Ýmece Evi

Ýklim deðiþimi için Aðaç dikim zamanýný ýskalamayalým

Sevgili arkadaþlar biliyorsunuz havayý en çok temizleyen aðaç ve dolayýsý ile ormanlar.Ve bu
haftada "ormancýlýk haftasý"Biz bölgemizdeki "Orman müdürlüðünün" aðaçlandýrma çalýþmasýna dest
oluyoruz.Hesaplarýmýza göre Ýmece Evinin kuruluþunda 20 aðaç kullanýldý.Bizde en az 50 aðaç dik
kullandýðýmýz kaynaðý yerine koyalým dedik.Sizlerde bulunduðunuz bölgenin orman iþletme
þefliklerini,müdürlüklerini http://www.ogm.gov.tr/birimler/default.htm arayarakokullarla
beraber düzenlenen aðaç dikme kampanyalarýna destek olabilir hatta çevrenizdeki insanlarýda
teþvik edebilirsiniz.http://www.agm.gov.tr/fidan.aspSevgilerimle ::-)Ýsmail Yenigün
www.imeceevi.com
Doðal Yaþam ve Ekolojik Çözümler ÇiftliðiOrmanlarýn Faydalarý Ormanlar; aðaçlarla birlikte diðe
bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlý varlýklarla toprak hava, su , ýþýk ve
sýcaklýk gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluþturduklarý karþýlýklý iliþkiler dokusun
simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaþamý için vazgeçilmezdirler...

- Ormanlar yaþantýmýzýn her safhasýnda ihtiyaç duyduðumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynaðýdý
Bunun yaný sýra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakýl, kum
vb.hammadde kaynaklarýnýn bir kýsmý da ormanlardan elde edilmektedir.

- Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doðal bir su kaynaðýdýr. Kar ve yaðmur biçimindeki yaðýþ
yapraklý, dallarý, gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taþkýnlarýn oluþmasýný önler. Ayrý
yer altý sularýnýn oluþmasýna yardým eder.

- Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarýn hýzýný azaltýr, topraðý kökleri ile tutarak yaðýþl
akarsularýn topraðý taþýmasýný önler.

- Ormanlar, yaban hayatý ve av kaynaklarýný koruru. Nesli tükenmekte olan hayvanlarýn üretimi,
korunmasý ve barýnmasýnda koruma alanlarý oluþturur. Bu sahalar milyonlarca canlýnýn yuvasýdýr.

- Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depoladýklarýndan, ikim
üzerinde olumlu etkiler yapar. Aþýrý sýcaklýklarý düzenler, bir ýsý tamponu gibi görev yapar. S
soðuðu dengeler, yaz sýcaklýðýný azaltýrken, kýþ sýcaklýðýný artýrýr, radyasyonu önler.

- Su buharýný yoðunlaþtýrarak yaðmur haline gelmesini saðlar. Rüzgar hýzýný azaltarak toprak ve
savurmalarýný ve rüzgarýn kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açýk alanlara oranla
ormanlarda gündüzler serin geceler ise sýcaktýr.

- Ormanlar, eðelenme, dinlenme ve boþ zamanlarý deðerlendirme imkaný saðlar. Havasý, suyu, doða
görünümleri ve sakin ortamý ile özellikle þehirlerde yaþayan insanlarý kendisine çeker. Bu yönü
insanlarýn beden ve ruh saðlýðý üzerinde olumlu rol oynar.

- Yerleþim alanlarý çevresindeki hava kirliliðini ve gürültüyü önlemesi ile insan saðlýðý bakým
büyük önem taþýr. Ormanlarýn insan saðlýðý üzerindeki bütün bu olumlu yararlarý nedeniyle büyük
kentlerin çevresinde ormanlar yetiþtirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadýr.

- Ormanlar, orman içinde ve dýþýnda yaþayan insanlara çeþitli iþ alanlarý saðlar, iþsizliði önl
etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltýr.
- Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakýmýndan da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaþ
tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaþ ekonomisi bakýmýndan deðer taþýyan
reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesini saðlar,

- Ayrýca ormanlar barajlarýn ekonomik ömrünü uzatýr, doðal afetleri önler, ülke turizmine katký
bulunur,
- Ormanlar, doðal güzellikleri ve sayýlmayacak kadar çok faydalarýyla iyi baktýðýmýz takdirde
tükenmez bir doðal kaynaktýr.

Dünyada ve Ülkemizde Orman Varlýðý
Dünya kara alanlarýnýn %30&rsquo;nu kaplayan ormanlar 3.8 milyar hektardýr. Tropikal ve yarý
tropikal ormanlar bu alanýn % 56&rsquo;sýný teþkil etmektedir. Dünya ormanlarýnýn % 95&rsquo;i
doðal orman, % 5&rsquo; ise aðaçlandýrma ile tesis edilen suni ormanlardýr.
https://www.imeceevi.org
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Ülkemizin ormanlýk alaný ise 20.7 milyon hektar olup yurdumuzun genel alanýnýn %
26.8&rsquo;sini oluþturmaktadýr. Ormanlarýmýzda yetiþen asli aðaç türlerimiz; kestane, kayýn,
meþe, kýzýlaðaç, kavak, huþ, ýhlamur, diþbudak, akçaðaç, karaðaç, çýnar, söðüt, ceviz ve sýðla
aðaçlar ile çam, göknar, ladin, sedir, ardýç, servi ve porsuk gibi iðne yapraklý aðaçlardýr...
Ormanlarýn Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri

Ormancýlýk sektörünün ülke ekonomisine olan katkýlarýný para ile ölçülebilen ve para ile ölçüle
katkýlar olarak ikiye ayrýlmak gerekir. Odun kökenli orman ürünleri üretimi, orman tali ürünler
üretimi, iþlendirmeye katkýsý, bölgeler arasý geliþmiþlik farkýný azaltýcý etkisi, ödemeler den
olumlu yönde etkilemesi, mineral nitelikli katkýlarý, tarým, hayvancýlýk ve turizme olan
katkýlarý para ile ölçülebilen katkýlardýr.

Ýlkim, toprak su gibi doðal kaynaklarýn korunmasý ve dengede tutulmasý, rüzgar ve kumul
hareketlerine karþý önleyici perde görevi görmesi, su akýþýný düzenlemesi, yer altý ve yer üstü
kaynaklarýnýn sürekliliðini saðlayarak çoraklaþmayý önlemesi, erozyonu önlemesi dolayýsýyla tar
alanlarý ile barajlarýn ekonomik ömrünü uzatmasý, çýð ve sel baskýnlarýný önlemesi halkýn rekre
ihtiyaçlarýný karþýlamasý, insan saðlýðýný olumlu yönde etkilemesi ve iþ verimliliðini artýrmas
para ile ölçülemeyen katkýlardýr.
Ülkemizde çok önemli bir sektör olan ormancýlýk ülke kalkýnmasýnda "itici ve teþvik edici"
stratejik bir rol oynar.
Kaynak;http://www.cevreorman.gov.tr/or_03.htm
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