
Jaguar, “tek hamlede öldüren 
adam” anlamına gelir.

Sincap maymunları 
25-30 farklı ses 

çıkarabilir.
Tembel hayvanlar tek bir 

yaprağı yaklaşık 30 
günde sindirebilir.

İnsanlar ve Gezegen

Tropikal yağmur ormanları; muhteşem bir biyolojik 
çeşitliliğe (bitki ve hayvan yaşamı), uzun ağaçlara 
ve yoğun bitki örtüsüne ev sahipliği yapan 
ormanlardır. Afrika, Asya, Avustralya, Orta Amerika 
ve Güney Amerika kıtalarında olmak üzere dünyada 
beş farklı bölgede bulunurlar. Sıcak ve tahmin 
ettiğiniz gibi nemli olan bu sıra dışı yerler, yılda 
200-1000 cm yağış alabilir. İlginç! 

Sıcak hava, zengin topraklar, nemli koşullar ve 
yoğun bitki örtüsü... Yağmur ormanlarını doğal 
yaşam için ideal bir ortam hâline getirecek 
her şey burada! Bu olağanüstü ekosistemlerin 
dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yarısından 
fazlasına ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? 
Burası, devasa çiçekler, afacan maymunlar, sakin 
yaşamlarıyla tembel hayvanlar ve görkemli büyük 
kedilerin yuvası. 

Yağmur ormanlarında, büyüleyici hayvanların yanı 
sıra yüzlerce yerli de yaşıyor. Yerlilerden bazılarının 
dış dünyayla hiç bağlantı kurmadığı düşünülüyor.

Ne yazık ki ormanlar, ormansızlaştırma nedeniyle 
yok oluyor. Başka bir deyişle, ağaçlar kereste 
üretimi veya yol yapımı ya da 
tarım faaliyetleri için alan 
açma amacıyla kesiliyorlar. 
Neyse ki yardım 

kuruluşları, doğa koruma grupları ve dünyanın 
dört bir yanındaki insanlar, bu olağanüstü yerleri 
korumak için çalışıyor. Bu çalışmalara siz de katkıda 
bulunabilirsiniz!

Yağmur ormanlarıyla 
ilgili etkileyici bilgiler!

Herkese anlatın!
Arkadaşlarınıza ve ailenize, yağmur 
ormanlarının öneminden bahsedin. 

Ürün etiketlerini kontrol edin! 
Ormansızlaştırmanın en önemli 
nedenlerinden biri, palmiye yağı 
üretimidir. Palmiye yağı içeren ürünleri 
satın almayın. 

Sizin de faydanız dokunsun! 
Yağmur ormanlarını korumaya yönelik 
çalışmalar yürüten kuruluşlara destek 
verin. Sponsorluk için kermes veya 
defileler düzenleyebilirsiniz.

İLGİNÇ BİLGİ!
Yağmur ormanları iklim 
değişikliğinin etkisini 

azaltmada önemli bir rol 
oynar. Zengin bitki örtüsü, 
havadaki karbondioksidi 

(bir sera gazı) alır, 
oksijen verir.

İLGİNÇ BİLGİ!
Dünyadaki 

yiyeceklerin 
%80’inden 

fazlasının kökeni 
Amazon yağmur 

ormanıdır.

Biliyor muydunuz?
• Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan 

Amazon, sekiz Güney Amerika ülkesini 
kaplıyor. Diğer yandan, Malezya’da yer alan 
ve dünyanın en küçük yağmur ormanı olan 
Bukit Nanas, neredeyse Alcatraz Adası ile 
aynı boyutta!

• Dünyadaki ilaçların yaklaşık %25’i 
Amazon yağmur ormanında bulunan 
bitkilerden elde ediliyor.

• Düşen bir yağmur damlasının, yağmur 
ormanının kalın bitki tabakasından toprağa 
inmesi 10 dakikayı bulabilir.

Yağmur ormanları 
rengarenk manzaralara 

sahne olur.
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