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•Küresel kara alanının %31'ini olușturan ormanlar yașamın temel kaynağı oksijenin üretildiği 
dünyanın en önemli ekosistemleri arasındadır. İklim değișikliği, erozyonla mücadele, 
biyoçeșitliliğin korunması, su varlığının arttırılmasında yașamsal rol oynayan ormanlar insan-
lar ve vahși yașam için aynı zamanda besin kaynağı ve barınma alanıdır. Dünyanın yașamı 
tehdit altındaki türlerinin büyük bölümü ormanlarda yașar. 1,6 milyar insan gıda, tatlı su, giyim, 
geleneksel tıp ve barınma ihtiyacını ormanlardan sağlar.¹

•Günümüzde ormanlar ciddi bir yok olma tehlikesi ile karșı karșıyadır. 1990 yılından bu yana 
neredeyse Güney Afrika kadar alan (yaklașık 129 milyon hektar) orman alan kaybedildi.² Her 
yıl İngiltere’nin yarısı kadar orman alan tarım ve mera alanı elde etme, kentsel genișlemeye 
imkân sağlama, tüketim ihtiyaçlarına hammadde sağlama ve orman yangınları nedeniyle yok 
oluyor.³

•Ormansızlașma, ağaçların yerine konması veya yeniden herhangi bir ağaç birliğinin 
olușturulması amacı olmaksızın kesilmesi anlamına gelir. Ormansızlașma ağaçların kaybı, 
canlıların yașam alanlarının yok olması, biyoçeșitliliğin azalması ve karbonun toprakta tutul-
ması gibi orman fonksiyonlarını azaltıyor.⁴

•Ormansızlașma ile toprak erozyonu arasında güçlü bir ilișki vardır. Arazi kullanımı ve toprak 
bitki örtüsünün varlığı, yüzey akıșı ve  erozyonun yoğunluğunu etkileyen en önemli faktörlerdir.⁵

•Sağlıklı koșullarda orman bitki örtüsü toprağın tutulması, yağıșın ve rüzgârın olumsuz etkileri-
nin azaltılması, toprağın su tutma kapasitesini arttıran organik maddenin sağlanması gibi 
birçok yolla toprak sağlığına katkıda bulunur. 

•Ormansızlașmada bașı çeken faktör orman arazilerinin tarımsal üretim amacıyla yok edilme-
sidir. Gerek tarımsal kullanım amacıyla gerekse diğer amaçlarla orman örtüsünden yoksun 
kalan toprak örtüsü yağmurun ve rüzgârın șiddetli etkilerine açık hale gelir. Bilimsel çalıșmalar 
sağlıklı bir orman alanı, tarım alanına dönüștürdüğünde toprak alan üzerindeki yüzey akıșında 
yedi kat ve toprak erozyon oranında ise 21 katlık bir artıș olduğunu göstermektedir.⁶

•Birçok bilimsel araștırmaya göre farklı ekosistem yapılarında olsa bile vejetasyon örtüsü 
arttıkça, hem yüzey akıșı hem de tortu kaybı üssel olarak (giderek artan șekilde) azalmaktadır.⁷
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