 
(eläinplankton, kalat, valaat jne.) yhteinen biomassa. Kasviplanktonin tuotanto on yksi 
planeettamme ilmastoa määräävistä perusasioista. 


Koska levissä on fotosynteesin mahdollistavaa klorofylliä, ne muuttavat epäorgaanisia aineita, 
kuten vettä, typpeä ja hiiltä, monimutkaisemmiksi orgaanisiksi yhdisteiksi. Itse asiassa 
kasviplankton poistaa ilmakehästä hiilidioksidia yhtä paljon kuin kiinteällä pinnalla olevat kasvit. 
Kasviplankton on olennaisessa osassa Maan ilmastoa säätelevässä hiilisyklissä.


Tietyissä olosuhteissa kasviplankton voi tosin toimia myös päinvastoin. Beringinmeressä olleessa 
Ehux-kukinnassa vesi muuttui niin sameaksi, etteivät sukeltavat vesilinnut kyenneet näkemään 
veden alla. Koska Ehux-solut rakentavat kuoriaan kalsiumkarbonaatista, veden emäksisyys 
kasvaa kukinnan aikana, jolloin meri saattaa jopa päästää hiilidioksidia ilmaan sen sijaan, että se 
poistaisi sitä. 


Tästä (tai edes tapahtuman haitallisuudesta, Ehux, joka tapauksessa vähentää myös merivesien 
happamuutta) ei kuitenkaan ole varmuutta, Ehux joko vähentää tai lisää kasvihuoneilmiötä tai 
tekee vuoroviikoin kumpaakin, sen toiminta on monimutkaista ja vaikutukset monin tavoin 
salaperäisiä.


Tehtävä: Kohtaaminen, esitettynä tai esillepantuna.


