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•Dünya kara yüzeyinin %20-40’ının meralarla kaplı olduğu tahmin ediliyor. Oranlar arasındaki 
bu geniș aralık mera tanımları arasında bir uyum olmamasından kaynaklanır. Dünya Gıda ve 
Tarım Örgütü’nün (FAO) verileri dünya kara alanının %26'sının ve tarım alanlarının ise %70'inin 
800 milyondan fazla insanın geçimine katkıda bulunan meralarla kaplı olduğunu öngörüyor.¹  

•Meralar dünyadaki en yüksek tür zenginliğine sahip ekosistemler arasındadır² ve çok çeșitli 
ekosistem hizmetleri sunarlar. Biyokütlelerinin %90'ının yer altında olduğu, birikim oranının 
yüksek, ayrıșmanın yavaș olduğu meralar küresel karbon döngüsünde önemli bir rol oynarlar.³ 
Hayvancılıkta ana yem kaynaklarıdır. Suyun toprağa sızmasını ve böylece hidrolojik döngünün 
korunmasını kolaylaștırırlar. Birçok bölgenin peyzaj güzelliğine katkıda bulunurlar.⁴

•Günümüzde meralar küresel düzeyde arazi kullanım değișikliği, așırı otlatmaya bağlı 
erozyon, değișen tüketim tercihleri ile artan üretim baskısı ve iklim değișikliğinin baskısı altın-
dadır. Örneğin Doğu Afrika ve Güney Afrika, Orta ve Kuzey Amerika meralarının büyük bölümü 
tarlalara dönüștürülerek kaybedilirken, Orta Asya meralarının büyük bölümü așırı otlatma ile 
bitki örtüsünü kaybetti ve șiddetli erozyonun etkisi altında kaldı.⁵
 
•Türkiye de mera alanlarını hızla kaybeden ülkelerden biridir. Türkiye’nin çayır ve mera varlığı 
1923-1940 yılları arasında 44,2 milyon hektar iken 1960’ta 28,7 milyon hektara, 1990 yılında 
ise 14,2 milyon hektara kadar geriledi. 2014 yılında toplam mera alanının 14,6 milyon hektar 
olduğu tahmin ediliyor. Son dönemdeki artıșın, mera alanlarının tespiti ve kayıt altına alınması 
ile olduğu tahmin ediliyor. Kaldı ki mera tespit çalıșmaları tamamlandığında toplam mera 
alanının 14,6 milyon hektar değil, 10,3 milyon hektar olduğu görüldü.⁶

•Türkiye meralarının üzerindeki en önemli baskılardan biri așırı otlatma. Mera alanları alan 
olarak daralırken neredeyse canlı hayvan sayısında hiç azalma yașanmadı. Bu durum Türkiye 
meralarının tașıma kapasitelerinin oldukça üstünde bir șekilde kullanılmalarına neden oldu.⁷ 
Öyle ki mera örtüsü zayıflayan ülke hayvanlarını beslemek için her yıl 15 milyon ton kaba yem 
ithal ediliyor. Türkiye meraları mera ıslah çalıșmaları ile toprağı örtüsüne, hayvanlarını yeme 
kavușturmayı bekliyor. 
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