הזיהום
העולמיפוגע קורסכל בכיס

בעלי חיים היא כבר מזמן לא מקור דאגה רק
לביולוגים:לדבריפרופ׳ סטיוארט פים ,הפגיעה שאנו גורמיםלכדור
הכחדת
לתחזיות
ואפילועל מחירי הביטוח שאנחנומשלמים אבל בניגוד
התנהלותן של חברות עסקיות
משפיעה על ענף התיירות ,על
לפעול בנושא:״זה פשוטהגיוני יותר מבחינהכלכלית״
אפוקליפטיות שללוחמי איכות הסביבה ,פים אופטימי באשרליכולת

הארץ

מאת

ישראל

קלינטון ,אמרה שתיתן מימון
בשווי
מיליארדדולר לכך בגלל לסביבה
שבגללה צריךלהיות אכפת
שישלזה יתרונות
כלכליים״.
בעולם היא
לנו ממצב המינים
פים מביא כדוגמה את

פישר

אומר שאנחנו

לא

מתנהגים

טוב .סיבה נוספת

''

""

ערים מוצפות במי

ים ,שטפונות ,רעב,

גלי חום שיעוררו מלחמות
האפוקליפטיים
התרחישים
שלהלוהמים בפליטת פחמן דו־
$TS1$דוחמצני$TS1$
חמצני
$DN2$דוחמצני$DN2$

נשמעיםלרובנו

ותאורטיים .ומה אם

הבעיות הסביבתיות

בארה״ב וגורמותלחברות עסקיות

שםלהרגיש
המאזניםשלהן.״לארה״ב
בפלורידה
הרבה קווי חוף נמוכים,
למשל ,ביטוח הרכוש התייקר
את הפגיעה בדף

מדוחקים

יש

הרבה

לפני שנצטרךלבנות
ייפגע חשבון הבנקשלנו?

רפסודות

מאוד .חברות הביטוח מבינות

פרופ׳

שההתחממות
הגלובליתמעלה

סטיוארט פים ,מבית הספר

לסביבה
מאמין

באוניברסיטתדיוק,

את

הפגיעה
פים,

למגוון
מומחה

המינים

בעולם
Diversity
את הספר
״העולם על
World According
(״

שחיבר

פי פים״

to Pimm
) ,הגיע

ההתחממות
הגלובלית.

The

לישראל כרילהרצות
לטקסונומיה
האגורההישראלית
באוניברסיטת תל אביב ,שם ניסה
לשכנע את קהל המאזינים שהגיע
במים ,שייגרם גם

חייבותלהעלות

סיבותכלכליות

להציל
זה בעיקר בגלל
את מקומות

לעתים

כשמינים נכחדים

שאנחנו הורסים

המחיהשלהם.

קרובות אנחנו עושים

את זה מסיבות

ולכלכלה״,

לתיירות״.
הפסד

שרעותלטבע

אומר פים בראיון

 TheMarker״מערכות
אקולוגיות טבעיות עושות הרבה:

מדי שנה .עם זאת ,פים שומר

על
לנו אתהיכולתלעשות
העולם,
שצריך כדי לשמור על

את הפרמיה

את מה

בגלל נזקי הסופות .אני בטוח שהן אלא שאנחנו פשוט לא
להרוויח כסף בדרך
מספיק .״יש שיפורבמלחמה
היו מעדיפות
בהכחדה .אבל אנחנו צריכים
אחרת ,אך הן לא רוצות
להסתכן״.
לעשות יותרבגלל שזההגיוני
להתייקרות הביטוח
מעבר
כלכלית .אנחנו
יותר מבחינה
בפלורידה ,פים טוען כי הנושא
השמדת
חייביםלהפסיק את
מתחיל לקבל חשיבות אסטרטגית

מחסור

האדם בסביבה.

״יש הרבה

והסביבה .אנשים אוהבים טבע

רוצים

הנזקים

הסביבתיים ,יהווה טריגרלהגירה
ולמלחמות,
של בני אדם רבים
בספרו משתמש פים בדוגמה של
הסכםהשלום בין ישראל ויחץ
שבולמים היה חלק מדמי.
בעלי חיים
לדבריו ,הכחדת מיני
נושא המחקרהעיקרי שלו
לזלזול של בני
היא רק סימפטום

מינים.

לישראל כדי לבקר
הדתיים ,אבל אחרים ,כמוני,
באים גם בדילדאות את הטבע

אופטימיות .הואטוען שיש

״חברות הביטוח הבינו שהן

החודש

הזמן
לטענתו,
לפעול.

מספר הסופות ואת ארועי

אנשים

באתרים

וזה יהיה

הן בטוח יגידו שהן מרגישות את

בכנס

בשל

מסוימים .יש

שבאים

באופןטבעי ,מסביר פים,

בביס.

Bio
),

כל

המינים שחיים כה ,היא

תהיה מקום עני יותר במובנים

מזג האווירהקיצוניים .אם תשאל
ממיליון בכל
נכחד מין אחר
פוליטיקאי הואיגיד:׳אני לא
בפועל ,השיעורגדול פי
מאמין בהתחממות
שנה.
הגלובלית׳.
וכאלף מינים נכחדים
אם תשאל את חברות הביטוח001-000,1,

שבקרוב נרגיש את

הסביבתית עמוק

שמתגברות

המורשת.

אםישראל

תאבד את

עליונה
בעולם.
שלהתחממות

בארה״ב ובמדינות רבות

הןמונעות סחיפה

של

ארמה,

שומרות על המים נקיים,ועל
היערות למרות
שבישראל אין הרבהיערות.

שאני מבין

״כשאנחנו הורסים יערות
טרופיים ,אתיערות הגשם ,מסביב

לעולם זה מוסיףלאטמוספירה
 5.1מיליארד טונות למטר
יותר ממה
של פחמן בשנה
שמייצרות כל מדינות האיחוד
לכן ,אנחנו צריכים
האירופי.
להפסיקלשרוף את היערות

הטרופיים.העלות

היא נמוכה

מאור .בשל
לברזיל כרי שלא
היערותשלה״ ,מספר

כך נורווגיה

משלמת

תשרוף את

ים על

היוזמה שלנורווגיה,

שבמסגרתה

מדינות עשירות תומכות

נשאב
מיליארדי

״צבא ארה״ב הבין
כדור

היערות .אם נשחזר אתהיערות,
מהאטמוספרה ,וזה טובמאור״.

הארץ

עשויותלהיות השלכות

בכלכלות מתפתחות כדי
לעזור
להןלעמודביעדי הפחתת הזיהום.עולמיות.

סוגיה

אני לאיודע מה

המדיניותבישראל ,אבל
לדמיין
יכול

נורווגיה מעניקהלקרן שנלחמת
בכריתת יערות הגשםבברזיל
כמיליארדדולר בשנה והיא תממן הגלובלית הופכת

אתה

פים אומר

נמצאת רק באזור יערות

הגשם,

בקרוב מאוד .״יש דוגמאות רבות

יותראליכם

הביתה .יש

הרבה אזורי ריאה במזרח התיכון
והולכים .הם
נעלמים
שנעלמים

בגלל שלאמטפלים

לאנשיםלאורך
התיכון .זהיתחיללהפוך
לנושא ביטחוני כשאנשים
להגר״.
יתחילו

הסהרה והמזרח

וכי גם האזורשלנו עשוילהיות
הגלובלית
מושפע מההתחממות
שקרובות

את האזור

לחם יותר ,זהמתחיל
להפריע

שהבעיה לא

בהם כראוי

ורועים שם יותר ממה שאפשר״.

פים מסתובב בכלהעולם
כדילנסותולקבל הכרה
לבעיות
לדבריו,
שאותן הוא מזכיר.
מכיווןשמקבליההחלטות
בעולםמתחילותלהבין
עסקיות
שכלכלילהןלהילחם בבעיות

וחברות

הסביבתיות ,המימון עוריגיע.

״אני צפוילבלות

הרבה זמן

הקפיטול ואני אנסה
בגבעת

לשכנע

את הקונגרס

האמריקאי

להתחייב לאמנת קופנהגן (אמנה

של

האו״ם

שמציבה יעדים

עולמיים להפחתת זיהוםהאוויר;
י״פ( .מזכירת

המדינה,הילרי

המספר

ב1950 -וליותר

קפץ ל-

ממחצית

309

מתושבי

העולם ב2010 -לעיור
השפעה ניכרת על הסביבה,ולא
יש

התפשטות הערים

משמירה

ריאות ירוקות חשובותופוגעת
באיכות החיים ובבריאות האנשים

הגלובלית
ולפיהם ההתחממות
תהפוך אזורים רבים באפריקה

שמתגוררים באזור.

״עניין העיור הואבעייתי.

שאפשר יהיה

אם נביא יותר אנשים אל העיר
נפחית את הפגיעה שלהם
באזורי הכפר ,אבל הטבע באזורים

בהםחקלאות
בסופו של רבד לגל
עירונייםנפגע .זו בעיה מסובכת.
למדינות צפוניות יותר ,ובהן
הבעיה הברורה מאוד של ישראל
ישראל.לפי חלק מהמחקרים
היא שיש לה
אוכלוסייה
גידול
האלה ,הדרישה לחשמל בכל רחבי
עצוםבגלל הגירהובגלל שיש
העולם תגבר באופן משמעותי
גדולות וזה אומר
ייאלצו
כאן משפחות
ואזרחיהעולם
להוציא עור
שיהיה לכם לחץ גובר על האדמה,
11מיליארדדולר בשנה על סעיף
מה שיביא

מהגרים חריג

אלףמיניםנכחדים בשנה

העולם

שגרה ביישובים
עירוניים

בשנת 1800

כי

פים מסתמך על
רבים שבוצעו ברחבי
העולם,

לחמים
לקיים

העולם .מ%3-מאוכלוסיית
שעובר

אחת ארגונים סביבתייםטוענים

מחקרים

מדי מכרי

נוספת שאליה

מתייחס

פים היאתהליךהעיור המהיר

שכשההתחממות

אותה ער 2015

טונות

של

פחמן

ההוצאות הזה .בנוסף,
עלויות
ומשקי
השתייה יקפצו
העולם

מי

יתקשולהאכיל את כל
האוכלוסייה וגם
גם בשל ריבוי
החקלאות.
בשל צמצום שטחי
מתקשר להכחדת מינים?
איך זה
הפיות

״הכחדת מינים

לנזקים

קשורה מאור

הסביבתיים שאנחנו

עושים .אם מינים נבחרים

על

מקורות

המיםועל

הסביבה.

זה אומר שבשלב מסויםתיאלצו
להתמודד עםההשלכות של
מיליון תושבים
זה .אם יהיו 40
בישראל עד 2040
אתם תגיעו
לשלב שבו תאמרו׳חייבים
לעשותמשהו׳ .בשורה התחתונה,

חשובלהגן על
שלנו״.
ולילדים
לעסקים ,לנשמה
הטבע .זה טוב

זה

