
М инистерство О бразования А зербай дж анск ой  Республики  

Бакинский Государственный Университет 

Факултет «Экология и почвоведения»

Ибрагимов Т.О.

Экологические проблемы заповедников 

Азербайджана.

Баку-2 0 1 1

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Bakı Dövlət Universiteti 

Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi

T. O. İbrahimov 
Coğrafiya elmləri namizədi.

Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri.

(İki hissədə)

1 hissə

-  W G Q - _______
I Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

işlər İdarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI 
Bakı - «Mars-Print» - 201



Elmi redaktoru - Akademik B.Ə.Budaqov 
Coğrafiya elmləri doktoru, 
professor.

İbrahimov T.O.
Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri. 
Bakı, «Mars-Print» Kod 097 2011.256 səh.

Kitab müəllifin müxtəlif illərdə (Beynəlxalq, Ümumittifaq 
və respublika elmi konfranslarının materiallarında) çap 
etdirdiyi elmi məqalə və tezislərin toplusudur. Əsasən 
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tələbələri və magistrantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Bu kitabı mərhum, qardaşım

Haqverdi Oruc oğlu İbrahimovun

anadan olmasının 70 illik yubileynə ithaf edirəm

Müəllifdən

Xeyli vaxtdır ki, Respublikamn mühafizə olunan təbiət 
ərazilərinin landşaft tədqiqatı ilə məşqul oluram. Müxtəlif 
illərdə mövcud olan qoruq və yasaqlıqların ekoloji 
problemlərinə həsr olunmuş məqalələri və tezisləri toplayıb 
kitab halında çap etdirməyi vacib sayaraq oxuculara təqdim 
etməyi özümə borc bildim. Məqalələr çap olunma tarixinə görə 
ardıcıllıqla düzülmüşdür. Kitab məqalə və tezislərin 
mövzusuna müvafiq olaraq «Azərbaycan qoruqlarının ekoloji 
problemləri» adlandırılmışdır.

Bəzi məqalələr müxtəlif həmmüəlliflərlə birgə 
yazılmışdır. «Azərbaycan qoruqlarının təbii ehtiyatları» 
akademik B.Budaqovla, «Azərbaycan qoruqlarının təsnifatı 
haqqında» dosent Y.Qəribovla, «Zaqatala Dövlət qoruqunun 
landşaftları» N.Abbasova ilə, «Ağbulaq kəndinin 
toponimləri» Eldar İsmayılla, «Pəmbək kəndinin toponimləri» 
M.Bayramovla, «Ardanış kəndinin toponimləri» 
H.İbrahimovla, «Zaqatala qoruğunun ekoloji şəraitini 
yaxşılaşdırma yolları» Ş.Həsənova ilə birlikdə yazılmışdır.

Bir neçə məqaləyə yeni materiallar, xəritə və sxemlər 
əlavə edilmişdir. Konfrans materiallarının həcm imkanları ilə 
əlaqədar olaraq tezis şəklində çap olunmuş bir neçə material 
sonralar genişlənib məqalə şəklində çap olunduğundan 
mövzularda təkrarlara da yol verilmişdir.

Mühafizə olunan təbiət ərazilərinin statuslarının 
dəyişməsi (qoruq filiallarının müstəqil qoruğa çevrilməsi,
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qoruqların bazasında və yeni ərazilərdə Milli Parkların təşkil 
olunması, yeni qoruqların yaradılması və s.) gələcək 
tədqiqatlarda bəzi məsələlərin həllində nəzərə alınacaqdır.

Dəyərli məsləhətlərinə görə kitabın elmi redaktoru 
akademik Budaq Budaqova, məqalələrin həmmüəlliflərinə,

«Marş Print» nəşriyyatının bütün əməkçilərinə, kitabın 
ərsəyə gəlməsində maddi köməklik göstərmiş Hacı İbrahim 
Oruc oğlu İbrahimova və kitabın kompüter tərtibatçısı 
Pərvanə xanım Həbibovaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
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GİRİŞ
Bəşəriyyət yarandığı zamandan bu günədək təbiətin 

ayrı-ayrı komponentlərindən (torpağından, suyundan, 
havasından, canlı aləmindən) yeraltı və yerüstü sərvətlərindən 
öz yaşaması üçün kifayət qədər istifadə etmişdir. Cəmiyyət öz 
inkişafının yüksək pillələrinə qədəm qoyduqca təbiətlə insan 
arasındakı münasibət dəyişir və bu, həmişə insanların xeyrinə 
olur. Dünya əhalisi artdıqca və insan öz əlində daha 
mükəmməl texniki vasitələri cəmləşdirdikcə təbiətdən çox 
mənfəət götürür. Nəticədə təbiət dəyişir, «xəstələnir», mövcud 
olan ümumi harmoniya pozulur, nəhayət insanları 
düşündürən, narahat edən qlobal problemlər yaranır.

Odur ki, XX əsrdə insanlarla (bütün canlılarla) təbiət 
arasındakı qarşılıqlı əlaqəni öyrənən «Ekologiya» elminin 
meydana gəlməsi zərurətə çevrildi ki, bunun da qarşısında 
böyük məsələlərin həlli durur. Bu məsələlərin ən önəmlisi 
ekoloji tərbiyədir.

Cəmiyyətin sürətlə inkişaf etdiyi və böyük elmi texniki 
qüvvəyə malik olduğu son əsrdə təbiətlə insan arasındakı 
münasibət təmamilə pozulmuş, hətta ekologiyamız üçün 
təhlükəli bir vəziyyət yaranmışdır. İnsanlar təbii
komponentlərə güclü təsir göstərməklə təbiətə sağalmaz
yaralar vurmuş, həmin yaralardan əmələ gələn sızıltılar, 
göynərtilər və ağrılar isə daim təbiətə öz mənfi təsirini
göstərmişdir. Bütün bunların qarşısını almaq üçün ekoloji 
bilikiləri artırmaq, kütlə arasında ekoloji təhsili
genişləndirmək, gənc nəslin bu yöndə tərbiyəsini dünyanın 
sivili dövlətlərindəki səviyyəyə çatdırmaq XXI əsrin ən aktual 
problemlərindəndir.

Əlbəttə Azərbaycan təbiətinin qlobal mühafizəsini təşkil 
etmək üçün insanlann şüurunda təbiətə məhəbbət hissini
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artırmaq aktual məsələdir. Təbiətin qorunması probleminin 
həllini insanın təbiətə olan məhəbbətində, insan həssaslığında 
axtarmalıyıq. Xalq şairimiz Hüseyn Arif demişkən, insan 
təbiətə qarşı o qədər mehriban, qayğıkeş olmalıdır ki, «Bülbül 
enib budaqdan çiynimizdə oxusun» «Oğrun baxışlı maral sərin 
çeşmə başında bizə qonaq olsun», gəlin elə edək ki, «düzləri 
keçə-keçə, insanın arxasınca ceyran şəhərə gəlsin».

Gözəl, ülvi arzudur. Bəzən bu müqəddəs borcumuzu 
unudaraq, nəinki Azərbaycanın hər bir güşəsində, hətta 
mühafizə olunan ərazilərdə -  qoruq və yasaqlıqlarda belə 
təbiətə qarşı amansız oluruq.

Bu yerdə fikirləşirsən ki, Azərbaycan təbiətinin vurğunu 
olan, sanki meşələrdəki ağacların sayını əzbər bilən, mərhum 
akademik Həsən Əliyev sağ olsaydı «Həyəcan təbili»ni bir də 
çalardı və hər bir Azərbaycanlıya kəsilən bir ağacın sızıltısını 
özünün sındırılan qolu timsalında görməyi, duymağı tövsiyə 
edərdi. Və yəqin ki, son hökmünü xalq şairimiz Hüseyn Arifin 
poeziya dili ilə belə verərdi:

Dağ üstündən dağ çəkilir təbiətə 
Bu haqsızlıq, bu acgözlük 
Nə vaxtadək qalasıdı.
Təbiət də təbiətdi,
Əminəm ki, əzəl-axır, zalımlardan 
Qisasını alasıdı.

Lakin bu gec, olardı. Çay öz məcrasından çıxsa onu geri 
qaytarmar çətindir. İnsan şüuru hər şeyi həll etməyə qadir 
olduğu kimi bu problemin qarşısını da almağa, daha doğrusu, 
problemi yaradacaq səbəbləri aradan götürməyə də qadirdir. 
Odur ki, bütün bunları nəzərə alıb Azərbaycan qoruqlarının 
hər birinin təbii şəraitini, landşaftlarını və onların ekoloji 
vəziyyətini daha yaxşı öyrənmək vacibdir. Ona görə ki, 
qoruqların, yasaqlıqların, ovçuluq təsərrüfatlarının, qorunan 
təbiət abidələrinin hər birinin yaradılmasının məqsəd və 
vəzifələri, tarixi, ekoloji xüsusiyyətləri, əlamətdar keyfiyyətləri, 
gələcək perspektivləri, elmi fəaliyyəti, qorunma rejiminin 
hüquqi əsasları haqqında geniş oxucu kütlələrinə məlumat 
vermək dövrümüzün ən təxirəsalınmaz tələbidir.
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Azərbaycanın Dövlət Təbiət qoruqları haqqında 
ümumi məlumat.

SI
s

Adları Yerləşdiyi
ərazi

Yaradıl
ma

tarixi

Tipləri Sahə 
si ha 
ilə

Azərb.
sahəsi

nə
görə
%-Iə

1. Ağgöl
qoruğu

Mil düzü,
Ağcabədi
rayonu

02.III.
1978

Fauna qoruğu 
(müxtəlif quş larin 
və hey vanların m.)

5182 0,06

2. Altıağac
qoruğu

B.Qafqazın 
cənub-şərq 
yamacı,Xızı 
rayonu

22.IIL
1990

Kompleks qoruq 
(dağ-meşə landşaft 
kompleksi)

4438 0,05

3. Bəsitçay
qoruğu

K. Qafqaz,
Zəngilan
rayonu

04. VII.
1974

Flora qoruğu (çinar 
meşəliyinin m .)

107 0,001

4. Göy-göl
qoruğu

Kiçik
Qafqaz
Göy-göl
rayonu

1925 Kompleks qoruq 
(dağ-meşə, dağ- 
çəmən landşaft 
kompleksi)

6739 0,08

5. Eldar
şamı

Ceyrançöl,
Samux
rayonu

[İ6.XI.
2004.

Kompleks qoruq 
(Arid meşə landşaft 
kompleksi)

1686 0,03

6. Hirkan
qoruğu

Lənkəran 
zonası. 
Lənkəran 
və Astara 
rayonları

08.XIİ.
1936

Kompleks qoruq 
(III dövrün Hirkan 
təbiət kompleksi)

2906 0,03

7. İlisu
qoruğu

B. Qafqazın
cənub
yamacı,
Qax rayonu

20.11.
1987

Kompleks qoruq 
(dağ-meşə landşaft 
kompleksi)

17382 0,22

8. İsmayıllı
qoruğu

B. Qafqazın
cənub
yamacı,
İsmayıllı
rayonu

01. VI. 
1981

Kompleks qoruq 
(dağ-meşə landşaft 
kompleksi)

5778 0,07
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9. Qaragöl
(Sevliç)
qoruğu

K.Qafqaz, 
AR-nın 
Laçın ray.
və Gorus
ray(Ermə
nistan)

17.X.
1987

Kompleks qoruq 
(dağ gölü landşaft 
kompleksi)

240 0,003

10. Qarayazı
qoruğu

Kür sahili,
Ağstafa
rayonu

02.III.19
78

Kompleks qoruq 
(Tuqay meşə və çə 
mən kom pleksi)

9658 0,12

11. Qızılağac
qoruğu

Xəzərin
cənub-qərb
sahili,
Lənkəran

rayonu

03. VII. 19
29

Fauna qoruğu 
(müxtəlif quşların 
və heyvanların 
müh.)

88360 1,0

12. Qobustan
qoruğu

Bakı şəhəri 
Qaradağ və 
Abşeron 
rayonu

09.IX.19
66

T arixi-mədəniyy ət 
qoruğu, (qədim- 
qaya yazıları, 
kurqanlar, yaşayış 
yerləri)

4400 0,05

13. Pirqulu
qoruğu

B.Qafqazm
cənub
yamacı,
Şamaxı
rayonu

25.XII.1
968

Kompleks qoruq 
(dağ-meşə landşaft 
kompleksi)

4274 0,05

14. Şirvan
qoruğu

Cənub-şərqi
Şirvan
düzü,
Salyan və
Neftçala
ray.

30.IV.19
69

Fauna qoruğu 
(ceyran və müxtəlif 
quşların müh)

6232 0,08

15. Türyançay
qoruğu

Bozdağ 
massivi, 
Ağdaş və 
Yevlax 
rayonları

06.V.
1958

Kompleks qoruq 
(Arid meşə landşaft 
kompleksi)

22488 0,25

16. Zaqatala
qoruğu

B.Qafqazm 
cənub 
yamacı, 
Zaqatala və 
Balakən ray

04.XII.1
929

Kompleks qoruq 
(dağ-meşə və dağ- 
çəmən landşaft 
kompleksi)

23844 0,28

17 Şahbuz
qoruğu

Naxçıvan
MR.
Şahbuz
rayonu.

16.VH.20
03

Kompleks qoruq 
Batabat gölü, 
Biçənək aşırımı.
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18 Palçıq
vulkanlar
qoruğu

Abşeron
yarımadası
Qobustan
massivi

15. VIII. 
2007

Palçıq vulkanları 
kompleksi

19 Yanardağ
qoruğu

Abşeron
yarımadası,
Abşeron
rayonu

Yanardağ 
kompleksi, təbiət 
abidəsi

Cəmi 199314 2,31
Azərbaycan Dövlət Təbiət yasaqlıqları haqqında 

ümumi məlumat
S № si

Y asaq lıq 
ların adı

Y aradılm a
tarix i

S a h əsi
ha

N ə  m ühafizə  
olunur.

Y erləşd iyi 
in zib ati rayon.

1. B ən d ovan 02 .11 .1961 49 3 0 C eyran , köçəri 
quşlar

S a ly a n

2. K orçay 02 .11 .1961 15000 C eyran, 
kəklik  v ə  s.

G ö y g ö l,
G o ra n b o y

3. Laçın 02 .11 .1961 2 1 3 7 0 Cüyür, bezoar  
k eç.çöl d o n u zu

L açm

4. A ğgöl 2 6 .0 2 .1 9 6 4 3690 K öçəri qu şlar A ğ c a b ə d i
5. Q arayazı-

A ğsta fa
2 6 .0 2 .1 9 6 4 11970 T u q ay

m eşələri,fau n a
A ğ sta fa

6. Q usar 2 6 .0 2 .1 9 6 4 15000 Cüyür, çöl 
d o n u zu , kəklik

Q u sa r

7. G il
adası

2 6 .0 2 .1 9 6 4 4 0 0 G üm üşü
qağay ılar

Q arad ağ

8. Şəki 2 6 .0 2 .1 9 6 4 10350 T urac, q ırq ovu l, 
q o n u r  ay ı

Ş ək i

9. Şəm kir 2 6 .0 2 .1 9 6 4 10000 Ç öl d o n u zu , 
kək lik , turac

Ş əm k ir

10. B ərdə 15 .05 .1966 7500 Q ırq ovu l, çöl 
d o n u zu  v ə  s.

B ərd ə,
A ğ d a ş

11. A bşeron 18 .07 .1969 815 C eyran  və  
köçəri qu şlar

X ə z ə r  rayonu

12. Q ubadlı 18 .07 .1969 2 0000 C üyür, çöl 
d o n u zu , a y ı v ə  s.

Q u b a d lı

13. Z ü vən d 18 .07 .1969 15000 Z o la q lı kaftar , 
k ək lik

L erik ,
Y a rd ım lı

14. ism a y ıllı 18 .07 .1969 3 4 400 Q on u r  a y ı, çö l d o 
n u zu ,d a ğ  keçisi

ism a y ıllı

15. O rdubad 18 .07 .1969 2 7 869 Q a y a  keçisi, 
k öp kər

O rd u b ad ,
C u lfa

16. K içik
Q ızılagac

0 4 .0 2 .1 9 7 8 10700 K öçəri və  
oturaq  qu şlar

L ən k əran

17. D a şa ltı 24 .10 .1981 4 5 0 T arix i ab id ə, 
flo ra  və  fauna

Ş u şa

18. G ızılca 2 1 .0 2 .1 9 8 4 5135 F lo r a  və  fau n a G ə d əb əy
19. H irkan 12 .12 .2005 225 2 M eşə  k om p lek si L ən k əran ,
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A stara
20. A razb oyu 0 2 .2 0 0 5 9118 L and şaft

k om p lek si
N a x ç ıv a n  M R

21. Q ax 1 6 .0 6 .2 0 0 3 36836 A lp  çəm ən , 
h ey v a n  növləri

Q ax

22. A razb oyu 1993 2 2 0 0 T u q a y  m eşələri Z ən g ila n
C əb .F ü zu li

23. Q əb ələ 1993 3 9 700 K o m p . lan d şaft Q əb ələ
C əm i 304685 (A zərb aycan  sa h əs in ə  g örə  3,11% )

Azərbaycanın Milli Parkları haqqında ümumi 
məlumat.

s/s A dı Y aradılm a
tarix i

S a h əsi
(h)

Y erləşd iy i rayon

1. O rd u b a d 1 6 .0 6 .2003 12131 O rd u b a d  rayon u

2. Şirvan 0 5 .0 7 .2 0 0 3 5 4 373 S a ly a n , N e ftç a la

3. A ğgö l 0 5 .0 7 .2 0 0 3 17924 A ğ c a b ə d i, B ey ləq an

4. H irk an 0 9 .0 2 .2 0 0 4 2 1 435 L ən k əran , A sta ra

5. A ltıa ğ a c 3 1 .1 1 .2 0 0 4 11035 X ız ı,  S iyəzən

6. A b şero n 0 8 .0 2 .2 0 0 5 783 X ə z ə r  rayonu , (B a k ı)

7. Ş a h d a ğ 0 8 .1 2 .2 0 0 6 115895 Q u b a , Q usar, O ğ u z

8. G ö y g ö l 0 1 .0 4 .2 0 0 8 12755 G ö y g ö l, D a şk əsən

Cəmi 246331 ha (ümumi ərazi 
2,40%
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Zaqatala Dövlət Qoruğunun Landşaftları
Böyük Qafqazın cənub yamacının təbii landşaft 

kompleksləri son zamanlar insanların intensiv təsirlərinə 
məruz qalır. Bir çox hallarda insanın təbiətə təsiri nəticəsində 
təbii landşaftın tarazlığı pozulur və nəticədə ekzogen relyef 
əmələgəlmə prosesləri güclənir. Bu proseslərin səbəblərini və 
onların təzahürünün vaxtında qeydə alınması üçün dağlıq 
ərazilərin landşaftlarının fasiləsiz tədqiqi və ərazinin iri 
miqyaslı landşaft xəritəsinin tərtib olunması çox vacibdir.

Bu məqsədlə Böyük Qafqazın cənub yamacında 1960-cı 
illərdən sonra müxtəlif tədqiqatçılar landşaftın öyrənilməsi 
sahəsində mühüm tədqiqat işləri aparmışlar. N.Şirinov, M.Ə. 
Süleymanov (1964), M.Ə. Süleymanov (1965), 
M.A.Müseyibov, M.Ə. Süleymanov (1966), X.İ.Ömərova 
(1966), X.İ.Ömərova (1970), M. A.Müseyibov (1981),
M.M.Əlirzayev (1981), M.A.Müseyibov və b. (1975),
A.A.Mikayılov (1983), M.Məmmədəlizadə (1984) və 
başqalarının tədqiqatları həmin ərazinin landşaftlarının 
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. A.T. Haqverdiyev, 
M.Ə.Süleymanov və A.İ. Qəhrəmanovun (1975) yerinə 
yetirdikləri çöl tədqiqat işləri də həmin ərazi üçün aktual bir 
araşdırmadır.

Zaqatala qoruğunun ərazisi də Böyük Qafqazın cənub 
yamacının (Azərb. daxilində) bir hissəsi olduğundan qoruğun 
landşaft xəritəsinin tərtibi zamanı yuxarıda adları çəkilən 
müəlliflərin metod və araşdırmalarına istinad edilmişdir.

Zaqatala qoruğunun ərazisində dağ landşaft sinfi 
daxilində geoloji strukturuna, geomorfoloji əlamətlərinə, iqlim 
və torpaq-bitki örtüyünə görə bir-birindən fərqlənən landşaft 
kompleksləri ayrılır. Bu landşaft kompleksləri aşağıdakılardır:
a) dağ-meşə kompleksi; b) dağ-çəmən kompleksi və c) 
nival-subvinal kompleksi. Göstərilən landşaft kompleksləri 
daxilində bir neçə landşaft tipləri də ayrılmışdır.

I. Dağ -meşə landşaft kompleksi
Böyük Qafqazın cənub yamacındakı dağ-meşə landşaft 

kompleksi tədqiq olunan ərazinin, demək olar ki, yarıdan 
çoxunu əhatə edir. Bu landşaft kompleksi geniş yayılma
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arealına malikdir və o, 500-550 m-dən 2000-2200 m-ə qədər 
yüksəklikdə müxtəlif, bir-birindən fərqlənən hündürlükdə meşə 
landşaftları yaradır. Meşələrin yuxarı sərhədi dəyişkəndir. 
Məsələn, Ağkamal dağının yamacında 1900m-ə qədər, 
Dinqiloda 2000 m, Xalaqeldə isə 2250 m-dən keçir. 
Balakənçay hövzəsində bu zonanın yuxarı sərhədi 2400 m 
yüksəkliyə qədər qalxır.

Qeyd etmək lazımdır ki, meşələr vegetasiya dövründə 
ümumi temperaturu 100-300° C-yə çatan ərazilərə qədər qalxa 
bilər. Böyük Qafqazın cənub yamacında tədqiq olunan ərazi 
daxilində aktiv temperaturların cəmi 750°C-yə qədər qalxır. 
Deyilənləri nəzərə alaraq nəticə çıxara bilərik ki, dağ-meşə 
landşaftının yuxarı sərhədi 2500-2550 m yüksəklikdən keçə 
bilər. Lakin dik yamaclar, intensiv ekzogen proseslər, atmosfer 
yağışlarının leysan xarakterli olması və antropogen amil bu 
yüksəklikdə meşələrin inkişafına mane olur.

Qoruğun xeyli hissəsini əhatə edən dağ çəmən-çimli 
torpaqlar üzərində meşə-çəmən landşaftı formalaşmışdır. Çay 
dərələrinin genişlənmiş hissələrində bir neçə eroziya və qismən 
eroziya-tektonik mənşəli dağarası çökəklər yaranmışdır. Bu 
çökəklər Balakənçay, Mazımçay, Katexçay və s. çay 
hövzələrində yerləşir. Onların dibində yaranmış meşə və 
qismən meşə-çəmən landşaftı qalmlğı bəzən 50-60m-ə çatan 
prollüvial çöküntüləri üzərində formalaşmışdır.

Bu zonada bütün fəsillər üzrə yağıntıları bərabər 
paylanan, yumşaq qışı və mülayim isti yayı ilə xarakterizə 
olunan mülayim-isti iqlim hakimdir. Dağ-meşə landşaftları 
zonasında qonur dağ-meşə, qəhvəyi dağ-meşə və açıq qonur 
torpaqlar geniş yayılıb. Bu torpaqlar üzərində fıstıq, vələs, 
ağcaqayın, tozağacı və s. ağaclar inkişaf etmişdir.

Dağ meşə landşaft zonasında çılpaq sahələr əvvəlki 
zonalara nisbətən daha az müşahidə olunur. Lakin ağacların 
qırılması, heyvanların intensiv otarılması və yamacların dikliyi 
sel ocaqlarının da formalaşmasına şərait yaradır.
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Zaqatala Dövlət qoruğunun landşaft xəritəsinin
legendası

I Dağ-meşə kompleksi
A. Alçaq dağlığm palıd, vələs meşələri.

1. Orta parçalanmış qərb yamacların qonur-dağ-meşə 
torpaqlarında vələs, palıd, qismən fıstıq.

2. Orta parçalanmış cənub, cənub-şərq yamacların qonur- 
dağ-meşə torpaqlarında qaratikan, yemişan, palıd.

3. İntensiv parçalanmış cənub yamacların qonur dağ-meşə 
torpaqlarında palıd, vələs, qovax.

B. Orta dağlığın vələs-fıstıq meşələri
4. Orta parçalanmış qərb yamacların qonur -dağ-meşə 

torpaqlarında seyrək vələs, fıstıq.
5. Orta parçalanmış cənub-qərb yamacların qonur meşə 

torpaqlarında vələs, ağcaqayın, fıstıq.
6. Orta parçalanmış qərb yamacların qonur-dağ-meşə 

torpaqlarında vələs, palıd, fıstıq.
7. Orta parçalanmış şimal yamacların qonur-meşə 

torpaqlarında vələs, toz ağacı.
8. Orta parçalanmış şimal-şərq yamacların qonur-meşə 

torpaqlarında vələs, fıstıq.
C. Orta, qismən yüksək dağlığın fıstıq palıd meşələri
9. İntensiv parçalanmış qərb yamacların qonur-dağ-meşə 

torpaqlarında fıstıq.
10. Orta parçalanmış, sürüşməli, uçqunlu qonur-meşə 

torpaqlarında fıstıq, qismən vələs.
11. Orta parçalanmış qərb yamacların qonur-qəhvəyi meşə 

torpaqlarında fıstıq, palıd.
12. İntensiv parçalanmış şimal-qərb yamacların qonur- 

meşə torpaqlarında fıstıq , qismən palıd.
II  Yüksək dağ-çəmənlikləri kompleksi 

A. Subalp çəmənlikləri
13. Z ə if  parçalanmış dağüstü düzənliklərin çimli-çəmən 

torpaqlarında topal, yonca.
14. Orta parçalanmış suayrıcıların və yamacların çimli- 

çəmən torpaqlarında m üxtə lif otlar.
15. İntensiv , parçalanmış.- dik yqmacjtqrın çimli-çəmən

torpaqlarında m üxtə lif otlar., ,



16. Hamar suyanaların və yamacların çimli torpaqlarında 
m üxtəlif taxıl otları.

B. Alp çəmənlikləri
17. Hamar və yastı suayrıcıların çimli torpaqlarında 

yonca, qantəpər və m üxtəlif otlar.
18. Qüvvətli parçalanmış uçurumla qayalıqların qaşlarında 

seyrək çəmən otları.
III Subnival-nival kompleksi

A. Subnival
19. İntensiv parçalanmış səpinti konuslu, uçurumla çılpaq 

qayalıqlar.
B. Nival

20. İntensiv parçalanmış, ufantılı, buzlaq relyefli 
qayalıqlar.

Qeyd olunduğu kimi Zaqatala qoruğu ərazisində dağ- 
meşə landşaft kompleksi geniş diapozonlu hündürlükləri əhatə 
edir və geoloji-geomorfoloji, iqlim şəraiti, torpaq bitki 
örtüyünə görə bir-birindən fərqləndiyindən dağ-meşə landşaftı 
kompleksi daxilində 3 landşaft tipi ayrılmışdır. Bu landşaft 
tipləri aşağıdakılardır: a) alçaq dağlığm palıd-vələs meşələri;
b) orta dağlığn vələs-fıstıq meşələri; c) orta, qismən də 
yüksək dağlığm fıstıq meşələri. Göstərilən landşaft tipləri 
daxilində torpaq və bitki növlərinin müxtəlifliyini nəzərə alıb 
ərazidə bir neçə landşaft yarımtipləri ayrılmışdır.

a) Alçaq dağlığm palıd-vələs meşələri yarımtipi 500-550 
m-dən 900-1000m yüksəkliyi əhatə edir. Burada az meyilli 
yamaclar (20-35°) dellüvial çöküntülərlə Örtülüdür.

Landşaft yarımtipinin iqlimi dağ-meşə zonasının yuxarı 
hissəsinə nisbətən mülayim, isti və qismən qurudur. Havanın 
orta illik temperatuu 7-11° C, orta aylıq yanvar temperaturu -3 
və 0° C, iyul temperaturu isə 18-22° C arasında tərddüd edir. 
İllik atmosfer yağıntılarının miqdarı 700-900 mm arasında 
dəyişir.
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Zaqatala qoruğunda qiymətli dərman bitkisi-Xaçgölü.
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Bu landşaft yarımtipinin alçaq dağlıq hissəsində palıd- 
vələs meşələrinin qırılmasının tənzimlənməsi, heyvanların 
otarılmasımn dayandırılması və yamaclarda su eroziyasına 
qarşı tədbirlərin aparılması böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə 
malik ola bilər.

Göstərilən landşaft yarımtipinin daxilində relyef, 
torpaq-bitki örtüyünün müxtəlifliyini nəzərə alıb aşağıdakı 3 
landşaft növünü ayırmışıq: 1. Orta parçalanmış qərb
yamacların qonur dağ-meşə torpaqlarında vələs, palıd, qismən 
fıstıq ağacları; 2. Orta parçalanmış cənub, cənub-şərq 
yamaclarının qonur dağ-meşə torpaqlarında palıd ağacı, 
yemişan və qaratikan kolları; 3. İntensiv parçalanmış cənub 
yamacların qonur dağ-meşə torpaqlarında palıd, vələs, qovaq 
bitkiləri. Bu landşaftlar qoruğun cənubunda, Katexçaym və 
Balakənçayın sol sahillərində geniş yayılmışdır.

b) Orta dağlığm fıstıq vələs meşələri yarımtipi qoruğun 
ərazisində 900 m-dən 2000m yüksəliyi əhatə edir və tədqiq 
olunan ərazinin böyük hissəsini təşkil edir. Burada çılpaq 
ərazilərə çox az təsadüf olunur. Lakin meşələrin plansız 
qırılması, heyvanların otarılması, dellüvial çöküntülər inkişaf 
etmiş yamaclarda erozion və sürüşmə prosesləri və digər 
amillər ayrı-ayrı sahələrdə qravitasion tipli relyefin 
yaranmasına şərait yaradır.

Göstərilən landşaft yarımtipinin daxilində relyef, 
torpağı və bitki örtüyünü nəzərə alıb aşağıdakı 5 landşaft 
növünü ayırmışıq: 1. Orta parçalanmış qərb yamacların
qonur dağ-meşə torpaqlarında seyrək vələs, fıstıq birkiləri; 2. 
Orta parçalanmış cənub-qərb yamacların qonur-meçə 
torpaqlarında vələs, ağcaqayın, fıstıq bitkiləri; 3. Orta 
parçalanmış qərb yamacların qonur dağ-meşə torpaqlarında 
vələs, palıd, fıstıq birkiləri; 4. Orta parçalanmış şimal yamac
ların qonur meşə torpaqlarında vələs, tozağacı bitkiləri;
5. Orta parçalanmış şimal-şərq yamacların qo nur-meşə 
torpaqlarında vələs, fıstıq ağacları.

Bu landşaft növləri qoruğun hər iki sahəsinin 
mərkəzində, Mazımçayın sol sahili yamaclarında, 
Balakənçayın sağ sahilində, Katexçaym hər iki sahilində
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Meşəaltı bitkilər kompleksi
21



geniş ərazidə yayılmışdır. Ərazidə bu landşaft yarım tipi 
qoruğun xeyli hissəsini əhatə edir.

c) Orta, qismən yüksək dağlığın fıstıq -palıd meşələri
yarımtipi. Bu landşaft yarımtipi qoruq ərazisinin hər üç 
hissəsində ( Car, Balakən və Katex) yayılmasına baxmayaraq, 
onun çox sahəsi Balakən hissəsinə düşür. Əsasən Balakən 
çayının sağ və sol sahillərini və qismən də qoruğun cənub şərq 
hissəsini əhatə edir.

Ərazinin oroqrafık xüsusiyyətini, torpaq və bitki 
örtüyünü nəzərə alıb göstərilən landşaft yarımtipi daxilində 4 
landşaft növü ayırmışıq : 1. İntensiv parçalanmış qərb 
yamacların qonur dağ-meşə torpaqlarında fıstıq ağacları; 2. 
Orta parçalanmış, sürüşməli, uçqunlu cənub-şərq yamacların 
qonur, meşə torpaqlarında fıstıq, qismən də vələs ağacları; 3. 
Orta parçalanmış qərb yamacların qonur- qəhvəyi 
torpaqlarında fıstıq və palıd ağacları; 4. İntensiv parçalanmış 
şimal-şərq yamacların qonur-meşə torpaqlarında fıstıq, 
qismən də palıd ağacları.

Yüksək dağ meşələri 1800-2000 m-dən 2200 m-ə qədər 
mütləq yüksəklikli sahələrdə yayılır.Tədqiq olunan ərazidə 
yüksək dağ meşələrində Baş suayırıcıdan cənubda rast gəlinir. 
Bu ərazilər ifrat rütubətlənməsi ilə fərqlənir. Orta illik 
yağıntının miqdarı bu qurşaqda 1200-1400 mm təşkil edir və 
yağıntının miqdarı qərbdən şərqə doğru azalır.

Yüksək dağ meşələrinin formalaşmasına yüksək dağlıq 
relyef böyük təsir göstərir. Bu zonadan yuxanda yerləşən 
subalp çəmənlikləri və aşağıda yerləşən orta dağ meşə 
elementləri burada konkret ərazi vahidlərinin formalaşmasına 
öz təsirlərini göstərir.

Yüksək dağ meşələri tədqiq olunan ərazinin qərb və 
mərkəzi hissələrində 1800-2200 mm mütləq yüksəklikli 
sahələrdə xeyli geniş areala malikdir. Burada zəif pozollaşma 
dağ-meşə qonur torpaqlarında alçaqboylu fıstıq-vələs meşələri 
üstünlük təşkil edir. Bu meşələr əsasən çay dərələrində, iri 
yarğanların rütubətli yamaclarında əmələ gəlmişdir. 
Ümumiyyətlə, tədqiq olunan ərazidə 1800 m-dən yüksəklikdə 
çıx meşələrə rast gəlinmir. Lakin çay dərələri boyunca bəzi
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sahələrdə meşələr 2300-2350 m-ə qədər olan yüksəkliklərdə də 
yayılır. Bu zona sürüşmələr və dağ uçqunları ilə də 
səciyyələnir.

П. Yüksək dağ çəmənlikləri 
landşaft kompleksi.

Bu landşaft kompleksi 2100-3000 m yüksəklikdə olan 
intensiv parçalanmış dağlıq sahələri əhatə edir. Ağacların və 
meşələrin qırılması ilə əlaqədar olaraq bəzi ərazilərdə dağ- 
çəmən kompleksinin aşağı sərhəddi 1600-1700 m-dək enir. 
Dağ çəmən landşaft kompleksinin ümumi sahəsi qoruq 
ərazinin təqribən 30%-ni təşkil edir. Ərazi litoloji baxımdan 
yura və təbaşir yaşlı tünd rəngli gilli və qumdaşı şistlərindən, 
qismən də əhəngdaşı və mergellərdən ibarətdir.

Dağ-çəmən zonasında çimli dağ-çəmən torpaqları 
yayılıb. Bu torpaqlar üzərində sıx alçaqboylu otlar geniş 
yayılmışdır. V.D.Hacıyevin məlumatlarına görə dağ-çəmən 
zonasında 1169 bitki növü var . Lakin torpaq örtüyündə, fiziki 
aşınma intensiv gedən yamaclarda ovuntu, ufantı və sürüşmə 
mənbəli sel ocaqları geniş yayılmışdır.

Yüksək dağlığın nival və subvinal landşaft zonasından 
fərqli olaraq dağ-çəmən zonasında ekzogen relyef əmələgəlmə 
prosesləri daha zəif gedir.

Yüksək dağ landşaftı respublikamızda 8700 km2, yəni 
respublikamızın ümumi ərazisinin 10,2%-ni tutur. (Müseyibov, 
1981).Burada dağ-çəmən və buzlaq -nival landşaftları 
formalaşmışdır.

Dağ-çəmən landşaftı tədqiq olunan ərazidə əsasən 
2000-3000 m yüksəkliklər arasından yayılmışdır. Əvvəlki 
landşaft tiplərinə nisbətən buradakı landşaftlar öz 
rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Yüksəklikdən asılı olaraq dağ- 
çəmən landşaftları daxilində subalp və alp çəmənlikləri tipləri 
ayrılır.

İfrat rütubətlənmiş yüksək dağlığın subalp çəmənlikləri 
çimli dağ-çəmən, torflu-çimli, dağ-çəmən torpaqları üzərində 
əsasən 2000-2600 m yüksəkliklərdə formalaşmışdır.
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Subalp çəmənlikləri kolluqlar
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(Ömərova, 1970). Bu tip landşaftlar Katex və Balakən çayları 
hövzələrində 1800-1700 m-ə qədər olan sahələri əhatə edir 
(Kərəmov, 1966).

Ərazidə bu landşaft tipi əsas suayrıcı dağlarda və başqa 
sahələrdə aşağı və orta təbaşirin əhəgdaşılı, dolomitli, mergelli, 
qumdaşlı, orta yuranın tuflu, tuflu-qumlu, süxurları üzərində 
yayılmışdır.

Subalp qurşağı hündürboylu ot bitkiləri ilə zəngindir. 
Bu qurşaqda 100-ə qədər çiçəkli bitki növü vardır ( Hacıyev, 
1978). Katexçay hövzəsində subalp bitkilərinin hündürlüyü 15- 
20 sm, bəzən isə 50-60 sm-ə çatır.Burada ən çox üçyarpaq 
yonca, mərcənotu, qiyaq otu, titrəkotu, vələmir, pişikquyruğu 
və s. yayılmışdır. V.D.Hacıyevin (1978) məlumatına görə 
subalp çəmənliyinin hər hektarından lOsenter quru ot kütləsi 
toplanır ki, bu da 7 baş iribuynuzlu mal-qaranı təmin edir.

Subalp çəmənlikərinin aşağı sərhədi tədricən meşə 
qurşağı ilə əvəz olunur. Bu keçid sahə girintili-çıxmtılıdır. 
Subalp landşaft tipi dağ-meşəylə dağ-çəmən tipləri arasında 
keçid təşkil edir və dəniz səviyyəsindən 2000-2200 m-dən 2600 
m-ə qədər yüksəklikdə inkişaf edib. Hesablamalara əsasən 
müəyyən edilmişdir ki, bu landşaft tipinin ümumi sahəsi dağ- 
çəmən landşaft kompleksinin ümumi sahəsinin xeyli hissəsini 
əhatə edir.

Buranın relyefi çay və yarğanlarla kəskin parçalan
mışdır. Ərazi mürəkkəb quruluşa malik olmaqla və asanlıqla 
aşınmaya məruz qalır. Qərb hissə yura yaşlı gilli şistlər və 
qumdaşlarmdan, şərq hissə isə təbaşir yaşlı əhəngdaşı və 
merqellərdən ibarətdir.

Subalp landşaft tipi daxilində 4 landşaft növü ayırmışıq: 
1. Zəif parçalanmış dağüstü düzənliklərin çimli-çəmən 
torpaqlarında topal, yonca bitkiləri; 2. Orta parçalanmış 
suayrıcıların və yamacların çimli-çəmən torpaqlarında 
müxtəlif otlar; 3. İntensiv parçalanmış dik yamacların çimli- 
çəmən torpaqlarında müxtəlif otlar; 4. Hamar suayrıcıların və 
yamacların çimli torpaqlarında taxılkimilər və müxtəlif otlar.
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Subalp çəmənlikləri 2500-2600 m yüksəklikdə alp 
çəmənliklərinə keçir. Alp çəmənlikəri tədqiq olunan ərazinin 
3000 m yüksəkliyə qədər olan sahələrini əhatə edir.

Alp çəmənlikləri ifrat rütubətlənmiş dağ-çəmən, torflu- 
çimli dağ-çəmən ibtidai torpaqlar üzərində formalaşmışdır. 
Hamar yamaclarda, bəzi sahələrdə alp landşaftı 3100-3200 m-ə 
qədər qalxır.

Alp çəmənliyinin əsasən alçaq boylu ot bitkiləri inkişaf 
etmişdir. Çəmənlikdə bitkilərin hündürlüyü 10-15 sm-ə çatır. 
Qurşağın aşağı sərhədlərində ot örtüyünün hündürlüyü bəzi 
hallarda 30-40 sm-ə yaxın olur. Burada əsasən mərcan otu, 
üçyarpaq yonca, titrəkotu pişikquyruğu, şahduran və s. 
yayılmışdır. Bu landşaft tipi daxilində iki landşaft növü 
ayırmışıq: 1. Hamar və yastı suayrıcıların çimli torpaqlarında 
yonca, qantəpər və müxtəlif otlar; 2. Qüvvətli parçalanmış 
uçurumlu qayalıqların qaşlarında seyrək çəmən otları.

III Subvinal-nival kompleksi
Bu landşaft kompleksinə Zaqatala qoruğunun yüksək 

dağlıq zonalarında, suayrıcı silsilərdə, Baş Qafqaz dağlarının 
hündür çılpaq qayalıqlarında rast gəlmək mümkündür. 
Kompleksin özünəməxsus təbiəti var. Sərt iqlimi, zəif torpaq 
örtüyü,çox da zəngin olmayan bitki aləmi və florası ilə 
qoruqda mövcud olan digər landşaft komplekslərindən kəskin 
fərqlənir. Relyefinin mürəkkəbliyi ilə də qonşu ərazilərdən 
seçilir. Sahəcə az bir ərazini əhatə edən bu landşaft kompleksi 
dağ turlarının, dağ keçilərinin və başqa heyvanların toplandığı 
məskənə çevrilmişdir. Göstərilən landşaft kompleksi daxiində 
iki landşaft tipi ayırmışıq : a) Subvinal landşaft tipi; b) Nival 
landşaft tipi. Bu tiplər daxilində müvafiq olaraq hərəsində bir 
landşaft növü ayrılmışdır.
a) Subvinal landşaft tipi -  tədqiq olunan ərazinin 3000 m-dən 
3600-3700 m-dək yüksəkiyi daxilində yayılmışdır. İnkişafına, 
daxili quruluşuna və əahtə sahəsinə görə o, nival landşaftdan 
fərqlənir. Lakin xarici görünüşünə görə bu landşaftlar bir 
birinə oxşardırlar.
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Yüksək dağlığm meşələri
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Alp və subalp çəmənlikləri
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Subvinal landşaft tipi daxilində relyef kəskin 
parçalanmışdır. (3 dən 5,5km/km2 -a  qədər). Burada 
qarvatision relyef formaları yayılıb. Əsasən cənub və cənub- 
şərq ekspozisyasma malik olan aşırımlar və s. üstünlük təşkil 
edir. Onun sürüşmə ocaqları regional yayılmaya malik deyillər, 
amma subvinal landşaft kompleksinə xarakterik olan sel 
ocaqlarının tərkibinə daxildirlər.

Subvinal yarımzona dağ-tundra iqlimi ilə xarakterizə 
olunur: havanın orta illik temperaturu 0° S və ondan aşağı, 
orta yanvar minimumu -8 -10° S və aşağı, iyul temperaturu 10° 
S -yə qədərdir. Qış və yay soyuq keçir, ərazi yüksək 
nəmlənməsi ilə digər sahələrdən fərqlənir. Bu landşaft tipi 
daxilində bir landşaft növü -intensiv parçalanmış səpinti 
konuslu uçurumlu çılpaq qayalıqlar növü ayrılmışdır.

b) Nival landşaft tipi- Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin 
3600-3700 m yüksəkliyə malıik suayrıcınm zirvəsində talalar 
şəklində nival landşaft inkişaf etmişdir. Lakin tipik nival 
landşaft yalnız qoruğun suayrıcı zonasında, sıldırım dağlıq 
rayonunda, Katexçayla Balakənçayın yuxarı hissəsində, 
Dövlət sərhəd rayonunda və digər əlçatmaz sərt qayalıqlarda 
yayılmışdır.

Yamacların dikliyi ( > 35°), relyefinin kəskin
parçalanması (3,5 -  4,5 km/km2) və böyük dərinlik 
parçalanması (650-700 m) ilə fərqlənir.

Nival landşaftlar iqlimin sərtliyi ilə seçilir. Orta illik 
temperatur -2,8° -4,4° və aşağı, orta yanvar temperaturu -6 -4° 
təşkil edir. Atmosfer yağıntılarının miqdarı 1000-1100 mm 
təşkil edir.

Azərbaycan Coğrafiyası cəmiyyətinin
(BDU filialı) əsərləri. Bakı 2009. II cild s.
98-104
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Zaqatala qoruğunun ekoloji şəraitini yaxşılaşdırma
yolları.

Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə 
təbiətə mənfi təsir edən amillər durmadan artır. Təbiətlə 
cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqə və ümumi tarazlıq pozulur. 
Yerin qabığında əmələ gələn “yaralar” get-gedə çoxalır, 
meşələrin sahəsi azalır, atmosfer zəhərli qazlarla çirklənir, 
bulaqların gözü quruyur, çaylar öz çoşğunluğunu və biloji 
ehtiyatını itirir. Bəzi heyvan növlərinin sayı kəskin azalmış, 
hətta bəzilərinin nəsli kəsilmək təhlükəsinə gəlb çatmışdır.

Təbiətin dilbər guşələrindən biri olan Azərbaycan 
torpağında da bu məsələ günün ən aktual problemlərindən 
birinə çevrilmişdir. Qədim Odlar Yurdunun bəzəyi hesab 
olunan ceyran xeyli azalmış, hətta nəsli kəsilmək təhlükəsinə 
məruz qalmış və nəhayət, “Qırmızı kitab”a düşmüşdür. 
Ceyrançöl ceyransız qalmışdır! Ayrı-ayrı alim və 
mütəxəsislərin irəli sürdüyü təkliflər, bu mövzuda mətbuat 
səhifələrində vatxaşırı dərc olunan yazılar göstərir ki, təbiətin 
qorunması məsələsini həll etməyə doğru addımlar atılsa da, 
bunlarla hələlik kifayətlənmək olmaz. “Təbiət və insan” 
problemini həll etmək üçün kompleks tədbirlər planının həyata 
keçirilməsi vaxtı artıq gəlib çatmışdır. Dövlət də təbiətdən 
istifadə məsələsinə nəzarəti gücləndirməyi, əhalinin ekoloji 
tərbiyəsini diqqət mərkəzində saxlamağı zəruri sayır.

Zaqatala qoruğunun dağ turları
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Bu problemin həlli isə ilk növbədə insan şüuruna 
təsirdən başlamalıdır. Tərbiyənin tərkib hissələrindən biri 
hesab olunan ekoloji tərbiyə və ekoloji təhsil insanın ahəngdar 
inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Yuxarıda deyildiyi kimi təbiətin mühafizəsi sahəsində 
Azərbaycanda xeyli iş görülmüşdür. Bu məqsədlə xeyli qoruq 
və yasaqlıqlar yaradılmışdır. Bunlardan biri də Azərbaycanın 
şimal-qərbində dağlıq ərazilərin landşaft kompleksini və digər 
heyvan növlərini, xüsusən də nəcib maralı, dağkeçisini, turları, 
qiymətli quş növlərini və s. qoruyub saxlamaq məqsədi ilə 
təşkil edilmiş Zaqatala dövlət qoruğudur.

Qoruq ərazisi mühafizə olunmasına baxmayaraq 
burada heyvanların sayının azalması, landşaftın deqredasiyası 
və ekoloji şəraitin pisləşməsi müşahidə edilir. Qoruqda 
meşələrin sahəsi azalır, talalar əmələ gəlir, onun aşağı sərhədi 
antropogen təsirlərin nəticəsində dəyişərək xeyli yuxarı qalxır, 
meşə arealı kiçilir. Qoruğun xeyli hissəsini tutan alp və subalp 
çəmənlikləri yararsız hala düşür. Göstərilən bu proseslərin 
əmələ gəlmə səbəblərini qruplaşdırdıqda məlum olur ki, 
ekoloji şəraitin pisləşməsinə təsir edən amillər iki növdə 
müşahidə edilir. Bunlardan biri təbii proseslər, digəri isə 
antropogen təsirlərdir. Bunların hər ikisi qoruqda mövcud 
olan ayrı-ayrı landşaft komplekslərinə, tip və yarımtiplərin, 
hətta landşaft növlərinin dəyişməsini sürətləndirir, bir növ hər 
iki proses birlikdə ekoloji şəraiti pisləşdirir. Nəticədə heyvanat 
aləmi dəyişir, əhəmiyyətli növlər azalır, qonşu ölkələrə 
miqrasiya edir. Təbii proseslər qarşısıalınmazdır (bəzi 
meliorativ tədbirlərlə həmin prosesləri zəiflətmək olar), digəri 
isə tənzimlənəndir. Bunların hər ikisini ayrılıqda 
səciyyələndirməyi nəzərdə tutmuşuq.

Zaqatala qoruğunun ekoloji şəraitinə təsir edən təbii proseslər.
Zaqatala Dövlət qoruğunun təbii şəraitinə, landşaft 

komplekslərinin dəyişməsinə təsir edən təbii proseslər müxtəlif 
olub, əsasən aşağıdakılardır:
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a) sellərin əmələ gəlməsi b) qar uçqunları c)ərazinin 
parçalanması d) uçqun və ufantılarm əmələ gəlməsi 
e)ərazinin çılpaqlaşması və s.

a) Sellərin əmələ gəlməsi nəinki Zaqatala qoruğunun 
ərazisi üçün, hətta bütün Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün 
xarakterikdir. Təbiətin dağıdıcı proseslərin ən dəhşətlisi hesab 
olunan sellər ilk növbədə relyef və yağıntının illik miqdarı və 
onun düşmə rejimi ilə əlaqədardır. Qoruq ərazisində selləri 
Balakənçaym Katex, Filizçaym və s. çayların orta axımının 
qolları üzərində formalaşır. Ərazinin çılpaqlaşması qoruq 
sahəsində sel ocaqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Burada 
mövcud olan eroziya və fiziki aşınma nəticəsində əmələ gələn 
qırıntılar sellərin güclənməsində, onların sulb maddələrlə 
zənginləşməsində böyük rol oynayır.

Qoruq ərazisində güclü sellərin əmələ gəlməsi bəzən yaz 
fəslinə də təsadüf edir. Bəzən, ərazidə güclü qarın yağması, 
qalın qar örtüyünün yaranmasına səbəb olur. Müşahidələr 
göstərir ki, aprel-may aylarında istinin artması nəticəsində çay 
hövzələrinin yuxarı hissələrində qarm sürətlə əriməsi başlayır. 
Bu zaman əmələ gələn sellər uzunmüddətli olur. Meşələrə, 
meşə-çöl landşaft komplekslərinə böyük ziyan vurur. Bu 
proses vaxtaşırı olduğundan landşaftın deqredasiyasına səbəb 
olur. Qoruğun ekoloji şəraitinə pis təsir edən sellər ətraflı 
öyrənilməli, onlara qarşı mübarizə tədbirləri hazırlanmalıdır.

Qoruq ərazisində sellərin dağıdıcı təsirini azaltmaq 
məqsədi ilə bir neçə dağ-mühəndis hidroqurğularınm 
quraşdırılması, çay sahillərinin müxtəlif üsullarla ( beton divar, 
dirək, kirpicik ) bərkitmək faydalı işlərdəndir. Meşə qırımının 
qarşısını almaq, talaların və meşə seyrəkləşməsinin qarşısım 
almaq qoruğun ekoloji şəraitini yaxşılaşdırmağa xidmət edər. 
Zaqatala qoruğunun ərazisində sellərin ancaq dağıdıcı işi çox 
müşahidə edilir. Aydın məsələdir ki, onun toplayıcı işi çaym 
düzən əraziyə keçən hissədə və ondan aşağılarda daha çox hiss 
olunur ki, bu da qoruqdan kənar hissələrdir.
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b) Zaqatala qoruğu ərazisində heyvanların həyat 
şəraitinə pis təsir göstərən təbii hadisələrdən biri də qar 
uçqunlarıdır. Ərazidə qarın yağması oktyabr-may aylarına 
təsadüf edir. Bəzi hallarda aprel ayında da qarm yağması 
müşahidə edilir. Qalın qar örtüyü əmələ gəlir. Yazda isə onlar 
əriməyə macal tapmamış, meyilliyi sərt olan yamaclarda 
metrlərlə qalın qar yamac boyu uçur. Heyvanat aləminə böyük 
ziyan vurur. Qarla örtülü sahələri yalnız yüksək dağlığm şiş 
zirvələrində müşahidə etmək olar. Sıx duman olması bu ərazi 
üçün səciyyəvidir. Alp və subalp çəmənliklərində landşaftın 
ayrı-ayrı tip və yarımtiplərin dəyişməsində və ekoloji şəraitin 
pisləşməsində təbiətin bu prosesinin qarşısı alınmazdır.

c) Ərazinin səth suları çaylar vasitəsilə parçalanması da 
qoruq ərazisində müşahidə edilir. Yarğanların və kiçik 
qobuların əmələ gəlməsi də landşaftın pozulmasına səbəb olur. 
Subalp və alp landşaft komplekslərinin sahələrində çox 
yayılan bu proseslərin qarşısını almaq üçün meşəsalmadan və 
digər fitomeliorasiya işlərində istifadə etmək zəruridir.

d) Zaqatala qoruğunun xeyli hissəsi dağlıqdan ibarət 
olduğu üçün buranın özünə məxsus təbii şəraiti vardır. Alp 
çəmənliklərindən yuxarılarda sıldırım qayalıqlardan ibarət sərt 
yamaclarda fiziki aşınmanın intensiv getdiyi müşahidə edilir. 
Aşınmanın məhsulları isə ufantılar, səpintilər, çürüntülər və s- 
dir ki, bunlar yamaclarda bərkimədiyindən bitki örtüyündən 
məhrum olurlar. Oravitasion qüvvənin təsirindən həmin 
maddələr yamac boyu aşağıya doğru hərəkət edir.Bəzi 
hallarda isə həmin proses üçqunlarla nəticələnir. Bu proses 
vaxtaşırı olduğundan ərazi üçün dominant landşaft yarana 
bilmir. Turların və dağ keçilərinin “ehtiyatsız” hərəkətləri də 
bəzən kiçik həcmli uçqunların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 
Ufantılar yamac boyu hərəkət edərək ərazidə yelpikvari relyef 
formaları əmələ gəlir. Həmin ərazilərdə bitki örtüyünün 
formalaşmasına uzun vaxt lazım gəlir.
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e) Ərazinin çılpaqlaşması. Zaqatala qoruğunun ərazisində bu 
proses aydın gözə çarpır və iki amil göstərilən təsirin 
intensivləşməsinə böyük təkan verir. Bunlardan biri təbii, 
digəri isə antropogen amillərdir. Antropogen millər haqqında 
növbəti bölmədə ətraflı bəhs olunacaq.

Tədqiqat zamanı qoruq ərazisində bitki örtüyündən 
məhrum sahələrə rast gəlinmir. Maraqlısı budur ki, həmin 
ərazilərə (bitkisiz sahələr) qoruğun bütün landşaft 
komplekslərində və bütün yüksəklik yaraslarından müşahidə 
etmək mümkündür. Bitkisiz sahələrin əmələ gəlməsində, 
sellərin daş axınlarının, ufantı konuslarının hərəkətinin, 
denudasiyasının və digər amillərin rolu böyükdür. Daş 
axınlarının (sellərin) yamac boyu qravitasion qüvvələrin təsiri 
ilə hərəkəti bitki örtüyünün məhv olunmasına səbəb olur. 
Sellər də çay vadilərində mövcud olan bitki növlərini ya aparır, 
ya da gətirdiyi qum, lil və daşlarla örtür. Bu hadisələr vaxtaşırı 
olduğundan çay vadilərində bitkisiz sahələrin əmələ gəlməsi 
sürətlənir.

Zaqatala qoruğunun ekoloji şəraitinə təsir edən antropogen
amillər.

Zaqatala qoruğunun ərazisi ciddi mühafizə olunan ərazi 
hesab olunmasına baxmayaraq, buranın ekoloji şəraitini 
gərginləşdirən antropogen amillər də müşahidə edilmişdir. 
Bunlara meşənin qanunsuz qırılması, heyvan növlərinin 
ovlanması, dağlıq landşaftlarından (alp və subalp) yay 
otlaqları kimi plansız istifadə edilməsi, ağac cinslərinin cavan 
pöhrəliklərinin qırılması, normadan artıq qoyun sürülərinin 
alp və subalp çəmənliklərində otarılması, qoruq ərazisində 
geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılması, meyvə və giləmeyvələrin 
yığılması və s. misal ola bilər.

Meşənin qırılmasının bir çox səbəbi aşkar olunmuşdur. 
Bunun vacib bir səbəbi sosial xarakter daşıyır. Belə ki, Böyük 
Qafqazın cənub yamacında olduğu kimi qoruq ərazisində də 
meşələr iki məqsədlə qırılır. Birincisi, qoruğu əhatə edən 
kəndlər təbii qazla təmin edilmədiyindən kənd əhalisi odun 
tələbatım ödəmək üçün meşəyə üz tutur.
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Əhalinin mənzillərinin qazlaşması meşə qırılmasının 
qarşısını ala bilər. İkincisi, tikinti materialına olan böyük 
tələbat insanları meşədən istifadə etməyə sövq edir.

Qoruq ərazisinin sərhəd zonasında ciddi nəzarətin 
olmamasından bura həvəskar ovçuların məskəninə 
çevrilmişdir. Dağ keçilərinin, Dağıstan turlarının, cüyürün və 
digər adları “Qırmızı kitaba” düşmüş heyvan növlərinin 
ovlanması qoruğun təşkilinin məqsədinə ziddir. Qoruğun 
mühafizə zolağının, sərhəd nişanlarının, xüsusi işarələrin 
olmaması bu işi daha da çətinləşdirir. Bunun və buna oxşar 
digər xoşagəlməz halların qarşısım almaq üçün Zaqatala 
qoruğunun statusunun dəyişib biosfer qoruqları şəbəkəsinə 
daxil edilməsinə nail olunmalıdır. (Biosfer qoruqlarının təşkili 
məsələsi kitabın növbəti bölməsində geniş şərh edilmişdir).

Zaqatala qoruğunun yüksək dağ çəmənliklərindən 
yay otlaqları kimi istifadə edilməsi qoruq rejiminə ciddi ziyan 
vurur, landşaftı deqredasiyaya uğradır, şəraiti gərginləşdirir. 
Çəmən zonalarda normadan artıq heyvanların otarılması, 
otlaqların növbələşməməsi, sürülərin yamaclarda çığır və 
çəhlimləri əmələ gətirməsi həmin ərazidə səth eroziyasının 
əmələ gəlməsinə və onun güclənməsinə səbəb olur. Həmin 
ərazilərdə qoyun sürülərinin miqdarı tənzimlənməlidir.

Yaylaq mövsümü zamanı dəyələrin və komaların 
qurulması üçün külli miqdarda nazik ağac çubuqlarından 
istifadə edilir. Bu vaxt cavan meşəlik-pöhrəliklər 
heyvandarların bu qayğısını da “yerinə yetirirlər”. Alp və 
subalp çəmənliklərində qurulası dəyələrin “materialları” 
meşənin cavan sahələrində hazırlanır. Bütün bunların hamısı 
qoruğun florasına, xüsusən meşə kompleksinə saysız-hesabsız 
ziyan vurur, ekoloji şəraiti pisləşdirir. Meşələrin təbii bərpası 
cavan pöhrəliklərin qırılması ilə bağlı ləngiyir, nəticədə meşə 
öz arealını kiçildir. Yay otlaqlarında qoyun sürülərininin 
çoxalması, onlara xidmət edən heyvandarların sayını artması, 
çoban itlərinin qoruq ərazisində çoxalması qoruğun faunasına 
öz mənfi təsirini göstərir.
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Bəzi heyvan növlərinin balaları bu itlərin hücumuna və 
təqibinə düçar olurlar. Sürülərin çoxluğu çəmənliklərin 
pozulması, yamaclarda cığırlarla şırımların əmələ gəlməsinə 
səbəb olur.

Zaqatala qoruğundakı müşahidə edilən antropogen 
təsirlərdən biri də qoruq ərazisində geoloji-kəşfiyyat işlərinin 
aparılmasıdır. Atropogen amillərin ən böyük həcmlisi və 
qoruğun fauna və florasına böyük ziyan vuran bu geoloji 
qazıntı işləri qoruğun yaradılma məqsədi ilə uzlaşmır. 
Buradakı dağ -mədən işləri, onların əmələ gətirdiyi dəhşətli 
səs-küylər burada özlərinə sığınacaq tapmış Qafqaz dağkeçisi, 
Dağıstan dağkeçisi, maral, qaban, ayı, cüyür kimi heyvanların 
miqrasiyasına səbəb olur, qoruq rejimi pozulur, həmin 
heyvanlar qonşu dövlətlərin həmsərhədində yaradılmış eyni 
məqsədli Laqodexi qoruğunda, Quton və Çarodin 
yasaqlıqlarında məskunlaşırlar.

Zaqatala qoruğu ərazisində qiymətli heyvan növlərinin 
sakit həyatını təmin etmək üçün ilk növbədə Filizçay 
hövzəsində dağ-mədən işlərinin nizama salınması, filizin 
çıxarılma üsulunun dəyişdirilməsi (indiyədək açıq üsulla 
çıxarılsa da bundan sonra şaxta üsulu ilə çıxarılması daha 
məqsədəuyğundur) ən vacib tədbirlərdən biri və başlıcasıdır.

Azərbaycan Coğr. Cəmiy. BDU filialı, 
Bakı 2009, II cild s 105-110
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Zaqatala biosfer qoruğunun təşkili məsələləri
Son zamanlar insan fəaliyyətinin təbiətə təsirinin 

artması ilə əlaqədar ətraf mühitin mühafizəsi problemi daha da 
kəskinləşmişdir. Bununla əlaqədar nadir landşaftların sayı 
azalmış və tükənmək təhlükəsi altında qalmış heyvan və bitki 
növlərinin qorunması və bərpası üçün Azərbaycanda bir sıra 
qoruq və yasaqlıqlar təşkil olunmuşdur.

Lakin mövcud qoruq və yasaqlıqların fəaliyyəti ayrı-ayrı 
biotlarm qorunması və bərpası məsələsini təmamilə təmin 
etmir, lazımi səviyyədə etalon funksiyasını yerinə yetirmir. 
Ona görə də respublikada yeni kompleks qoruq növləri, yəni 
biosfer qoruqları yaratmaq məqsədəuyğundur. Biosfer 
qoruqlarının yaradılma ideyası beynəlxalq YUNESKO 
proqramının hazırlığı gedişində əmələ gəlmişdir. «İnsan və 
biosfer» (MAB) proqramı dünyanın bir çox ölkələrində təsdiq 
və müdafiə olunmuşdur.

Gerasimov İ.P. (1976), Kovda V.A., Kerjentsev A.S. 
(1977), Conson V.K., Olson C.S., Raykl D.E.(ABŞ, 1977), 
Franklin C.F.(ABŞ, 1977), Sokolov V.E., Sıroyeçkovski 
E.E.(1981), Krinitski V.V. (1982). Kovda V.A., Kerjentsev
A.S., Zablotskaya L.V., Qordeeva E.V.(1982) və başqaları öz 
işlərində nəinki biosfer qoruqlarının yaradılması ideyasına 
tərəfdar olmuşlar, həmçinin yeni növ qoruğun əsas 
məsələlərini, məqsədini və quruluşunu açıqlamışlar.

Biosfer qoruğunun strukturu 1972-ci ildə Moskvada 
keçmiş SSRİ ilə ABŞ arasında təşkil olunmuş beynəlxalq 
konfransında işlənmişdir.

Proqramda aydın göstərmişdir ki, biosfer qoruqlarının 
monitorinq rolunu oynayan 3-4 mühafizə sahəsi olmalıdır. 
Qeyd olunmuşdur ki, hər kompleks biosfer qoruğunun: 1 
Ciddi qorunan sahəsi -  nüvəsi; 2. Bufer zolağı -  qoruğ 
nüvəsinin mühafizəsi üçün ayrılan zonası; 3. Qoruq və ya 
yasaqlıqdan ibarət eksperimental zonası; 4. təsərrüfat üçün 
ayrılan ətraf zonası olmalıdır (səh. 99-dakı şəkilə bax ).

Yuxarıda göstərilən müəlliflərin fikrinə əsaslanaraq 
Azərbaycanda biosfer qoruqlarının təşkilinin bir neçə 
xüsusiyyətini göstərməyi nəzərdə tutmuşuq.
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Biosfer qoruqları Azərbaycanda qoruq işinin təşkilində 
xüsusi rol oynamalı və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi MAB-m bu proqramına əsaslanmaqla 
Azərbaycanda təbiətin qorunması işini istiqamətləndirməlidir.

Apardığımız uzun illik tədqiqatlar nəticəsində Zaqatala 
dövlət qoruğu ərazisində bir sıra problemlərin olması müəyyən 
edilmişdir ki, bunları ilk növbədə qoruq rejiminin yenidən 
təşkil edilməsi ilə həll etmək olar.

Hələ 1985-ci ildə akademik Həsən Əliyev V.Hacıyev və 
başqalarının yazdıqları «Zaqatala qoruğu» monoqrafiyasına 
yazdığı ön sözdə bu qoruğu «Biosfer qoruğu» adlandırmışdır. 
Sonralar təbiətin mühafizəsi ilə bağlı təşkil olunmuş konfrans 
və simpoziumlarda bu məsələ dəfələrlə müzakirə olunmuş və 
nəticəsiz qalmışdır.

Bir az ondan əvvəl, keçmiş SSRİ qoruqlarından 
bəzilərinin qoyulan tələblərə uyğun olduğunu V.V.Krinitski 
(1982) göstərmişdir. Onun fikrinə görə biosfer qoruqları öz 
spesifik xüsusiyyətlərinə, ərazi strukturuna və elmi 
stasionarına görə intensiv istifadə olunan torpaqlarda da 
yaratmaq olar.

Qorunan mühafizə obyektlərinin ekoloji vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə aşağıdakı qoruqların bazasında 
biosfer qoruqlarının geniş şəbəkəsi və biosfer elmi 
stansiyaların yaranması tələb olunurdu: Həştərxan, Barquzin, 
Voronej, Darvin, Oka, Qara dəniz, «Slitere», «Ağsu-Cabaqlı», 
Karpat, Altay, Badxız, Zaqatala, Borjom və s. Göstərilən 
qoruqların içərisində əsas yeri Böyük Qafqazın cənub 
yamacında yerləşən Zaqatala dövlət qoruğu tutur. Bu qoruq 
bir neçə növ dağ lanşaftlarını əhatə edir və Gürcüstan 
Respublikasında yerləşən Çarodin yasaqlığına yaxındır. 
Zaqatala qoruğu Zaqafqaziyanın ilk qoruqlarından biri sayılır 
(Krinitski, 1982.)

Belə qoruqların təşkilində əsas məqsəd: indiki və 
gələcək nəsillər üçün yerdə həyatın inkişafı mərhələsində 
formalaşmış bitki, heyvanat aləminin genetik fondunu və 
həmçinin biosferin etalon sahələrini, tipik təbii ekosistem 
nümunələrini və qruplarını mühafizə etməkdir. Bunun üçün 
ayrılmış rayon (ərazilər) çoxillik tədqiqatlara ətraf mühitə
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nəzarətə, həmçinin təbiəti mühafizə məsələlərinə və 
mütəxəsislərin hazırlanmasına xidmət etməlidir.

Biosfer qoruqlarının təşkil etmək ideyası müxtəlif 
dövlətlərin görkəmli alimləri tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Belə ki, Moskvada, 1974cü il iyulun 3 də 
imzalanmış Sovet-Amerika dövlətlərinin rəsmi 
məlumatlarında deyilir «Ətraf mühitin mühafizəsi işindəki 
əməkdaşlığı, genişləndirmək, BMTnin maarif, elm və 
mədəniyyət məsələləri ilə məşğul olan təşkilatı YUNESKO
nun təklifi ilə təşkil olunmuş « insan və biosfer » beynəlxalq 
proqramını yerinə yetirmək, hər dövlət öz ölkəsində müəyyən 
olunmuş təbii ərazilərdə biosfer qoruqlarını təşkil etməklə 
heyvanat və bitki aləminin genetik cəhətdən qiymətli növlərini 
mühafizə etmək, həmin ərazilərdə elm-tədqiqat işləri aparmaq, 
dünya miqyasında ətraf mühiti qoruyub saxlamaq işində 
insanların ən xeyirli yaradıcılığı lazımdır.

Əksər müəlliflərin fikrinə və MAB-m bütün sənədlərinə 
görə biosfer qoruqlarının ənənəvi qoruqlardan fərqli və üstün 
cəhəti ondan ibarətdir ki, bu yeni qoruq növünün mühafizə 
dərəcəsindən asılı olaraq bir neçə /3 ya 4 / zonası olmalıdır.

Zaqatala biosfer qoruğunun, nüvəsi bufer zonası, 
eksperimental qoruqlar (zona) və periferiyası olmalıdır 
(şəkil 2). Nüvədə bütün təsərrüfat işləri qadağan olunur. 
Burada antropogen təsirlər hiss olunmamalıdır. Qoruğun 
nüvəsini təbiətin toxunulmaz guşəsi hesab olunan Zaqatala 
qoruğunun əsas hissəsi hesab olunan «Katex» sahəsini təklif 
etmək məqsədə uyğundur. Bufer zonanın məqsədi isə nüvəni 
antropogen təsirlərdən mühafizə etməkdir. Bunun üçün 
Zaqatala qoruğunun «Katex» sahəsinin (nüvənin) ətraflnda 
3-4 km-lik ( bu, ərazidənvə şəraitdən asılıdır) mühafizə 
zolağının (bufer zona) yaradılması vacibdir. Bu, zonada 
təsərrüfat işlərinə, müşahidəyə elmi-tədqiqat işlərinə və s. 
qismən icazə verilir. Bu şərtlə ki, həmin işlər biotun inkişafına 
təsir etməsin. Həmin zonada turizm, rekrasiya işlərində 
istifadəyə yol verilir.
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Təklif olunan Zaqatala biosfer qoruğunun şərti işarəsi

1. Kompleks biosfer qoruğunun nüvəsi;
2. Aralıq (bufer) zona;
3. Eksperimental qoruqlar;
4. Ətraf (periferik) sahə;
Bufer zonada ov etmək, bitki və ağac növlərini kəsmək 

qadağan olunur. Bufer zonasının təşkili qoruğun kənarında 
bütün heyvanların qanunsuz ovlanmasmm qarşısını almaqla 
yanaşı, biosferin qlobal mühafizəsinin təşkilində böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, bu cür bufer zonam 
respublikanın bəzi qoruqlarının da ətrafında təşkil etmək 
məsləhətdir. Şirvan, Ağgöl, Hirkan, Qarayazı, Göy-Göl, 
Qızılağac və başqa qoruqların landşaftları antorpogen təsirlərə 
daha çox məruz qaldığından göstərilən qoruqların bufer 
zonasının təşkil olunmasına ehtiyac duyulur.

Kompleks biosfer qoruğunun tərkib hissəsi hesab olunan 
“eksperimental qoruqlara ” - sahələrə təklif etdiyimiz Zaqatala 
biosfer qoruğunun yaxınlığında və həmsərhəd olan 
Gürcüstanın « Laqodexi qoruğunu» Zaqatala qoruğunun 
ikinci hissəsi hesab olunan «Balakən» sahəsini, Dağıstanın 
Quton və Çarodin yasaqlıqlarını aid etmək olar. 
Eksperimental sahələrdə ciddi montiorinq təşkil etmək, 
heyvanların miqrasyasmı öyrənmək, dağlıq geosistemdə gedən 
dəyişkənliyi müşahidə etmək və bunların nəticəsində ekoloji 
gərginliyin dinamikasını ayrıd etmək və nəticədə kompleks 
biosfer qoruğunda ekoloji şəraiti qiymətləndirmək və 
yaxşılaşdırmaq üçün düzgün elmi təkliflər verməyə imkan 
yaradılacaqdır.

Biosfer qoruğunun periferik zonasında isə kənd 
təsərrüfatı işlərinə və təbiətin ayrı-ayrı komponentlərindən 
səmərəli istifadəyə yol verir. Burada da təbiətə olan təsir gözə 
çarpmamalı, təbii tarazlıq pozulmamalıdır. Qoruğun 
qarşısında qoyulan əsas məqsəd və vəzifələrdən və həmçinin
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şəraitindən asılı olaraq «uuif olunan bicsin qoruqlarının 
periferik zonalarının sahəsi dəyişə bilər.

Bunun üçün qoruğu əhatə edən dövlətlərin razılığına əsasən 
yerli şəraitdən asılı olaraq sahəni dəyişdirmək beynəlxalq 
proqramda öz əksini tapmışdır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik 
ki, təklif olunan kompleks biosfer qoruğu bir neçə dövlətlərin 
-  Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstanın «müştərək» qoruğu 
hesab oluna bilər. Belə müştərək qoruqlar dünyada 
mövcuddur. Beynəlxalq proqram olan «İnsan və biosfer» 
(MAB) -də bu haqda ətraflı məlumat verilmişdir.

İki qonşu qoruğun -  Zaqatala və Laqodexi (Gürcüstan 
Respublikası), Çarodin və Quton yasaqlıqlarının fəaliyyəti 
eyni olduğundan onların ərazilərini birləşdirmək və onların 
bazasında dövlətlərarası kompleks biosfer qoruğunun təməlini 
qoymaq lazımdır.

Belə müştərək qoruğun yaradılması təkcə monitorinq 
rolunu oynamayıb, bütün Qafqaza aid olan bir sıra təbiəti 
mühafizə məsələlərinin həllinə kömək edərdi. Müştərək biosfer 
qoruğun -  özəyi Zaqatala qoruğunun əsas hissəsindən, 
Laqodexi qoruğu, Quton və Çarodin yasaqlıqları və həmçinin 
Zaqatala qoruğunun bir həissəsindən ibarət eksperimental 
qoruqlar olmalıdır. Təklif olunmuş bufer zona Zaqatala və 
Laqodexi qoruğunun ətrafında 2-3 km-lik zonada 
yaradılmalıdır və bütün qoruq və yasaqlıqları əhatə edən 
ümumi ərazi üçün isə periferik zona kimi nəzərdə tutulmalıdır.

Adətən, qoruqlar ayrı-ayrılıqda bir ölkənin ərazisində 
olur, həmin ölkənin qoruğu hesab olunur, lakin bir neçə 
ölkərin ərazilərində olan «beynəlxalq» - «müştərək» qoruqlar 
da mövcuddur. Afrikada «V» Milli parkı 1954-cü ildə 1 milyon 
205 min hektar sahədə yaradılmışdır. Onun 330 min hektarı 
Yuxarı Voltanın (Burkino -  Faso), 502 min hektarı 
Daqomeyanın (Benin), 373 min hektarı isə Nigeriyanın 
ərazisindədir. 1955-ci ildə 192,8 min hektar sahədə yaradılan 
Sinqu qoruğu isə Daqomeya (Benin) və Toqo ölkələrinin 
ərazisində yerləşir.

Göstərilən qoruqlardan başqa Azərbaycanda 1987-ci ildə 
yüksək dağlıq landşaftların mühafizəsi məqsədi ilə
respublikalararası Qaragöl (Sevliç) qoruğu da yaradılmışdır.
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O, Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində yerləşir. Bu 
qoruq biosfer qoruğu olmasa da, iki dövlətin Azərbaycan və 
Ermənistan müştərək qoruğudur. Qoruğun sahəsi (240 ha). 
İşıqlı gölünün akvatoriyasından (176 ha) və eni 100 m olan 
sahil zolağından (64 ha) ibarətdir. Qoruğun sahəsinin 
ətrafında eni 1 km olan mühafizə zonası yaradılmışdır 
(Həsənov, 1990). Bu qoruq hal-hazırda işğal altında qalan 
ərazidədir.

Beləliklə, MAB-ın 8 №-li proqramına əsasən biosfer 
qoruğunun təşkilini kompleks ekoloji tədqiqatlar və ətraf 
mühitin vəziyyətinə daimi nəzarət etmək üçün sistemli 
müşahidə monitorinq tələb edir. Bunun üçün Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası akademik H.Ə.Əliyev adma Coğrafiya 
İnstitutu elmi kurator olmaqla, Zaqatala və Qızılağac biosfer 
qoruqlarında elmi tədqiqatlar aparmaq kimi zəruri bir məsələ 
qarşıda durur.

Göstərilən bu məsələ ilə bağlı daha ciddi bir fakta 
toxunmaq istərdim. Biosfer qoruqlarının şəbəkəsini 
genişləndirmək hər bir müstəqil dövlətin beynəlxalq 
əhəmiyyətli işlərindəndir. Bu işdə az da olsa yubanmaq həm 
elmi baxımdan, həm də Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü 
baxımından qonşu dövlətlərə, bir növ, uduzmuş olarıq. Laçın 
rayonunun ərazisindəki Qaragöl qoruğunun yaradılması 
məsələsində riyakar, bədxah ermənilər bizi qabaqlayaraq 
həmin gölün adım dəyişdirib «Sevliç» yazaraq qoruq elan 
etmişlər. Biosfer qoruqlarının təşkilində də qonşu dövlətlərdən 
biri bu məsələni bizdən tez qaldıra bilər və Qaragölün başına 
gələn aqibət Zaqatala qoruğuna da nəsib olar. Bu məsələ 
əlaqədar təşkilatları ciddi düşündürməlidir.

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti BDU fil. 
əsərləri. Bakı, 2009. II cild s. 111-115
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Son illər Böyük Qafqazın cənub yamacının təbii 
kompleksləri insanların intensiv təsirinə məruz qalır. Bir çox 
hallarda insanın təbiətə təsiri nəticəsində müasir landşaftın 
tarazlığı pozulur və nəticədə ekzogen relyef əmələgətirici 
proseslər intensevləşir. Bu proseslərin vaxtında qeydə alınması 
üçün dağ landşaftının fasiləsiz tədqiqi və ərazinin landşaft 
xəritəsinin tərtib olunması çox vacibdir.

Məlumdur ki, Böyük Qafqazın cənub yamacında 
intensiv inkişaf edən ekzogen relyef əmələgətirici proseslər dağ 
yamacları landşaftlarının dinamikası və transformasiyasında 
mühüm rol oynayır. Onlar inkişafın intensivliyinə, ərazini 
əhatə etməsinə və landşaftın yüksəklik qurşaqlarının ayrı-ayrı 
ərazilər üzrə differensasiyasına görə şaquli və üfüqi 
istiqamətlərində bir-birindən fərqlənir. Böyük Qafqazın cənub 
yamacı dağ landşaftları sinfinə aid olunur. Bu ərazi geoloji- 
geomorfoloji əlamətlərinə görə landşaftın yüksəklik 
qurşaqlarının tempratur və rütubətinin nisbətinə görə 
fərqləndirilir.

Dağ landşaft sinfi daxilində landşaft tipləri geoloji 
strukturuna, geomorfoloji əlamətlərinə, iqlim və torpaq- bitki 
şəraitinə görə fərqləndirilir. Böyük Qafqazın cənub yamacının 
qoruq ərazisi daxilində 2 təbii ərazi kompleksi ayrılır:

1. Dağ-meşə 2. Dağ-çəmən
Landşaft tipləri də öz növbəsində ikinci dərəcəli keçid 

zonalı relyefə, litoloji quruluşa, nəmlənmə dərəcəsinə və 
ərazinin torpaq-bitki örtüyü xüsusiyyətlərinə əsasən yarım 
tiplərə ayrılır.

Qeyd olunan ərazi əsasən dağ-meşə və dağ-çəmən 
landşaft zonalarında yerləşir. İntensiv antropogen təsirlərin və 
ekzogen proseslərin artması landşaft kompekslərini kəskin 
dəyişmişdir: torpaq örtüyü eroziyaya məruz qalmış, bitki 
örtüyü isə talalar şəklində saxlanılmışdır.

Geoloji baxımdan ərazi əhəngdaşı, mergel, gilli şistlər 
və təbaşir yaşlı digər süxurlarla təmsil olunur. Ərazi asanlıqla

İlisu D övlət qoruğunun təbii landşaftı
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fıziki-aşmmaya məruz qalır və bu da sellərin qidalanmasına 
çoxlu qırıntı materialı verir.

Relyefin əmələ gəlməsində əsas amil kimi yeni tektonik 
hərəkətləri, çoxsaylı qırılmalara səbəb olan qravıtasion -  
tektonik çatları, İlisu qalxmasını göstərmək olar. İlisu qalxması 
sahəsində antropogen amillərin təsiri altında qravitasion və 
digər ekzogen relyef əmələgəlmə prosesi intensevləşir.

Yamacların səthinin kəskin parçalanması onların 
landşaftlarının kəskin dəyişikliyə məruz qaldığını göstərir. 
Burada yamacların meyilli 30-45 0 və daha artıqdır.

Bununla yanaşı meşə landşaftı çox böyük sahəni əhatə 
edir. Burada meşələr tədqiq olunan ərazinin xeyli hissəsini 
əhatə edir. Meşə sahələrinin genişlənməsi və erozion 
proseslərin zəifləməsi üçün meşə salınma işləri tələb olunur.

Tədqiq olunan ərazinin böyük bir hissəsi dağ-çəmən 
zonasında yerləşir. Burada da heyvanların intensiv otarılması 
nəticəsidə erozion proseslər və ərazinin çılpaqlaşması 
intensivləşmişdir.

Ərazinin torpaq-bitki şəraitinin yaxşılaşdırılması və 
çəmən landşaftları sahəsinin genişlənməsi üçün heyvanların 
intensiv otanlmasına son qoyulmalıdır. Kürmükçay 
hövzəsinin yuxarı hissəi geoloji baxımdan mürəkkəb struktur 
quruluşlu olmaqla gilli şistlərdən, qumdaşları və yura dövrlü 
qumdaşından təşkil olunmuşdur. Bu ərazi intensiv fiziki 
aşınmaya məruz qalır ki, bu da sel axınlarının formalaşmasına 
çoxlu qırıntı materialı verir.

I. Dağ-meşə landşaft kompleksi
Böyük Qafqazın cənub yamacında dağ-meşə 

landşaftları qoruq ərazisinin yuxarı hissələrində xeyli sahəsini 
əhatə edir. Bu landşaft kompleksi geniş areala malikdir və o, 
500-550 m-dən 2000-2200 m-ə qədər yüksəklikdə qurşaq əmələ 
gətirir. Meşələrin yuxarı sərhəddi dəyişkəndir. Məsələn, 
Qumbaşı dağının yamacında 1900 m-ə qədər, Qızılqayada 
2000 m Yarpızbasarda isə 2250 m-dən keçir. Kürmükçay 
hövzəsində bu zonanın yuxarı sərhəddi 2200-m yüksəkliyə 
qədər qalxır.
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Məlum olmuşdur ki, meşələr vegetasiya dövründə 
ümumi tempraturu 100-300° -yə çatan ərazilərə qədər qalxa 
bilirlər. Böyük Qafqazın cənub yamacında tədqiq olunan ərazi 
daxilində aktiv temperaturların cəmi 750° -yə qalxır. 
Deyilənləri nəzərə alaraq nəticə çıxara bilərik ki, dağ-meşə 
landşaftının yuxarı sərhəddi 2000-2250 m yüksəklikdən keçə 
bilər. Lakin dik yamaclar, intensiv ekzogen proseslər, atmosfer 
yağışlarının leysan xarakterli olması və antropogen amil bu 
yüksəklikdə meşələrin inkişafına mane olur.

Bu zonada bütün fəsillər üzrə yağıntıları bərabər 
paylanan, yumşaq qışı, mülayim isti yayı ilə xarakterizə 
olunan mülayim -isti iqlim hakimdir.

Dağ-meşə landşaftları kompleksi daxilində qonur dağ- 
meşə və açıq qonur torpaqlar geniş yayılıb. Bu torpaqlar 
üzərində fıstıq, vələs, ağcaqayın tozağacı və s. meşə bitkiləri 
inkişaf etmişdir.

Dağ meşə landşaft kompleksində çılpaq sahələr əvvəlki, 
zonalara nisbətən daha az müşahidə olunur. Lakin ağacların 
qırılması heyvanların intensiv otarılması və yamacların dikliyi 
sel ocaqlarının formalaşmasına şərait yaradır.

Qeyd olunduğu kimi Böyük Qafqazın cənub yamacında 
dağ-meşə landşaft kompleksi geniş diapazonlu hündürlükləri 
əhatə edir və geoloji-geomorfoloji, iqlim şəraiti, torpaq bitki 
örtüyünə görə bir-birindən fərqlənir. Bunu nəzərə alıb dağ- 
meşə kompleks daxilində 2 landşaft yarımtipi ayrılmışdır.

a) Orta dağlığm fıstıq, vələs və palıd meşələri yarımtipi 
900 m-dən 2000-2200 m yüksəkliyi əhatə edir və tədqiq olunan 
ərazinin böyük hissəsini təşkil edir. Burada çılpaq ərazilərə çox 
az təsadüf olunur. Lakin meşələrin plansız qırılması, 
heyvanların otarılması, dellüvial çöküntülər inkişaf etmiş 
yamaclarda erozion və sürüşmə prosesləri və digər amillər ayrı- 
ayrı sahələrdə qravitasion tipli relyef formalarının 
yaranmasına şərait yaradır.
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legendası
I. Dağ-meşə landşaftı 

A. Alçaq dağlığın palıd-vələs meşələri.
1. Orta dərəcədə parçalanmış qərb və cənubqərb 

yamacların zə if podzol dağ-meşə torpaqlarında fıstıq və vələs 
meşələri.

2. Z ə if  parçalanmış cənub yamacların tipik qonur dağ- 
meşə torpaqlarında fıstıq-vələs meşələri və çəmən bitkiləri.

3. Orta parçalanmış qərb yamacların qonur dağ-meşə 
torpaqlarında vələs, palıd, qismən fıstıq meşələri.

4. Orta dərəcədə parçalanmış cənub, şimal-şərq 
yamacların qonur dağ-meşə torpaqlarında vələs, zoğal, palıd  
meşələri.

5. Orta parçalanmış qərb yamacların qəhvəyi dağ-meşə 
torpaqlarında palıd, qismən vələs meşələri

B. Orta dağlığın vələs-fıstıq meşələri
6. İntensiv parçalanmış qərb yamacların qonur dağ-meşə 

torpaqlarında vələs-fıstıq meşələri.
7. Orta parçalanmış cənub-qərb yamacların qonur meşə 

torpaqlarında vələs, ağcaqayın, fıstıq meşələri.
8. Orta parçalanmış qərb yamacların qonur dağ-meşə 

torpaqlarında vələs, palıd, fıstıq meşələri.
9. İntensiv parçalanmış şimal-şərq yamacların qonur-meşə 

torpaqlarında vələs, fıstıq meşələri.
10. Orta parçalanmış şimal yamacların qonur meşə 

torpaqlarında tozağacı, vələs meşələri.
11. Orta parçalanmış şimal-qərb yamacların qonur meşə 

torpaqlarında vələs, fıstıq meşələri.
C. Orta, qismən yüksək dağlığın fıstıq, palıd meşələri
12. İntensiv parçalanmış qərb yamacların qonur dağ-meşə 

torpaqlarında fıstıq meşələri.
13. İntensiv parçalanmış şimal-şərq yamacların qonur- 

meşə torpaqlarında fıstıq, qismən vələs meşələri.
14. İntensiv parçmalanmış şimal-şərq yamacların qonur 

meşə torpaqlarında fıstıq  qismən palıd meşələri

İlisu dövlət qoruğunun landşaft xəritə-sxeminin
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II. Yüksək dağ çəmənlikləri
15. Zəif parçalanmış dağüstü düzənliyin çimli-çəmən 

torpaqlarında topal, yonca və s bitkiləri
16. Orta parçalanmış suayrıcıların və yamacların çimli- 

çəmən torpaqlarında müxtəlif otlar.
17. İntensiv parçalanmış dik yamacların çimli-çəmən 

torpaqlarında müxtəlif otlar.
Relyef orta dərəcədə və qismən kəskin parçalanmışdır. 

Lakin dağ-çəmən kompleksinə nisbətən daha hamardır. 
Yarımtipin yuxarı hissəsi iqlimin mülayim, soyuq və rütubətli 
olması ilə, aşağı hissədə isə atmosfer yağıntıları bərabər 
paylanan mülayim isti iqlimlə xarakterizə olunmuşdur. 
Havanın orta illik tempraturu 5-8° C, yanvarın orta aylıq 
tempraturu -6 və -3 0 C arasında, iyul isə 15-21° C arasında 
tərəddüd edir.

Yarımtip landşaft kompleksində meşə örtüyü yaxşı 
inkişaf etmişdir. L.İ.Prilipko (1969) qeyd edir ki, 1000-1400 m 
yüksəklikdə bütün ekspozisiyalı yamaclarda fıstıq meşələri 
geniş yayılıb. Meşə landşaftı yaradan ağaclar arasında fıstıq, 
vələs, palıd, ağcaqayın, tozağacı və b ağaclara da təsadüf 
edilir. Burada açıq-qonur və tünd -qonur dağ -m eşə 
torpaqları inkişaf edib.

b) Alçaq dağlığm palıd-vələs meşələri yarımtipi 500-550 
m-dən 900-1000 m yüksəkliyi əhatə edir. Burada az meyilli 
yamaclar (20-35°) dellüvial örtülüdür.

Yarımtipin iqlimi dağ-meşə zonasının yuxarı hissəsinə 
nisbətən mülayim isti və qismən qurudur. Havanın orta illik 
tempraturu 7-11°C, orta aylıq yanvar temperaturu -3 və 0° C, 
iyul temperaturu isə 18-22° C arasında tərəddüd edir. İllik 
atmosfer yağıntılarının miqdarı 700-900mm arasında dəyişir.

Torpaq Örtüyü orta meyilli dağ yamaclarında müxtəlif 
tipli qonur dağ-meşə torpaqlarından ibarətdir. Çay dərələrində 
isə allüvial çəmən-meşə torpaqları yayılıb. Meşələri əsasən 
vələs ağaclarından ibarətdir. Bəzi ərazilərdə meşə landşaftı 
iqlim və antropogen amillə əlaqədar olaraq öz yerini alçaq 
boylu kolluqlara verir.

54

Yarımtipin alçaq dağlıq hissəsində palıd-vələs 
meşələrinin qırılmasının tənzimlənməsi, heyvanların 
otarılmasmın dayandırılması və yamaclarda su eroziyasına 
qarşı tədbirlərin aparılması böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə 
malikdir.

II. Yüksək dağ çəmənlikləri landşaft kompleksi
Bu landşaft kompleksi 2100-3000 m yüksəklikdə olan 

intensiv parçalanmış dağlıq sahələri əhatə edir. Ağacların və 
meşələrin qırılması ilə əlaqədar olaraq bəzi ərazilərdə dağ- 
çəmən landşaftının aşağı sərhəddi 1600-1700 m-dək enir.

Dağ çəmən landşaftının ümumi sahəsi 9,4 km2 -dir ki, 
bu da qoruq ərazisinin ümumi sahəsinin 29,5 %-ni təşkil edir. 
Landşaft kompleksi litoloji baxımdan yura və təbaşir yaşlı 
tünd rəngli gilli və qumdaşı şistlərindən, qismən də əhəngdaşı 
və mergellərdən ibarətdir.

Ərazinin iqlim soyuq, rütubətli qışı və sərin yayı, yaxşı 
rütubətlənməsi ilə seçilir. 10° -dən yüksək temperaturların 
cəmi əsasən 400-2500° təşkil edir. Burada atmosfer 
yağıntılarının ümumi miqdarı 1100-1300 mm-dir. Burada qar 
örtüyü 3-4 ay müddətində qalır.

İlin soyuq və quru dövründə dağ-çəmən landşaft 
kompleksində qırıntı materialı sellərin formalaşmasına şərait 
yaradan aşınma prosesləri aktivləşir. İ.E.Mərdənov qeyd edir 
ki, bütün Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün bu aktiv aşınma 
və denudasiya dövrü uzun müddətlidir. (180-200gün).

Çay dərələri və yarğanlarla relyefin intensiv
parçalanması (4-6 km/km2 ),yamacların (>35°) dikliyi və 
atmosfer yağıntılarının çoxluğu çılpaq sahələrin
formalaşmasına şərait yaradır. Ona görə də bu zonada çəmən 
landşaftları ayrı-ayrı areallar şəklindədir.

Dağ-çəmən kompleksində çimli dağ-çəmən torpaqları 
yayılıb. Bu torpaqlar üzərində sıx alçaq boylu otlar geniş 
yayılmışdır. V.D.Hacıyevin məlumatlarına görə dağ-çəmən 
kompleksində 1169 bitki növü var. Lakin torpaq örtüyündə, 
fiziki aşınma intensiv gedən yamaclarda aşınma, ovuntu, 
ufantı və sürüşmə mənbəli sel ocaqları geniş yayılmışdır.
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Yüksək dağlığın nival və subvinal landşaft sonasından 
fərqli olaraq dağ-çəmən zonasında ekzogen relyef əmələgəlmə 
prosesləri daha zəif gedir. Hesablamalara əsasən müəyyən 
edilmişdir ki, dağ-çəmən landşaft kompleksində aktiv sel 
ocaqları xarakterikdir. ( Məmmədəlizadə, 1984).

Dağ-çəmən landşaftının xəritələşməsi zamanı 2 
yarımtip alp və subalp landşaft yarımtipləri ayrılır.

a) Alp landşaft yarımtipi tədqiq olunan ərazi daxilində 
2600 m-dən 3000 m yüksəklikdə yayılıb.

Alp çəmənlikləri
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Yarım tip daxilində ovuntu, ufantı sürüşmə materialı 
geniş yayılmışdır. Bu, genetik tipləri landşaft komplekslərini 
mürəkkəbləşdirir və onlara özünəməxsus xarakter verir. Alp 
landşaft kompleksinin nisbətən az bir hissəsi alp 
çəmənliklərindən ibarətdir. Alp çəmənliyindəki bitkilərin 
hündürlüyü 5-10 sm-dir.

Alp landşaft yarımtipində çimli dağ-çəmən qismən də 
torflu və primitiv dağ-çəmən torpaqları inkişaf etmişdir.

Qeyd olunan ərazi daxilində təbii ərazi kompleksinin 
müxtəlifliyini nəzərə alaraq landşaftın xəritələşməsi zamanı bir 
neçə landşaft növü ayrılmışdır.

b) Subalp landşaft yarımtipi dağ-çəmən kompleksləri 
arasında keçid təşkil edir və dəniz səviyyəsindən 2000-2200 
dən 2600m-ə qədər yüksəklikdə inkişaf edib. Ona görə də B. Ə. 
Budaqov ilk dəfə 1800-2300 m yüksəklikdə Kürmükçay 
hövzəsində çəmən zonasının aşağı və meşə zonasının yuxarı 
sərhəddini müəyyən edən çəmən-meşə zonasını ayırmışdır. 
V.D.Hacıyev, ( 1978) Böyük Qafqazın cənub yamacının subalp 
landşaft yarımtipində bu xüsusiyyəti nəzərə alaraq aşağıdakı 
bitki yarımzonaları ayırmışdır: a) Subalp çəmənlikləri və 
kolluqları, b) Subalp fıstıq meşələri, c) Subalp palıd meşələri.

Buranın relyefi çay və yarğanlarla kəskin ( 4,5-5,5 
km/km2) parçalanmışdır.Ərazi mürəkkəb quruluşa malik 
olmaqla və asanlıqla aşınmaya məruz qalır. Qərb hissə yura 
yaşlı gilli şistlər və qum daşlarından, şərq hissə isə təbaşir yaşlı 
əhəngdaşı və merqellərdən ibarətdir.

Subalp landşaft yartımtipinin iqlimi quru qışı və sərin 
yayı ilə xarakterizə olunur. Burada aşağıdakı temperaturlar 
qeydə alınmışdır. Orta illik 2-5° , orta yanvar temperaturu - 
10,-6, iyul 11,-15°. İllik atmosfer yağıntılarının miqdarı 1300 
mm təşkil edir.

Yarımtipinin bitki örtüyü hündürboylu müxtəlif otlu 
taxılkimilər və çəmənliklərindən ibarətdir. Onların hündürlüyü 
25-30 sm-i keçir. Müəyyən edilmişdir ki, subalp landşaftları 
kompleksi daxilində çəmənlikərin sahəsi xeyli artıqdır.

Relyefin parçalanması yamacların dikliyi, atmosfer 
yağıntılarının çoxluğu torpağın yuyulmasına və kristallik
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bünövrənin səthə çıxmasına səbəb olur. Bu da fiziki aşınmanı 
intensivləşdirir.

Təbii ərazi kompleksinin müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq 
ərazidə landşaft xəritələşməsi zamanı subalp landşaft yarımtipi 
daxilində 4 landşaft növü ayrılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Qafqazın cənub 
yamacında geniş yay otlaqları və biçənəkləri yerləşir ki, bu da 
Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində yerləşən dağ-çəmən 
landşaftlarının ümumi sahəsinin xeyli hissəsi təşkil edir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında təbii resursların 
intensiv mənimsənilməsi ilə əlaqədar olaraq Şəki-Zaqatala 
iqtisadi rayonunda bu otlaqların əhəmiyyəti artmışdır. Bunun 
bir hissəsi də İlisu qoruğunun şimal hissəsini əhatə edir.

V.D.Hacıyev (1972) həmin ərazidə landşaft tipləri üzrə 
otlaqlardan istifadə olunmasının optimal müddətini müəyyən 
etmişdir.

Yamacların səthi parçalanmasının dərinliyi və sixlığı 
müvafiq olaraq 700-800 m və 3,5-5,5 km/km2 və daha artıq 
təşkil edir. Ekzogen relyef formalarının səciyyəvi nümunəsi 
kimi aşınma qalığı axıntı və ufantılar, onların yaratdığı 
konuslar və müxtəlif relyef formaları təşkil edir. Aparılan 
hesablanmalara görə mütləq yüksəkliyi 3000 m -dən artıq olan 
Kürmükçay 5, 5 km2 -i və Sinçay hövzələrinin 0, 53 km2 -i 
genetik baxımdan qravitasion, infiltrasion və qlyasial tipli 
sellərin formalşmasma çoxlu miqdarda qırıntı materialı verir.

Azərbaycan Coğrafiyası cəmiyyəti.əsərləri.
XIV cild. Bakı.2009.s-92-97
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Pəmbək kəndinin toponimləri.
Ağbulaq, Ardanış, Şorca, Babacan, Cildə ömr etmişəm 

məndə bir zaman, Keçmə Ağkilsədən, Zoddan, Qanlıdan, 
Daşkəndil, Mərzəli, Pəmbəkli Göyçə...

Deyən xalq şairimiz Hüseyn Arif haradan biləydi ki, Ulu 
Göyçə əsrin sonunda düşmən tapdağına çevriləcək. Yağı 
düşmənlərin əlində olan Göyçə kəndlərinin biri də gözəl təbiətə 
malik olan, Göyçə gölünün kənarında yerləşən, axarlı-baxarlı 
Pəmbək kəndidir. Ulu babalarımızın doğma Vətəni Göyçənin 
bütün kəndlərinin yer-yurd adlarını toplamağı qarşımıza 
məqsəd qoymuşuq. Bu yazıda həmin kəndlərdən birinin- 
Pəmbəyin toponimlərindən bəhs edəcəyik.

Məqalədə dağlar, əkin yerləri, meşələr, dərələr, bulaqlar, 
örüşlər, yurd adları, ziyarətgahlar, qəbirstanlıqlar, qılıclar və s 
öz əksini tapmışdır.

Şah dağı, Şivri dağı, Yanıq dağı, Qara qaya dağı, Sarı qaya 
dağı, İnək uçan dağı, At uçan dağı, Qısırın dağı, Kirişliyin 
dağı, Qoşanın dağı, Çadırlı dağı və s. Pəmbəyin əzəzmətli 
dağlarındandır. Qurtlu bulaq, Helləm yeri, Səngərin boynu. 
Dək başı, Yastıqlı, Təndir torpağı, İmçilər, Qara call, 
Gəvənlik, Bulaqlı, Canavar dəliyi, İngəndərin yurdu, Yuxarı 
arpalar, Aşağı arpalar, oruc oğlu, Xonçalı, Ağ düz, Qarlaq, 
Gen dərə, Qanlı yer, Kəmənd, Tikanlı, Sarı qaya, Qoç qoruğu, 
Zünmədli, Bir yanlı, Lalalıq, Süddüyənlik, Sivrinin ətəyi və s. 
kimi əkin yerləri də mövcuddur.

Meşələrdən Arıqlıq, Mıxlı, Qara quzey, Məsmalı adlayan, 
Qəmbər əkən, Heydər adlayan, Qara arcıd, Parça quzey və s. 
göstərmək olar.

Burada mövcud olan dərələr ərazini kəskin parçalamışlar. 
Bu dərələr əsasən aşağıdakılardır: Cin dərəsi, Sənəmin dərəsi, 
Murtuzalınm dərəsi, Lələnin dərəsi, Əmirəhmədin dərəsi, 
Lalalığm dərəsi, Əvəlikli dərə, Balaxanımın dərəsi, Həmzənin 
dərəsi, Gen dərə, Bulaqlınm dərəsi, Quru dərə, Gədə ölən dərə, 
Çellinin dərəsi, Gəvənliyin dərəsi, Kirişliyin dərəsi, Qarışqalı 
dərə, Xırmanın dərələri, Cacıqlmm dərəsi və s.

Pəmbək kəndinin yaylaqlarında və örüş yerlərində səfalı, 
durna gözlü bulaqlar da az deyil. Bunlardan Allahverdinin
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bulağı, Dıqışın (Bayramın) bulağı, Gülüstan bulağı, Qara 
oğlunun bulağı, Muncuqlu bulaq, Küs Sənəm bulağı, 
Həmzənin bulağı, Dəlik daşm bulağı, Kirişliyin bulağı, Ağ 
bulaq, Hüzrü toyu olan bulaq, Piyala bulaq, Aynalı bulaq, 
Əmirəhmədin bulağı, Cadırlmm bulağı, Daş bulaq, Lalalığm 
bulağı, Keçi qayasının bulağı, Sarı qayanın bulağı, Həmimin 
bulağı, Xonçalınm bulağı, Molla bulağı, Gəvənliyin bulağı, 
Gözənin bulağı, Bulaqlınm bulağı, Səngərin bulağı, Məsmalı 
adlayanın bulağı, Gen dərənin bulağı, Zirnişli bulaq, Qara 
bulaq, Düzdağm bulağı, Sənəmin bulağı, Murtuzalının bulağı, 
Əmirəhmədin bulağı, Lələnin bulağı, Qənbərəkənin bulağı və 
s. göstərmək olar.

Pəmbək kəndinin maraqlı yer adları da vardır ki, bunlar 
gələcək tədqiqatlar üçün önəmlidir. Aşağı tək kum, Yuxarı tək 
kum, Məmmədhəsən dombası, Qarlaq, Xonçalı, Kirişlik, Qara 
arxac, Talalar, Əhmədin duzdağı, Salman ölən, Duzdaq, 
Kötüklü, Səngər, Daşlı yer, Sel çayı, Yusif biçən, Muncuq 
bostanı, Tor küməsi, Avdalın başı, Sellik, Çelli, Səfərin arpası, 
Yönü bəri, Dəlik daş və s misal göstərmək olar.

Bu kəndin ərazisində çoxlu yurd adları vardır ki, 
bunların da əksəriyyəti insan adları ilə bağlı olub, 
antroponimləri təşkil edir. Bunlara Həkimin yurdu, 
Murtuzalının yurdu, Sənəmin yurdu, Lələnin yurdu, 
Əmirəhmədin yurdu, Hürü toyu olan yurd, Çadırlmm yurdu, 
Balaxanımın yurdu, Sarı qayanın yurdu, Dağ damı yurdu, 
Lalalığın yurdu, İsgəndərin yurdu, Ağ bulağın yurdu, Uzun 
Məhəmmədin yurdu və s. misal göstərmək olar.

Pəmbək kəndinin relyefində aydın gözə çarpan dağ 
tirələrinə də (dağ qılıcları) rast gəlinir ki, bunların da 
özünəməxsus adları var. Qılıc (tirə) adları da kəndin coğrafi 
adlarını zənginləşdirir. Bunlara Yönü bərənin qılıcı, Avdalın 
qılıcı, Uzun Məhəmmədin qılıcı, Mıxlınm qılıcı, Qara arxacın 
qılıcı, Ağ düzün qılıcı və s göstərmək olar. Göyçənin bütün 
kəndlərində olduğu kimi burada da ocaqlar, ziyarətgahlar, 
inanc yerləri vardır. Arpaların ocağı, Qara daşm ocağı, Qara 
qayanın ocağı və İsgəndərin ocağı pəmbəklilərin daimi sitayiş 
və ziyarət yerləri idi. Burada tarixi bilinməyən 3 qəbirstanlıq
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və bir dənə də kənd qəbirstanı vardır ki, bu da Pəmbək 
kəndinin daha qədimliyini sübut edir. Səngərin qəbirstanlığı, 
tarixi albanlarla bağlı olan Duz dağı qəbirstanlığı, tarixi 
bilinməyən və yaylaqda ölənlərin dəfn olunduğu El 
qəbirstanlığmı bunlara misal göstərmək olar.

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin 
əsərləri, XIII cild Bakı, 2008 s 521-523
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Ağbulaq kəndinin toponimləri.
Ağbulaq kəndi Göyçənin, həm də Kpasnoselo 

rayonunun dəniz səviyyəsindən ən hündürdə yerləşən kəndidir 
(2280m). Bu yüksəkliyin Ağbulağın təbii şəraitinin 
formalaşmasında müstəsna rolu vardır. Qonşu kəndlərdən 
fərqlənən iqlim şəraitinin, torpaq və bitki örtüyünün və buraya 
xas olan landşaftın formalaşmasında da kəndin mütləq 
yüksəkliyi həlledici rol oynamışdır.

Toponimlərə gəldikdə isə Ağbulağın özünəməxsus qədim 
yer-yurd adları vardır. “Ağbulaq” sözü hidronimlərə aid 
olub, Ağ-bulaq sözlərindən əmələ gəlmişdir.

Göyçənin bütün kəndlərinin toponimlərinin toplanmasını 
və onların elmi məcmualarda dərc etdirməyi qarşımıza məqsəd 
qoymuşuq. (Bu işdə bizə yaxından köməklik göstərmiş və bu 
arzuda olan bütün göyçəlilərə dərin minnətdarlığımızı 
bildiririk).

Göyçə neçə ildir düşmən tapdağındadır. Ulu Göyçə keçən 
bu müddət ərzində öz balalarını öz aquşuna almaq həsrəti ilə 
inildəyir. Göyçəlilər isə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində 
Göyçəyə qovuşmaq arzusu ilə yaşayırlar. Bunların arasında o 
mahalın yer-yurd adlarını -  toponimlərini sinədəftər bilənlər 
daha çoxdur. Onları axtarmaq, onlardan həmin toponimləri 
öyrənmək, araşdırmaq hamının müqəddəs borcudur. Bu 
sahədə yaşlı adamlar daha qiymətlidir. Zaman keçdikcə həmin 
ahıllar dünyasım dəyişir, özləri ilə bərabər coğrafi adları da o 
dünyaya aparırlar. Göyçəni itirdiyimiz kimi, oranın köklü -  
türk mənşəli coğrafi adlarını da itiririk. Gənclərimiz bu haqda 
dərindən düşünməlidirlər!

Coğrafu mövqeyinə görə Ağbulağın toponimləri arasında 
hidronimlər çoxluq təşkil edir. Burada bulaqların sayı çoxdur 
(35), və kəndin adı da həmin bulaqların birinin adı ilə bağlıdır. 
Bunlar aşağıdakılardır: İldırımvuran bulağı, Axundbiçənin 
bulağı, Dürlü bulaq, Pəri bulağı, Yeddi bulaq, Dörd bulaq, 
Qanlı dərənin bulağı, Hacı Söyün bulağı, Hacı Sadiğin bulağı, 
At ağılının bulağı, Turş su bulağı, Nazdı xanım bulağı, Qayalı 
bulaq, Büzük bulağı, Çətin dərənin bulağı, Çəlvərri bulaq, 
Cinni bulaq, Qaz bulağı, Salman bulağı, Qara bulaq, Qatar
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bulağı, Çınqıllı bulaq, Sarı bulaq, Dəhnə bulağı, Orta Çalın 
bulağı, Ağ bulaq, Seyidlər bulağı, Asdan bulağı, Qara bulağ, 
Arxac bulağı, Duzdu bulaq, Ağdərənin bulağı, Kalvayı 
Məcidin bulağı, Korabulaq, Dal Quzeyin bulağı, Nabat bulağı 
və s.

Kəndin ərazisindən bir neçə kiçik dağ çayları da axır. 
Bunlardan Əyricə çayını, Suludərənin çayını, Baldırqanlı 
çayını, Gillinin çayını, Keçid çayını, Ağdərənin çayını və s. 
göstərmək olar.

Burada dağ və qaya adları da geniş yayılmışdır. Pir dağı, 
Əyricə dağı, Kirkitli dağı, Sarılar dağı, Vers dağı, Böyük yol 
dağı, Qara Quzey dağı və s. Qayalardan isə aşağıdakıları 
göstərmək olar: Kəmənd qaya, Danaçı qayası, Qatar qaya, 
Nuqoyun qayası, Zağa qayası, Məkə qayası, Aralıq dərənin 
qayası, Ağıllı qaya, Qaçaq qayası, Darcan qaya, Kazım  
düşən qaya, Ovux qayası, Dəvə gəzdəyənin qayası, Sarı qaya, 
Qurqut qaya, Şiş qaya, Kalvayı qaya, Qurbanəli öküz 
bağlayan qaya və s. Ağbulaq kəndinin relyefi ilə bağlı bir neçə 
toponimlər yaranmışdır. Eşşək təpəsi, Tülkü təpəsi, Balaca 
təpə və s. toponimlər müsbət relyef formaları ilə bağlıdır.

Göyçənin Ağbulaq kəndi əsasən dağlıq ərazidə 
yerləşdiyindən dərələrlə bağlı toponimlər də üstünlük təşkil 
edir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: Nazik dərə, Baldırqanlı dərə, 
Qanlı dərə, Balaca dərə, Yemlikli dərə, Aralıq dərə, Gilliyin 
dərə, Sulu dərə, Çətin dərə, Gözəldərə, Asırqallı dərə, 
Axundbiçən dərə, Seyidlərin dərəsi, Ağ dərə, Kalvayı Nəsibin 
dərəsi, Daşdıqlı dərə, Dəyirman dərəsi, Əyircə dərəsi, 
Korabulaq dərəsi, Dəli dərə, Gen dərə, Həsənağanın dərəsi, 
Kirvəlik dərəsi və s.

Ağbulaq kəndinin örüş və yer adları da müxtəlif mənşəli 
olub sayca çoxluq təşkil edir ki, bu adların bir hissəsi istehsalla 
(kənd təsərrüfatı məhsulları ilə) bağlı olaraq yaranmışdır. 
Bunların arasında antroponimlərə də rast gəlinir. Əkin 
yerlərinin və örüşlərin adları da qədimdən oranı becərən 
şəxslərin adı ilə adlanırmış. Bunlara və digər mənşəli 
toponimlərə əsasən aşağıdakılar aiddir: (Bütün bunların 
yaranması və etimologiyasını araşdırmağa böyük ehtiyac
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vardır). Hacı ölən, Atağılı, Məşədi kişinin çalası, Qara daşın 
qabağı, Qaraçı yurdu, İldırım vuran, Sallama, Axund biçən, 
Nazdı xanm yaylağı, Orta gəzdək, Göllü gəzdək, Kom yolu, 
Tap, Göy Güney, Xorxor, aqanm boynu, Mal gəzdəyi, 
Yasdana, Dəmirin yanı, Daşçıxan, Məşədi Söyün düşən, Sarı 
yoxuş, Sərt Guzey, Hacı Sadiqin yerləri. Ağac yolu, Cəmilin 
yeri, Duzdaq, Dəvə gəzdəyi, Kalvayı Nəsibin dam yeri, Araba 
ucan, Qışdağın yurdu, Arzumanın püş yeri, Kazım düşən, 
Quzu yuyulan,Çəhlim, Əvəlikli yurd, Boğaz, Soyuqbulağm 
qovuşu (qobusu), Dəlmə, Zincirçıxan, Komun dərələri, Düz, 
Turp yeri, Əyriayaq, At duran, Çimmizdi gəzdək, Ağıllar, 
Daşdı gəzdək, Ür ara, Dik Daş, Pazı yeri, Güney, Çaxmaqlı, 
Aşağı taxçalar, Düz Sərnə, Qoruqçu damı, Bəlli Əhməd düşən, 
Qovu yeri, Keçidin yanı, Bozalğanlının yurdu, Camış yatan, 
Yurd, Kürd biçən, Zülfüqarm gəzdəyi, Dam yerinin üstü, Telli 
Əsədin yurdu, Verst, Komun diki, Zeynalın yerləri, Komun 
kalafaları, Su dağılan, Darı yeri, Darama, Çal, Alverdi biçən, 
Seloy, Quzey, Uzun güney, Alxan vurulan, Yuxarı taxçalar və 
s.

Ağbulaq kəndinin məhəllə adları da tarixləşmiş, 
ağbulaqlıların qəlbində daimi yaşayacaqdır. Onlar əsasən 
aşağıdakılardır: Seyidlər məhəlləsi, Kəndin içi, Ozanlar 
məhəlləsi, Tap məhəlləsi, Ağdərə məhəlləsi, Zeynallar 
məhəlləsi, Qəbirstanlığm dalı, Yuxarı məhəllə, Arxac 
məhəlləsi, Meçidin döşü, Hüşülər məhəlləsi, Körpünün diki, 
Orta məhəllə, Əddələr məhəlləsi, Aşağı məhəllə, Məşədilərin 
diki, Çuxur məhəllə, Məşədi Söyünün diki, Ağabbalar 
məhəlləsi, Xırmanlar, Hacı Sadiqin diki, və s.

Ağbulaq kəndi Göyçə kəndləri arasında öz müqəddəs 
ziyarətgahlarının olması ilə fərqlənir. Burada XIX əsrdə 
tikilmiş və uzun müddət xalqın müqəddəs ocağı olmuş 
Ağbulaq məscidinə Göyçənin digər kəndlərindən də ziyarətə 
gəlirlərmiş. Digər müqəddəs ocaqlardan biri “Seyidlər” 
məhəlləsindəki, Mirəli ağa və Miryaqub ağanın ocaqları 
olmuşdur. Bunlardan başqa böyük nüfuz sahibi Mirmahmud 
ağanın qəbri də Ağbulaq qərbistanlığmda ziyarətgah idi.
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Ağbulaq kəndində mövcud olan tayfa adları da 
toponomiyamn gələcək tədqiqatçıları üçün önəmli ola bilər. 
Burada 30-dan çox tayfalar olmuşdur ki, bu da kəndin 
böyüklüyünü və əhalisinin çoxluğunu özündə əks etdirir. Tayfa 
adları aşağıdakılardır: Ağabbalar, Ağacanlı, Camallar, Cəfərli, 
Dəlləkli, Əddələr, Ərənlər, Hacısöyünqulular, Hacı Mərdanlı, 
Hacı Qurbanlı, Hacı Heydarlı, Hüşülər, Hasa Uşağı, Kəlvayı 
Tərəşdər, Kələşdi, Qarabağlılar, Qəriblər, Molla Hasanlı, Molla 
Əlilər, Məmişdi, Məşədi Hüseynəli ağa, Məmmədbağır uşağı, 
Ozannar, Seyidlər, Seyid Əhməd ağa, Söyünalılar, Seyitdilər, 
Səfəralılar, amanlı, eynallar və s.

Ağbulağın toponimlərinin bəzilərini özündə əks etdirən 
xəritə-sxemi də oxuculara təqdim edirik.

Azərbaycan Coğr. Cəmiy. əsərləri.
XII cild Bakı, 2008. s. 498-502.
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Р а сп р едел ен и е за п о в ед н и к о в  А зер бай дж ан а  
по т и п а м  лан дш аф та

На территории Азербайджана, в целях охраны редкой 
растительности и животных, а также для сохранения других 
компонентов ландшафта, организовано 16 заповедников. 
Общая плошадь их составляет 152109 га, которые 
охватываюут около 1,52% общей территории республики.

В зависимости от природных условий и освоенности 
ландшафтов, заповедники неравномерно распределены по 
типам ландшафтов.

В этой связи здесь характерны некоторые 
географические закономерности распределения заповедников 
Азербайджана как по типам ландшафтов, так и по высотным 
ярусам.

Заповедники Азербайджана распространены в 
полупустынных, сухостепных аридно-лесо-кустарниковых, 
лесных, после-лесных луговых- кустарниковых, лесо
луговых, горно-луговых, нивальных, субнивальных типах и 
подтипах ландшафтов.

В пределах полупустынных ландшафтов организовано 3 
заповедника с общей площадь 75943 га. Сюда выходят 
Ширванский, Кызыл-Агачский, и Аггельский заповедники. 
Они составляют 51,3% от общей площади охраняемой 
территории республики. Указанные заповедники по сваему 
назначению отличаются друг от друга. Кызыл-Агачский 
государственный заповедник является уникальным участком 
для зимовки перелетных птиц. Целая полоса Куркосы на 
значительном протяжении отделяет залив Кызыл-Агачского 
от Каспийского моря и образует здесь и замкнутый бассейны, 
который привлекает многочисленных перелетных птиц.

Наличие в заливе и окружающих участках болотной 
растительности создает благоприятные условия для 
скопления и размножения водоплавающих птиц. По данным 
последных лет здесь обнаружено 283 видов птиц, общее 
количествокоторых составляет около Юмлн.
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Среди них наиболыцее число уток (речные и нырковые), 
лебедей, лысух, пеликанов, цапель, караваек, гусей (кликун и 
шипун), фламинго, стрепетов султанок и др.

Агельский заповедник также имеет аналогичное 
значение и является орнитологическим. Этим бессточное 
озеро привлекает к себе многочисленных птиц. Умеренная 
зима, неглубокий водый бассейн, а также густая болотная 
растительность благоприятствуют скоплению здесь 
разновидных птиц. В последние годы озеро объявлено 
заповедником, а окружающая полоса-заказником. Здесь 
охраняются также некоторые виды рыб и другие биогенные 
компоненты ландшафта. Уместно отметить, что здесь 
встречаются почти все виды птиц, распространненных в 
Кызыл-Агачском заповеднике. Поэтому основной целью 
заповедника является изучение и охрана озерных и 
приозерных ландшафтных комплексов.

Одним из заповедников, организованных в 
полупустынных ландшафтах, является Ширванский 
государственный заповедник, созданный для размножения 
джейранов в Юго-Восточным Ширване. Общая площадь 
заповедника составляет 17745 га. В год создания заповедника 
/1969г/. Здесь было всего 50 голов джейранов. В последние 
годы их число значительно увеличилось и ныне составляет 
более 4000 голов. Кроме джейранов здесь также зимуют 
некоторые виды перелетных птиц. Бандованский заказник, 
расположенный в северовосточной части заповедника, также 
создан для охраны и увеличения численности джейранов.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на 
развитие джейранов в Ширванском заповеднике и 
Бандованском заказнике, является использование территории 
указанных охраняемых обьектов под зимние пастбища.

Кроме того, заповедник не придерживаются 
заповедного режима, запрещающего охоту на джейранов.

Несмотря на то, что полупустынные ландшафты 
охватываюут около половины всей территории республики 
/4054 тыс. га/, охраняемые участки составляют всего 1,5% от 
общей площади указонного типа ландшафта. Более половины
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охраняемой территории /51,3%/ республики приурочено 
только к полупустынному типу ландшафта.

В сухостепном типе ландшафта организован 
Караязинский заповедник, общей площадью около 6000 га, 
который составляет 4,7% от общей площади охраняемой 
территории республики.

Площадь сухостепного типа ландшафта республики 
составляет 737,4 тыс. га. Из них всего 0,8% охраняется.

Караязынский заповедник, расположен в западной части 
Азербайджана, в левобережье р. Куры, между 
железнодорожной трассой Баку-Тбилиси и р. Курой. 
Основной целюзаповедника является охрана природных 
комплексов левобержья р. Куры (тугайные леса и 
прилегающие к ним кустарниковые заросли).

В переделах Азербайджана заповедники, 
организованные в полупустынных и сухостепных типах 
ландшафта, расположены в основном на равнинах. 
Равнинные заповедники охватывают 70205 га территории 
Азербайджана.

В аридно-лесо-кустарниковых типах ландшафта созданы 
Турианчайский и Баситчайский заповедники. Кроме того, в 
Баситчае встречаются также широколиственные леса. 
Основной целью этого заповедника является охрана 
платанового леса, расположенного в долине Охчу- 
чая,увеличение и улучшение их количества и качества. 
Аридно-лесо-кустарниковые комплексы, наряду с 
широколиственными лесами являются здесь 
господствующими комплексами.

Общая территория Турианчайского и Баситчайского 
заповедников составляет 12356 га. Они охватывают около 
10% всей охраняемой территории республики. Однако к 
указанному типу ландшафта /площадь составляет около 268,6 
тыс. га/ приурочены всего 4,3% охраняемых территорий.

В Турианчайском заповеднике охраняются редкие 
можжевельниковые, фисташковые леса и кустарники низких 
гор, а также изучается экология ксерофитных деревьев и 
кустарников, разрабатываются и методы их охраны.
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В лесо-луговом типе ландшафта низкогорий в 1936 г. 
Организован Гирканский заповедник, в качестве филиала 
Кызыл-Агачского заповедника. Общая площадь заповедника 
составляет 2904 га, из них ВО га находится на равнинах, а 
2824 га-в пределах низкогорий. Около 2,4% охраняемых 
территорий республики приурочено к указанному типу 
ландшафта. Общая площадь лугового типа ландшафта 
составляет 5578 тыс. га, из них охраняется всего 0,05%.

Основная цель организации заповедника является охрана 
реликтовых и эндемичных видов растительности.

По генезису большинство охраняемых видов относится 
к гималайской группе. Здесь эндемичные и реликтовые виды 
составляют около 30% от общей растительности заповедника.

На территории заповедника, начиная от подножия гор 
распространены леса, преимущественно из альбитсии 
ленкоранской , гледичия каспийской , дуба каштанолисныго в 
среднегоры-дубовые леса. Более древние деревесные породы 
считаются дзельква граболистная, инжир, лапина, а 
болеемолодые породы-ольха, самшит гирканский и др. 
Гирканские леса играют большую водорегулирующую роль 
для развития сельского хозяйства на Ленкоранской равнине. 
Заповедник имеет богатую фауну.

В широколиственных и после-лесных лугово
кустарниковых ландшафтах среднегорья организованы 
Пиркулинский и Гей-Гельский заповедники. Общая
территория этих заповедников составляет 8652га.

В различных местах республики встречаются 
уникальные разновидности этого типа ландшафта. Примером 
этого могут служить Набраньские леса, находящихся в 
северо-восточной части республики, леса малого Кавказа, 
леса южного склона Балыпого Кавказа (в переделах 
Азербайджана). Эти леса чрезмерно подвергаются 
антропотенному воздействию. Поетому для целей охраны 
лесных ландшафтов необходимо увеличить площадь
существующих заповедников -  охраняемых лесных
комплексов и создать новые заповедники в лесных зонах 
республики. Особенно низинные леса, находящиеся в
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пределах Кусарской наклонной равнины (Набраньские леса) 
полностью целесообразно превратить в заповедника, а также 
вазможно создать здесь национальные парки, 
обеспечивающие отдых туристов. Это, в той или иной мере, 
может обеспечить проблему освоения и охраны прибрежной 
рекреационной зоны Каспийского моря.

К выше указанному типу ландшафта относится Гек- 
Гельский заповедник, созданный для изучения горно-лесных 
и горно-луговых ландшафтов, в целях охраны редких видов 
животных северо-восточного склона Малого Кавказа.

В пределах Гей-Гельского заповедника существует 
несколько горных озер: втом числе, озеро Гей-Гель (площадь 
72 га, 1553 м над уровнем моря), Маралгель (площадь 17 га, 
1900 м над уровнем моря). Имеется также несколько мелких 
озер, таких, как Ордек-гель, Аг-гель, Зали-гель и др.

На территории Азербайджана организован ряд 
заповедников, в которых, в зависимости от географических 
условий, существует несколько типов ландшафта. Например: 
Закатальский и Исмаиллинский заповедники, общей 
площадью 3978 га, что составляет около 24,7% всей 
охраняемой территории республики. На территории 
Азербайджана ландшафты широколиственных лесов 
среднегорья и низкогорья охватывают 301,32 тыс.га. из них 
только 22317 га (7,5%) охраняются.

В пределах указанных заповедников, в зависимости от 
высоты, широроколиственные леса сменяются горно- 
луговымы типами ландшафта.несмотря на то, что 
горнолуговой ландшафт в пределах Азербайджана 
распространен в широком ареале (237,7 тыс. га), в настоящее 
время только 5 тыс. га (2,1%) территории указанного 
ландшафта подлежат охране. Субнивальный и нивапьный 
типы ландшафта по сравнению с другими типами охватывают 
небольшие территории. Следует указать, что на территории 
Азербайджана они охраняются в пределах этих заповедников. 
Вообще, субнивальные и нивальные ландшафты в Малого 
Кафказа охватывают более 610 тыс. га из которых только 
3778 га (0,6%) охраняются.
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комплексы его региона имеют своеобразные очертания и 
резко отличаются от ландшафтов прилегающих территорий.

“Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət 
problemləri” Beynəlxalq elmi 
konfrans . BAKI. 2007 s.153-155.

Басутчайский Гос. заповедник.
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İsmayıllı dövlət qoruğunun təbii 
landşaftları

Məlumdur ki, dağlıq ərazinin relyefi və geoloji quruluşu 
həm yüksəkliyə, həm də üfqi istiqamətdə dəyişir. Bu dəyişiklik 
dağlarda fiziki-coğrafi differensiasiyamn əsas qanuni olan dağ 
landşaftlarının mərtəbəliliyini əmələ gətirir. Dağlıq ərazilər 
üçün müəyyən edilmiş əsas yaruslar, alçaq, orta, yüksək və ən 
yüksəklikdir. Dağların mərtəbəliliyi ilə şaquli landşaft 
qurşaqları arasında müəyyən əlaqə vardır. Aşağı mərtəbə 
adətən düzənliklərə yaxın qurşağa uyğun gəlir. Relyef 
formaları ilə əlaqədar yamacların baxarlığı da landşaftların 
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Orta və yüksək 
dağlıqda bu amilin təsiri ilə yaranan müxtəliflik daha aydın 
nəzərə çarpır.

Bu məqalənin yazılmasında başlıca olaraq N.Ş.Şirinov, 
M. Ə. Süleymanov (1964.1965), M.A.Müseyibov,
M.Ə.Süleymanov (1966), X.İ.Ömərova (1966, 1970),
M.A.Müseyibov (1981), M.M.Əlirzayev (1981),
M.A.Müseyibov və başqaları (1975), A.A.Mikayilov (1983) və 
s. müəlliflərin tədqiq olunan əraziyə dair yazdıqları 
əsərlərindən istifadə edilmişdir.

Ərazinin landşaft tipləri və yarımtipləri haqqında daha 
dolğun təsəvvür yaratmaq üçün bir sıra landşaft növlərinin 
səciyyəsinin verilməsi vacibdir. X.İ.Ömərova (1970) Cənub- 
Şərqi Qafqazda landşaftın şaquli differensasiyasının 3 struktur 
tipini ayırmışdır: (Qəbələ-İsmayıllı, Quba-Xaçmaz və Dubrar- 
Dəvəçi) İsmayıllı qoruğunun ərazisi Qəbələ-İsmayıllı struktur 
tipinə uyğun gəlir. Yüksəklik zonaları üzrə burada aşağıdakı 
landşaft tipləri formalaşmışdır: 1. Dağ-çəmən (2000-3000 m),
2. Dağ meşələri (500-2400 m), 3. Dağətəyi düzənliklərin və 
alçaq dağlığın arid meşə kolluğu və çölləri (200-700m).

M.A.Müseyibov və başqaları (1975), M.M.Əlirzayev 
(1981), M.A.Müseyibov (1981) və b. müəlliflərin əsərlərində də 
şaquli qurşaqlar üzrə landşaftların paylanması verilmişdir.

77



Aşağıda ədəbiyyat materiallarının təhlili əsasında dağ 
çölləri,dağ meşələri, subalp və alp çəmənlikləri landşaft 
tiplərinin özünəməxsusluğunu şərh etməyə çalışmışıq (şəkil 1).
1. Alçaq dağlığın kserofit kolluqlu quru çölləri.

Bu landşaft yarımtipi tədqiq olunan ərazinin cənubdakı 
dağ silsiləsinin əsasən cənub yamaclarını əhatə edir. Bu 
landşaft kompleksi daxilində bir neçə landşaft növü 
ayrılmışdır.
1) Parçalanmış yamaclarda, tam inkişaf etməmiş dağ 
qəhvəyi torpaqlar üzərində yayılmış qaratikan, nar kolları və 
seyrək taxıl bitkilərdən ibarət quru çöllər. Bu landşaft növü 
qoruq ərazisindəki dağların cənub yamaclarım və qismən də 
tac hissələrini əhatə edir. Bu kompleks dördüncü dövrün çay 
daşlan, gilləri və konqlomeratları üzərində formalaşmışdır.
2) Şiddətli parçalanmış pilləli yamaclarda tam inkişaf 
etməmiş qəhvəyi-dağ torpaqlarında kserofit kolluqlar 
qaratikan, nar, seyrək ardıc-saqqız kolluğu və efemer ot 
bitkilərindən ibarət quru çöllər. Bu növ qoruğun cənubundakı 
dağların və silsilələrin cənub yamaclarında və tac hissələrində 
adalar şəklində olan köndələn, kiçik tirələrin hamarlanmış 
səthlərində rast gəlinir. Ərazi əsasən üst pliosen və dördüncü 
dövrün gilicəli, qumdaşı, çaqıldaşı və konqlomerat 
çöküntülərindən təşkil olunmuşdur və tektonik cəhətdən eyni 
adlı antiklinal qırışıqlığm cənub qanadlarına və tac hissələrinə 
uyğun gəlir.
3) Parçalanmış maili yamaclarda, tünd şabalıdı torpaqlar 
üzərində yayılmış qaratikan kolluğu və ağ ot, efemerli quru 
çöllər. Bu kompleks qoruğun cənubunda alçaq dağların şimal 
yamacını əhatə edir. Ərazi geoloji cəhətdən buradakı 
antiklinallarm şimal qanadlarına və tac hissələrinə uyğun gəlir, 
üst pliosen və dördüncü dövrün gil, qum, çınqıl-daşı, 
konqlomerat və gillicələrindən təşkil olunmuşdur.

4) Parçalanmış az meylli düzənliklərdə, allüvial- 
çəmən torpaqları üzərində yayılmış iydə, qaratikan, böyürtkən 
kolları.
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Bu kompleks qoruğun şərq hissəsinin allüvial çöküntülərindən 
ibarət düzən ərazilərini əhatə edir. Düzənlik cənuba doğru 
meylli olduğu üçün çayın qolları ilə kəsilib parçalanmışdır. 

Yaz-payız daşqınları zamanı çayların yuxarı hissələrdən aşıb 
gətirdiyi materiallar burada çökdürülür. Ona görə də bu 

kompleks qonşu növlərə nisbətən dinamik xarakter daşıyır. 
Landşaft xəritəsinin legendası 

L Alçaq dağlığın kserofit kolluqlu quru-çöl kompleksi. 
1. Parçalanmış yamaclarda, tam inkişaf etməmiş dağ qəhvəyi 

torpaqlarda yayılmış qaratikan, nar kolları və seyrək taxıl 
kimilərdən ibarət quru çöllər. 2. Şiddətli parçalanmış pilləli 
yamaclarda tam inkişaf etməmiş qəhvəyi dağ 
torpaqlarında kserofit kolluqlar-qaratikan, nar, seyrək 
ardıc-saqqız kolluğu və ot bitkilərindən ibarət quru çöllər.
3. Parçalanmış maili yamaclarda, tünd şabalıdı 
torpaqlarda qaratikan kolluğu və ağot-efemerli quru çöllər.
4. Parçalanmamış, az meylli düzənliklərdə allüvial çəmən 
torpaqları üzərində iydə qaratikan, yulğun, böyürtkən 
kolları.

II Dağ-meşə kompleksi.
A)  Alçaq dağlığın enliyarpaqlı meşələri:
5. Z ə if  parçalanmış yamaclarda qəhvəyi dağ-meşə və qonur meşə 

torpaqları üzərində yayılınış palıd, palıd-dəmir qar a 
meşələri. 6. Şiddətli parçalanmış yamaclarda və dərələrdə 
qəhvəyi dağ-meşə, boz qəhvəyi meşə torpaqları üzərində 
dəmirqara-palıd, palıd-qarağac meşələri. 7. Z ə if  
parçalanmış yamaclarda qonur dağ-meşə, qəhvəyi dağ- 
meşə torpaqları üzərində palıd, palıd-fıstıq meşələri.

B) Orta dağlığın meşələri:
8. Şiddətli parçlanmış yamaclarda və dərələrdə podzollaşmış

dağ-meşə qonur torpaqlar üzərində yayılmış vələs, fıstıq  
meşələri.

C) Yüksək dağ meşələri:
9. Şiddətli parçalanmış yüksək dağ yamaclarında dağ-çəmən-

meşə, dağ-çəmən-çimli, meşədən sonra çəmənləşmiş 
(bozqırılmış) qonur torpaqlarda alçaqboylu ağcaqayın, 
alçaqboylu fıs tıq  meşələri.
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III Subalp çəmənlikləri kompleksi.
10. Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çimli dağ-çəmən

torpaqlarında çəmən bitkiləri.
Bu kompleks qoruğun şərq hissəsinin allüvial 

çöküntülərindən ibarət düzən ərazilərini əhatə edir. Düzənlik 
cənubda doğru meylli olduğu üçün çayın qolları ilə kəsilib 
parçalanmışdır. Yaz-payız daşqınları zamanı çayların yuxarı 
hissələrdən aşıb gətirdiyi materiallar burada çökdürülür. Ona 
görə də bu kompleks qonşu növlərə nisbətən dinamik xarakter 
daşıyır.

II Dağ-meşə kompleksi.
Qoruq ərazisində meşələrin şaquli diferensasiyası özünə 

məxsusluq təşkil edir. Relyef və iqlim elementlərinin yüksəklik 
zonaları üzrə dəyişməsi meşə landşaftlarının başqa 
elementlərinə də təsir edir.

Meşə landşaftı tədqiq etdiyimiz ərazidə 500-2400 m 
mütləq yüksəklik sahələrdə yayılmışdır. Meşə zonası daxilində 
alçaq dağlıq (500-1200 m), orta dağlıq (1000-1800 m) və 
yüksək dağlıq (1800-2400 m) meşə landşaftları bir-birindən 
fərqlənir.

Meşə kompleksinin belə müxtəlif təbii şəraitə malik 
olması onun daxilində müxtəlif yarımtiplərin və növlərin 
ayrılmasına imkan verir.

A) Alçaq dağlığın enliyarpaqlı meşələri.
5) Zəif parçalanmış yamaclarda qəhvəyi dağ-meşə və 

qonur meşə torpaqları üzərində yayılmış palıd, palıd- 
dəmirqara meşələri. Bu landşaft növü ərazinin 600 m-dən 
yüksəkdə olan hissələrini əhatə edir. Burada əsasən alçaq 
boylu (4-5 m) palıd və palıd-dəmirqara meşələri üstünlük təşkil 
edir. Başlıca ağac növləri gürcü palıdı, dəmirqara, ağcaqayın, 
sarağan, armud və s. ibarətdir. Yamacların aşağı hissələrində 
meşə tədricən qaratikan, itburnu, böyürtkən kolları ilə əvəz 
olunur. Ot örtüyü kifayət qədər sıx və müxtəlif olub, 
qarayonca, çobantoxmağı, qatırotu və s. ibarətdir.

6) Şiddətli parçalanmış yamaclarda və dərələrdə qəhvəyi 
dağ-meşə, boz-qəhvəyi meşə torpaqlar üzərində dəmirqara- 
palıd qarağac meşələri.

81



Bu kompleks qoruğun xeyli hissəsini əhatə edir. Ərazi üst 
pliosen və dördüncü dövrün çaqıl daşı və gillicələrindən təşkil 
olunaraq bəzi yerlərdə dik qaya çıxıntıları əmələ gətirir.

Cənub səmtli yamaclar intensiv yuyulma nəticəsində çox 
kəskin parçalanmış, dik yallar dərələr, yarğanlar əmələ 
gətirmişdir.

7) Zəif parçalanmış yamaclarda qonur dağ-meşə, qəhvəyi 
dağ-meşə torpaqları üzərində palıd, palıd-fıstıq meşələri. Bu 
landşaft növü qoruğun əsasən şimal sərhəddi boyu Baş 
Qafqazın cənub yamacına söykənən başqa dağların orta 
yüksəklikdə olan ərazilərini tutur. Dağların 600-850 m 
hündürlüyündə dəmirqara ilə qarışıq palıd meşələri inkişaf 
etmişdir. Ümumiyyətlə, ərazinin qərb hissəsində dəmirqaralı 
palıd meşələri üstünlük təşkil edir. Ayrı-ayrı ağacların 
hündürlüyü 6-8 m olub bütün meşə bitkilərinin 60-70 %-ni 
təşkil edir. Ərazinin şərqində 1000 m-ə qədər əsasən palıdlı, 
qismən də fıstıqlı meşələr yayılmışdır. Bu hissədə ağacların 
hündürlüyü 3-4 m-ə yaxın olur. Tək-tək hallarda ağacların 
hündürlüyü 6-8 m-ə çatır. Burada bütün bitki örtüyünün 
yarıdan çoxunu palıd ağacları təşkil edir.

B) Orta dağlığm meşələri.
Qoruq ərazisində palıdlı fıstıqlı meşələr 1100-1200 m-ə 

qədər olan sahələrdə yayılır. Bundan yüksəkdə palıd meşələri 
fıstıqla qarışığı olan meşələrlə əvəz olunur.

Tədqiq olunan ərazinin fıstıqlı, fıstıqlı-vələsli orta dağ 
meşələri müxtəlif dərəcədə podzollaşmış dağ-meşə qonur, dağ- 
meşə qəhvəyi-qonur torpaqlarında təxminən 1000-1800 m 
yüksəkliklərdə ifrat rütubətlənmə şəraitində formalaşmışdır. 
Bu meşələr geniş ərazini tutur. Qoruq ərazisində orta dağ 
meşələrində bütün ağac növlərinin 90 %-nə qədərini vələs, 
palıd, göyrüş, ağcaqayın və s. təşkil edir.

8) Şiddətli parçalanmış yamaclarda və dərələrdə 
podzollaşmış dağ-meşə qonur torpaqları üzərində yayılmış 
vələs, fıstıq meşələri. Bu kompleks qoruğun əsasən şimal-şərqində 
yerləşən dağların cənub yamaclarında, üsttəbaşirin, əhəng-daşlı, 
mergelli, qumdaşı, gilli süxurları üzərində formalaşmışdır. İfrat 
rütubətlənmə, yamacların kifayət qədər meyilliyi burada meşələrin 
əmələ gəlməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
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İsm ayıllı qoruğunda
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İsmayıllı qoruğunda fıstıq meşəsi.
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Qeyd edilən ərazilərin cənub yamacları eninə qırılmalarla 
kəskin parçalanmışdır. Bəzi yerlərdə intensiv yuyulma 
nəticəsində dik yallar, dərələr, yarğanlar, qaya çıxıntıları əmələ 
gəlmişdir. Bu dağlarda 1000 m-dən aşağıda palıd qarışıqlı 
meşələr, 1000 m-dən yüksəkdə fıstıqlı vələsli meşələr inkişaf 
etmişdir. Torpaqlarda podzollaşma müşahidə edilir və qalın 
çürüntü qatı yaranmışdır. Meşələrin yuxarı sərhədində ağaclar 
nisbətən alçaq boylu olması ilə səciyyələnir, 1600-1700 m-də 
ağcaqayın rast gəlmək olur.

C) Yüksək dağ meşələri.
1800-2000 m-dən 2400 m-ə qədər mütləq yüksəklikli 

sahələrdə yayılır. Tədqiq olunan ərazidə yüksək dağ meşələrinə 
qoruğun şimal sərhəddi boyunda və cənubda Axoxçayın 
hövzəsinə yaxın ərazilərdə nisbətən az sahələrdə rast gəlinir. 
Bu ərazilər ifrat rütubətlənməsi ilə fərqlənir. Orta illik 
yağıntının miqdarı bu qurşaqda 1200-1400 mm təşkil edir və 
yağıntının miqdarı qərbdən-şərqə doğru azalır.

9) Şiddətli parçalanmış yüksək dağ yamaclarında dağ- 
çəmən-meşə, dağ-çəmən-çimli, meşədən sonra çəmənləşmiş 
qonur torpaqlarda alçaqboylu ağcaqayın, fıstıq meşələri. 
Yüksək dağ meşələrinin formalaşmasında yüksək dağlıq relyef 
böyük təsir göstərir. Bu zonada yuxanda yerləşən subalp 
çəmənlikləri və aşağıda yerləşən orta dağ meşə elementləri 
burada konkret ərazi vahidlərinin formalaşmasına öz 
təsirlərini göstərir. Bu landşaft kompleksinin yayıldığı 
sahələrdə üst təbaşirin əhəngdaşları, mergelləri, qumdaşları 
geniş yayılmışdır.

III Subalp çəmənlikləri kompleksi.
Yüksək dağ landşaftı respublikamızda 8700 km2, yəni 

respublikamızın ümumi ərazisinin 10,2 %-ni tutur. ( 
Müseyibov M.A, 1981) Burada dağ çəmən landşaftları 
formalaşmışdır. Dağ-çəmən landşaftı tədqiq olunan ərazidə 
əsasən 2000-3000 m yüksəkliklər adasında yayılmışdır. Əvvəlki 
landşaft tiplərinə nisbətən buradakı landşaftlar yeknəsəgliyi ilə 
fərqlənir. Yüksəklikdən asılı olaraq dağ-çəmən landşaftları 
daxilində subalp və alp çəmənlikləri tipləri ayrılır.

10) Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çimli dağ-çəmən 
torpaqlarında çəmən bitkiləri.
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İfrat rütubətlənmiş yüksək dağlığın subalp çəmənlikləri 
çimli dağ-çəmən, torflu çimli dağ-çəmən torpaqları üzərində 
əsasən 2000-2600 m yüksəkliklərdə formalaşmışdır.

Subalp qurşağı hündür ot bitkiləri ilə zəngindir, bu 
qurşaqda ЮО-ə qədər çiçəkli bitki növü vardır (Hacıyev V., 
1978). Qoruq ərazisində subalp bitkilərinin hündürlüyü 15-20 
sm, bəzən isə 50-60 sm-ə çatır. Burada ən çox üçyarpaq yonca, 
mərcan otu, qayaotu, titrəkotu, vələmir, pişik quyruğu və s. 
yayılmışdır.

Öyrənilən ərazinin müasir landşaftının əsas inkişaf 
təmayüllərinin təhlili göstərir ki, insanların çoxillik təsərrüfat 
fəaliyyəti nəticəsində meşələrin sahəsi daim azalmış, onların 
yerində kserofit kolluqlar, çöllər yaranmış və yaxud mədəni 
landşaft formalaşmışdır. Mal-qaranm normadan artıq 
otarılması, meşələrin qırılması, yarğan və qobuların 
genişlənməsinə, səthi yuyulmanın artmasına və konkret 
landşaft vahidlərinin bioekoloji şəraitinin pisləşməsinə səbəb 
olmuşdur. Ona görə də gələcəkdə ərazinin təbii landşaftlarının 
mühafizə edilməsinə və bərpasına xüsusi fikir verilməlidir. İlk 
növbədə landşaft vahidlərindən istifadə edərkən onların təbii 
potensialı nəzərə alınmalı və antropogen təsirlərin həcmi 
bununla uzlaşdırılmalıdır.

Azərb. coğr. cəm. əsərləri, XI cild.
Bakı, 2007. s. 137-145.
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Ekoloji tərbiyə haqqında
İnsanı əzəli və son beşiyi olan ana təbiətdən bircə anlığa da 

təcrid olunmuş təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ulu Zərdüşt 
hələ çox-çox əvəllər insan həyatı üçün ən zəruri olan dörd 
ünsürün (od, torpaq, hava, su) adını çəkmişdir. Doğrudan da 
bu dörd ünsürdən biri olmazsa, həyat dayanar. Hələ təbiətin 
insana bəxş etdiyi başqa nemətləri də unutmaq olmaz. Deməli, 
insan həyatı üçün birinci növbədə təbiətə borcludur. Ancaq, 
çox təəssüf ki, bu borc həmişə diqqət mərkəzində durmur. 
Unudulur, bəzən başısoyuqluğa çevrilir.

Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə 
təbiətə mənfi təsirlər durmadan artır. Təbiətlə cəmiyyət 
arasında qarşılıqlı əlaqə və ümumi tarazlıq pozulmaq üzrədir. 
Ürək ağrısı ilə qeyd etmək lazımdır ki, yerin qabığında əmələ 
gələn «yaralar» get-gedə çoxalır, meşələrin sahəsi azalır, 
atmosfer zərərli qazlarla çirklənir, bulaqların gözü quruyur, 
çayların həyatımıza olan müsbət təsiri azalır.

Təbiətin dilbər guşələrindən biri olan Azərbaycanda bu 
məsələlər günün ən aktual problemlərindən birinə çevrilmişdir. 
Qədim Odlar Yurdunun bəzəyi hesab olunan ceyran xeyli 
azalmış, hətta nəsli kəsilmək təhlükəsinə məruz qalmış və 
nəhayət, «Qırmızı kitab»a düşmüşdür...Ceyrançöl ceyransız 
qalmışdır! Ayrı-ayrı alim və mütəxəssislərin irəli sürdüyü 
təkliflər, bu mövzuda mətbuat səhifələrində vaxtaşırı dərc 
olunan yazılar göstərir ki, təbiətin qorunması məsələsini həll 
etməyə doğru addımlar atılsa da, bunlarla hələlik 
kifayətlənmək olmaz. « Təbiət və insan» problemini həll etmək 
üçün kompleks tədbirlər planını həyata keçirilməsi vaxtı artıq 
gəlib çatmışdır. Dövlət də təbiətdən istifadə məsələsinə nəzarəti 
gücləndirməyi, əhalinin ekoloji tərbiyəsini diqqət mərkəzində 
saxlamağı zəruri sayır.

Bu problemin həlli isə ilk növbədə insan şüuruna təsirdən 
başlamalıdır. Tərbiyənin tərkib hissələrindən biri hesab olunan 
ekoloji tərbiyə və ekoloji təhsil insanın ahəngdar inkişafında 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Ekoloji tərbiyədə bədii soz sənətinin rolu müstəsnadır 
desək, yanılmarıq. Xalqın mənəviyyəti keçmişinə, kökünə 
bağlılığı ilə ölçülür.
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Та qədimdən odu allah, torpağı müqəddəs saymış babalarımız 
bulaq gözü açmağı, bağ salmağı xeyirxah iş sayıblar. Bütün 
bunları böyüməkdə olan nəslin şüuruna çatdırmaqda şair və 
yazıçıların əməyi əvəzsizdir.

Azərbaycan diyarının füsunkar təbiəti -  onun ceyranlı- 
cüyürlü düzləri, başı ərşə duran dağları, sonalı gölləri, 
zümzüməli çayları...Xəzəri, Kəpəzi, Göy-Gölü, Kürü, Arazı ta 
qədimdən söz ustalarının ilham mənbəyi olmuşdur. Şair və 
yazıçılarımız öz əsərlərində təbiətin gözəlliyini böyük 
məhəbbətlə qələmə almış və bu gözəlliyi dönə-dönə poetik 
dildə vəsf etmişlər.

« Ekologiya» termininə son zamanlar mətbuatda tez-tez 
rast gəlinir, televizor və radio verlişlərində bu haqda çoxlu 
elmi, elmi-kütləvi söhbətlər aparılır. Deməli bəşəriyyəti 
narahat edən, böyük bir problem yaranmışdır ki, peşəsindən 
asılı olmayan təbiətin bu ağrılarını, sızıltılarını duyan hər bir 
vətəndaş bu haqda danışmaya, yazmaya bilməz. Bu haqda 
yazıçı və şairlər, publisistlər, elm xadimləri və digərləri 
maraqlı çıxışları və maraqlı əsərləri ilə bütün oxucu kütləsinin 
rəğbətini qazanmışlar.

Elmin, texnikanın yüksək inkişaf etdiyi bir dövrdə 
insanlar təbiətə bu və ya digər formada təsir göstərir, yaşadığı 
yerin bütün nemətlərindən, bütün komponentlərindən 
səmərəsiz istifadə edir. Bu da bəzən xoşa gəlməyən nəticələrə 
gətirib çıxarır. Bütün sənaye sahələri, kənd təsərrüfatı, dolayı 
yollarla təbiətin ümumi ahəngini pozur, insan öz əməlləri ilə 
doğma təbiətin tarix boyu davam edən işlərinə müdaxilə edir. 
Və nəticədə ekoloji tarazlıq pozulur. Xəzərin «xəstə» problemi, 
Aralın «naləsi» «aşsüzənə» oxşar Ozan qatı, Kür-Arazın 
fəryadı, meşələrin balta yaraları və s. son zamanlar insanları 
göynədir. Bütün bunlar olmasın deyə ana təbiəti qorumaq, 
onun yaralarına məlhəm qoymaq hər bir adamın vətəndaşlıq 
borcu olub, bir müqəddəs iş kimi və həmçinin dövlət 
əhəmiyyətli iş kimi təbiətin keşiyində dayanmalıdır.

Respublikamızda təbiəti mühafizə sahəsində atılan 
addımlardan ən vacibi, ən xeyirxah işlərdən biri nəsli son 
dərəcə azalmış, tükənməkdə olan heyvan və bitki növlərini 
qoruyub saxlamaq məqsədi ilə qoruqların təşkil olunmuşdur.
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Bu fikirlə də Azərbaycanda 16 qoruq və 16 yaşıllıq təşkil 
olunmuşdur. Bu təbii mühafizə obyektlərinin ümumi sahəsi 
343 min ha olub, respublika ərazisinin 6 %-ni təşkil edir. 
Tədqiqat zamanı respublikanın tala-tala qorunan bu «ideal» 
ərazilərində rast gəldiyinizbəzi xoşagəlməz hallarla 
rastlaşmışıq. Bu günki yazını Kür-Araz ovalığında təşkil 
olunmuş qoruq və yasaqlıqların müasir vəziyyəti haqda və 
ümumiyyətlə respublikamızda təbiəti mühafizənin vəziyyəti və 
onun gələcək işlərinə kömək məqsədilə bir neçə təkliflərə həsr 
etməyi münasib bilirəm. Ağgöl qoruğu və onunla bitişik Ağgöl 
yasaqlığı Kür-Araz ovalığında su-bataqlıq və köçəri quşların 
toplandığı ən əlverişli sahələrdən hesab olunur. Buna görə də 
burada külli miqdarda su-bataqlıq quşları toplanır. Quşların 
növ çoxluğuna və sayının həddindən artıq olmasına görə bura 
bəzən «Quş bazarı» da adlanır. Ümumiyyətlə Mil düzü vaxtilə 
zəngin təbii ehtiyata malik olub. O cümlədən quşların burada 
məskunlaşmasına da səbəb, ərazidə əlverişli şəraitin və bol yem 
ehtiyatının olmasıdır.

Kür-Araz ovalığında, həmçinin Mil düzündə kənd 
təsərrüfatı işlərinin intensiv getməsi ilə əlaqədar olaraq təbii 
landşaft və təbii şərait qismən pisləşmişdir. Bunun 
müqabilində heyvanat aləmi də dəyişmişdir. Mil düzündə 
ceyranların sayı azalmışdır. Mingəçevir SES tikilməsi ilə 
əlaqədar Kür boyu göllər və gölməçələrin akvatoriyası və 
rejimi dəyişmişdir. Mehman, Ketovan, Şilyan, Qarasu gölləri 
tamam qurumaq üzrədir. Şirinsulu Ağgöl və Sarısu isə 
şorlaşmışdır.

Ağgöl sisteminin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün vacib 
tədbirlərdən biri yaxın qobulara olan axımın qarşısını 
almaqdır. Ağgöl sistemində həm şorlaşmanın qarşısını almaq, 
həm də suyun səviyyəsini sabitləşdirmək məqsədi ilə buranı 
şirin su ilə təmin etmək məqsədəuyğundur. Bunun üçün Kür 
çayından 14-15 km uzunluğunda su kəmərinin çəkilməsi 
zəruridir. Su kəmərini dövrü olaraq nizamlamaq üçün xüsusi 
qurğu nəzərdə tutulmalıdır. Bu üsul qoruq və yasaqlıqda 
ekoloji şəraitin yaxşılaşmasına xeyli təsir göstərər. Bunlarla 
yanaşı qoruğun kənarında sərhəddin olmaması qoruq rejimini 
pozur.
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Qoruğun kənarında sərhəd (kollektor qazmaq, çəpər çəkmək, 
müxtəlif işarələr qoymaq və s.) çəkməklə buraya olan 
antropogen təsirlərin qarşısı almar.

Qoruqların ümumi rejiminə görə mühafizə olunan ərazi 
ətraf sahələrdən hökmən təcrid olunmalıdır. Hamıya 
məlumdur ki, mühafizə olunan ərazi təsərrüfat sahələrindən və 
yaxud onu əhatə edən meşədən sərhəd vasitəsilə ayrılmalıdır. 
Qoruqların çoxunda bu sərhədin olmaması ucbatından həmin 
əraziyə kənar adamların, heyvanların və mal-qaranın sərbəst 
daxil olmaları müşahidə olunmuşdur. Şirvan dövlət
qoruğunun kənarında Bakı-Salyan şossesi boyunca sərhəd 
yoxdur. Qoruğun cənub sərhəddində də vəziyyət belədir. 
Bunun nəticəsində kənar adamlar qoruq ərazisinə sərbəst daxil 
olurlar və orada qanunsuz ov etmə halları müşahidə olunur. 
Bu haqda mətbuatda dəfələrlə yazılar dərc olunub, televizorda 
və radioda tənqidi çıxışlar olub. Buna baxmayaraq sərhəddin 
olmamasından həmin hallar yenə də davam edir.

Şirvan dövlət qoruğu ilə bağlı digər vacib bir fakt 
haqqında təkrar da olsa qeyd etmək istərdim. Bu da qoruq 
ərazisindən qış otaqları kimi istifadə olunmasıdır. Qazet 
səhifələrində dəfələrlə qeyd olunur ki, bu hal təbiətin 
mühafizəsi kimi xeyirxah bir işin tam ziyanınadır. Ceyranların 
ekologiyasına mənfi təsir edən, onların həyatını, inkişafını və 
çoxalıb artmasını çətinləşdirən qoyun sürüləri nə vaxta qədər 
qoruq sahibi ceyranların daimi «kirəkeşləri» kimi birgə 
yaşayacaqlar? Qoruq ərazisinin bol yem ehtiyatına malik 
olmaması bu ziddiyyəti daha da kəskinləşdirir. Əlaqədar 
təşkilatlar tezliklə bu məsələni həll etməlidirlər. Səs-küydən, 
barıt qoxusundan, maşınların təqibindən, çobanların və itlərin 
hücumundan zinhara gəlmiş ceyranları asudəliyə çıxarmaq 
insanların borcudur.

Buna oxşar vəziyyəti başqa qoruqların da ərazisində 
müşahidə etmək olar. Ağgöl qoruğunun və eyni adlı yasaqlığın 
da sərhəddi olmadığından qoruq ərazisi həvəskar balıqçıların 
və ovçuların toplandığı yerə çevrilmişdir. Zaqatala dövlət 
qoruğunda və ona yaxın ərazidə geoloji kəşfiyyat işlərinin 
aparılması ilə əlaqədar qoruq «sakinləri» - dağıstan turları, 
dağ keçiləri, ayı və başqa heyvanlar hürküb qonşu
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Gürcüstandakı Laqodexi qoruğuna və Dağıstandakı Quton  
yasaqlığına pənah gətirirlər.

Son zamanlar Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması ilə 
əlaqədar Qızılağac Dövlət qoruğunun gələcək taleyi təhlükə 
altına düşür. Belə ki, qoruğun şərq sərhəddini təşkil edən 
Kürdili abraziyaya uğradığından həmin dil yuyulur.

Kürdilinin yuyulması Qızılağac kimi beynəlxalq 
əhəmiyyətli qoruğun və Kürdilinin cənubunda onun  
genişləndiyi yerdə yerləşən Jarsk və Kurkasa kəndlərinin 
köçürülməsinə gətirib çıxarır. Kəndlərin köçürülməsi haqqında 
Azərbaycan hökumətinin qərarı oldu. Bəs qoruq? Buranı 
özünə sığınacaq hesab edən, qoruğu özünə qışlama yeri seçən 
və başqa ölkələrdən həmçinin MDB-nin soyuq yerlərindən yüz 
kilometrlə yolu qət edib Qızılağaca gələn quşları «küsdürsək» 
köçəri quşların sayı ilbəil azalar .

Vaxtilə Kürdili nazik zolaq şəkilli olub Qızılağac 
körfəzini Xəzər dənizindən ayırıb köçəri quşlar üçün əlverişli 
və münasib məskənə çevirirdi. Burada quşların 
məskunlaşmasına səbəb də, həmin Kürdiliydi. Kürdilinin 
yuyulması və onun qarşısını almaq barədə dəfələrlə elmi 
hesabatlarda və elmi kütləvi məqalələrdə deyilib. Sahillərin 
bərkidilməsi üçün beton plitələrin düzülüşü, dalğaların dağıdıcı 
təsirini zəiflətmək məqsədilə beton «kirpilərin», beton 
pramidalarm quraşdırılması, fıtiomeleorativ işlərin görülməsi 
kimi təkliflər ancaq kağız üzərində qalırdı. Bütün bunları və 
buna oxşar işlərin yerinə yetirilməməsi. Kürdilinin
yuyulmasına, yarımadanın adaya çevrilməsinə və Kürdilinin 
qurtaracağmdakı kəndlərin köçürülməsinə səbəb oldu.

Yuxanda deyilən bütün bu işləri həyata keçirmək üçün 
respublikamızda ixtisaslaşmış xüsusi təşkilatın (komitə, 
nazirlik və s.) olmaması təbiəti mühafizənin praktiki 
əhəmiyyətini azaldır. Respublikada elə bir qurum
yaradılmalıdır ki, həmin idarə (qurum) bilavasitə təbiətin 
keşiyində dayana, təbiətin «xəstə» yerlərini müalicə edə, sahil 
bərkidə, bənd çəkə, şorlaşmanın qarşısını ala, səhralaşmaya 
qarşı nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirə və i. a və s.

Bu deyilənlər ancaq tədqiqat zamanı qoruqlarda, 
yasaqlıqlarda və digər mühafizə obyektlərində rast gəldiyimiz
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və bizi narahat edən məsələlərdir. Bəşəriyyət, yaşadığı yerin 
ayrı-ayrı komponentlərinə müəyyən dərəcədə təsir göstərir və 
onu qismən dəyişdirir və bəzən də təhlükəli vəziyyət əmələ 
gətirir. Bütün ölkələri narahat edən dünyəvi problemlərdən biri 
də biosferin mühafizəsidir. Biosferin qorunması üçün xeyli işlər 
görülməlidir. Bunlardan biri də ölkəmizdə biosfer qoruqlarının 
təşkilidir. Ekoloji tarazlığı tənzimləməkdə, təbiətin mühafizəsi 
işində biosfer qoruqlarının rolu böyükdür.

Son zamanlarda respublikada xüsusi mühafizə 
obyektlərinin -  mili parkların, qoruq, yasadlıq, ovçuluq 
təsərrüfatlarının yaradılması təbiətin mühafizəsi sahəsində 
geniş yayılmış xeyirxah işlərdəndir. Qonşu respublikalarla 
müqayisə edilsə Azərbaycanda mili parkların təşkili qeyri 
qənaətbəxşdir. Bu baxımdan respublikamız Xəzər dənizinin 
iqtisadi, nəqliyyat, turizm-rekreasiya, ekoloji əhəmiyyətini 
nəzərə alıb «Xəzər mili parkı»nı yaratmaq ideyası hamının 
ürəyindən olar. Xəzərin şöhrəti, onun bol sərvəti bütün 
dünyaya səs salıb. Onu gələcək nəsillər üçün qoruyub 
saxlamaq müqəddəs borcumuzdur.

Çox sevindirici haldır ki, yuxarıda sadalanan bəzi 
xoşagəlməz halların qarşısını almaq məqsədilə son zamanlar 
hörmətli Prezidentimiz öz sərəncamları ilə bəzi dövlət 
qoruqlarının statusunu dəyişmiş və daha önəmli olan Mili 
Parkların yaradılması üçün fərmanlar verilmişdir.

Nabran meşələri də çox balta zərbələrinə məruz qalan, 
insanlardan ürəyi yanıqlı aə nazım çəkmədiyimiz dilbər 
guşələrdən biridir. Necə deyərlər, gözdən uzaq, könüldən iraq. 
Bura gözdən uzaq ola bilər, amma buram görənin könlündə, 
ürəyindən bir gizilti keçməyə bilməz. Buranın da və hər 
tərəfdən kənarları didilmiş eyni dərdli Sultanbud meşəsinin də 
qorunmağa ehtiyacı böyükdür. Sultanbud meşəliyinin böyük 
sənaye, ekoloji əhəmiyyətini nəzərə alıb, hələ 1930-cu ildə 
Sultanbud meşəsinin mühafizə olunmasını vacib bilib, onun 
qoruq elan edilməsi haqqında xüsusi qərar çıxarılmışdır. 
Sonralar Kür boyu Tuqay meşəliklərinin mühafizəsi üçün 
qərarlar qəbul edilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq 
Sultanbud və buna oxşar sahələr rayon meşə idarələrinin 
ixtiyarında qalmaqdadır.
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Respublikamızda yeganə saqqız-püstə meşəliyi hesab 
olunan Sultanbud Qarabağ düzündə, Xaçınçayın sahilində 
yerləşib geniş əraziyə malikdir. Meşəliyin tərkibi əsasən saqqız 
və palıddan ibarət olub, yenidən salınmış qoz, çinar, qovaq, 
şaftalı, ərik və başqa meyvə ağacları da gözə çarpır. 
Ixtisasçilarm fikrinə görə saqqız ağacı böyük xalq təsərrüfatı 
və sənaye əhəmiyyətli ağac hesab olunur.

Yaşı ta qədimlərə gedən bu ağac növü yuxarıda deyilən bu 
keyfiyyətlərinə görə adamları özünə cəlb etmiş və nəticədə öz 
arealını xeyli azaltmışdır. Vaxtı ilə 2 min hektara çatan bu 
qədim meşəliyin hazırda 1437 hektar ərazisi qalmışdır. Bu 
rəqəm get-gedə azalır. Səbəbi də pambıqçılığın və digər kənd 
təsərrüfatının hər tərəfdən Sultanbud meşəsinə olan 
«hücumlarıdır». Meşəliyin kənarları antropogen təsirlərdən 
hədsiz dərəcədə didilib parçalanmışdır. Bu təsirlər eyni 
zamanda buranın faunasına da öz ziyanlı təsirini göstərir. 
Əlverişli şəraitin olmamasından ətraf sahələrin kimyəvi 
gübrələnməsindən buranın heyvanat aləmi azalmışdır.

İki rayonun, Bərdə və Ağdam rayonlarının ərazisində 
yerləşən Sultanbud meşəsinin mühafizəsi də iki qat olmalıdır. 
Sultanbud meşəsi əsasən üç hissədən ibarətdir. Kənarlarında 
yerləşən İmişli, Soğanverdilər, Hüseynli, Ayaq Qərvənd, 
Baharlı, Yüzbaşılı, Quzanlı və Şərifli kəndləri, habelə meşəliyin 
içərisində Şahverdilər, İmamqulubəyli, Vəliabad və Çullu 
kəndləri və bu kəndlərin təsərrüfatı uzun illərdi ki, bu və ya 
digər dərəcədə meşəliyə təsir göstərir. Bu cür sıx kənd 
əhatəsində yerləşən və daimi antropogen təsir altında olan 
Sultanbud meşəsinin qoruq olmasına böyük ehtiyac vardır. 
Yəqin ki, gələcəkdə qəzet və jurnalların səhifələrində «Xəzər 
mili parkı», «Nabran mili parkı» və «Sultanbud qoruğu» 
sözlərinə rast gələcəyik. Respublikamızda mili park və yeni 
qoruq yaratmaqla ekoloji şəraiti qismən qorumuş olarıq.

Təbiət özü canlı bir tablodur. Onun qrunması 
problemlərinin həllini insanın təbiətə olan məhəbbətində, insan 
həssaslığında axtarmalıyıq. Şairimiz H.Arif demişkən, insan o 
qədər mehriban, qayğıkeş olmalıdır ki, «Bülbül enib budaqdan 
çiynimizdə otursun», «Oğrun baxışlı maral sərin çeşmə
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başında bizə qonaq olsun». Gəlin elə edək ki, düzləri keçə-keçə 
İnsanın arxasınca ceyran şəhərə gəlsin.

Gözəl, ülvi arzudur. İnsan arzusunu təbiətin arzusuna 
qovuşdura, təbiət həssaslığından insana daha çox pay verə. 
İstəklər qoşalaşa, məhəbbətlər tarazlaşa, bərabərləşə, insan 
təbiətə məhəbbətində onun özünə oxşaya:

Zülmət gecələrdə parlayan şimşək,
Y ol üstə göz qırpan mayak deyilmi.
Gəlin təbiəti biz də düşünək,
O özü hər şeyi düşünən kimi.

«Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət problemləri» 
Beynəlxalq elmi konfrans.Bakı. 2007. s. 55-58

97



Ardanış kəndinin toponimləri.
G ö y ç ə !  Bu əziz, bu ulu torpaq ində düşmən tapdağı 

altında inildəyir. Onun fəryadını, ah-naləsini göyçəlilər kimi 
heç kəs duya bilməz. Onların əksəriyyəti Göyçə həsrətilə, 
haçansa Göyçəyə qovuşmaq istəyilə yaşayırlar. Vay o hala ki, 
bu arzu, bu ümid də ölə.

Bu arzunu, bu ümidi yaşatmaq vasitələrindən biri də 
Göyçənin yer adlarının toplanması, gənc nəslə öyrədilməsidir. 
Bu hamının müqəddəs borcu olmalıdır. Bu məqsədlə Göyçənin 
bütün kəndlərinin yer-yurd adlarının toplanmasına başlamışıq 
(Ardanış kəndinin toponimlərinin toplanmasında bizə Məşədi 
Cəmşid Kərimov yaxından köməklik göstərmişdir).

Qonşu Çil kəndini Ardanışdan Noruz oğlu deyilən bir 
dərə ayırır (yer-yurd adlarını Göyçəlilərin tələffüz etdikləri 
kimi yazmağı nəzərdə tutmuşuq). Aşağıdakı toponimlərin 
artırılmasında bütün Göyçəlilər yaxından iştirak etməlidirlər: 
Aralıx, Noruzoğlunun dərəsi, Sərpin dərəsi, Aşağı taxta, 
Yuxarı taxta, Noyçalı, Mustafa uçan quzey, Öküz oğurranan, 
Iskəndərin yurdu, Div ağıl, Qırmızı qaya, Göy güney, Pələng 
qayası, Hacı Hasanın quzeyi, Kollu quzeyi, Çimalanın gəzdəyi, 
Sarı qayanın üstü, Dövşan təpəsi, Comuşçanın quzeyi, 
Dölləyin dalı, Ocağın başı, Ocağın dalı, Uzun qılıc, Gödək 
qılıc, Şişin başı, Bel yeri, Dağ yeri, Çətin dərə, Böyük düney, 
İbrahim dərəsi, Köpək vurulan, Alma ağacı, Hacı Məhəmməd 
vurulan, Alma ağacının günöyü, Şurnoxlu, Gəvəyin dərəsi, 
Söyüd ağacı, Eşşək batan, Fələk qayasının dalı, Göygüneyin 
başı, Məşədi Ələkbərin gözəsi, Eşşəkbatanm taxtası, Sarı yol, 
Dərmi güney, Dönə bulağının güneyi, Qareykalar, Avdu düşən 
qaya, Nazdı bulağı, Uzun güney, Şahdağı, Əsgər Ağanın yeri, 
Qara cığır, Küçükuçan, Yunusoğlunun yurdu, Çoxlu gözə, Ağ 
gözə, Ağllı qaya, Ağ bulaq, Xaravalar, Ağ qayanın qılıcı, 
Şətinin payı, Cəfərbiçən, Səngər, kərəntitökülən, Kərbəlayı 
Yusifin yeri, Aravaçının suyu, Əsgərin dəyirmanı, Qurvanın 
dəyirmanı, Çətin dərə, Damba, Dombanın başı, Göy dərə, 
Qanqallı bulaq, Hajibiçən, Hajı Sarı dərəsi, Aynoyun, 
Aynoyun güneyi, Ayməmməd çuxuru, Gəzdək, Sarı Binnətin 
yurdu, Şalvar Soynün yurdu, Kalvayı Hüseynin yurdu, 
Battaxlı, Sarı bulaq, Hacı Ramazan bulağı, Qara bomba, Göl
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yeri, Yeddi bulaq, Sarıbaşdı, Hacı Nöycan, Pəri bulağı, Aşağı 
Tomar, Yuxarı Tomar, Tomarındərəsi, Qoşa güney, Düzdağ, 
Mələykəuçan, Qatar qaya, Qara güney, Hasan dərəsi, Sarı yal, 
Sarı yalın quzeyi, Arcıtdı güney, Sarı qaya, Sərt qayası, Tülkü 
güneyi, Daqızın gələn, Kəklik qayası, Sarı güney, Çalın dalı, 
Qumlu dərə, Malağan təpəsi, Musurman təpəsi, Çadır düzü, 
Böyük meşə, Koroğlunun başı, Cəvəlli, Bala Çəvəlli, Maral 
daşı, Göl yeri, Daylax xarabası, Şiş güney, Qara meşə, Çal 
təpə, Ada təpə, Qaraarcıd, Bala Qara arcıd, Böyük Qara 
Arcıd, Qalaça, Çətin dərə, Armutlu, Keçilinin dərəsi, 
Sudağılan, Qoyun yüyülən, Orta Güney, Öəlikli, Cacığın 
daşdığı, Topaşan, Daşqalan, Səngər, Saman yolu və s.

«Coğrafiya elminin bu günü və sabahı» 
Elmi konfrans mart. Bakı, 2007, s.42-43.
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Azərbaycanda biosfer qoruqlarının təşkili məsələləri
Son illər insan fəaliyyətinin təbiətə təsirinin artımı ilə 

əlaqədar ətraf mühitin mühafizəsinin kəskin problemi əmələ 
gəlmişdir. Bununla əlaqədar nadir landşaftların, həmçinin sayı 
azalmış və tükənmək təhlükəsi altında qalmış heyvan və bitki 
növlərinin qorunması və bərpası üçün Azərbaycanda bir neçə 
qoruq və yasaqlıqlar təşkil olunmuşdur. Hal-hazırda 
respublikada 151,6 min hektar ərazini əhatə edən 16 qoruq, 
262,8 min hektar ərazini əhatə edən 16 yasaqlıq fəaliyyət 
göstərir. Respublikada qorunan ərazinin ümumi sahəsi 414,4 
min hektar olub, bütün Azərbaycan ərazisinin 4,8 %-ni təşkil 
edir. Lakin mövcud qoruq və yasaqlıqların fəaliyyəti ayrı-ayrı 
biotlarm qorunması və bərpası məsələsini təmamilə təmin 
etmir. Həmçinin lazımi səviyyədə etalon funksiyasını yerinə 
yetirmir. Ona görə də respublikada yeni qoruq növləri, yəni 
biosfer qoruqları yaratmaq məqsədə uyğundur. Biosfer 
qoruqların yaranması ideyası beynəlxalq YUNESKO 
proqramının hazırlığı gedişində əmələ gəlmişdir. «İnsan və 
biosfer» (MAB)-ın proqramı dünyanın bir çox ölkələrində 
təsdiq və müdafiə olunmuşdur.

Gerasimov İ.P. (1976), Govda V.A., Gerjentsev A.S. 
(1977), Conson V.K., Olson C.S., Raykl D.E. (ABŞ, 1977), 
Franglin C.F. (ABŞ, 1977), Sokolov B.E., Sıroyeçkovski E.E. 
(1981), Krinitski V.V.(1982), Zablotskaya L.V., 
QordeyevaE.V. (1982) və başqaları öz işlərində nəinki biosfer 
qoruqlarının yaranması ideyasına tərəfdar olmuşlar, həmçinin 
yeni növ qoruğun əsas məsələlərini, məqsədini və quruluşunu 
açıqlamışlar.

Biosfer qoruğunun strukturası 1972-ci ildə Moskvada 
keçmiş SSRİ ilə ABŞ arasında təşkil olunmuş beynəlxalq 
konfransda işlənmişdir.

Proqramda aydın göstərilmişdir ki, biosfer qoruqlarının 
monitorinq rolunu oynayan 3-4 mühafizə sahəsi olmalıdır. 
Qeyd olunmuşdur ki, hər kompleks biosfer qoruğun: 1). Ciddi 
qorunan sahəsi-nüvəsi; 2) bufer zolağı-qoruğun nüvəsinin 
mühafizəsi üçün ayrılan yeri; 3) qoruq və ya yasaqlıqdan ibarət 
eksperimental zonası; 4) təsərrüfat üçün ayrılan ətraf zonası 
olmalıdır.
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YUNESKO-da qəbul olunmuş 
kompleks biosfer qoruğunun modeli.

1 .Kompleks biosfer qoruğunun nüvəsi.
2. Aralıq (bufer) zona;
3. Eksperimental qoruqlar.
4Ətraf (periferik) sahə.
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Yuxarıda göstərilən müəlliflərin fikrinə tərəfdar olaraq 
Azərbaycanda biosfer qoruqların təşkilinin bir neçə 
xüsusiyyətlərini göstərməyə cəhd edək.

Biosfer qoruqları Azərbaycanın qoruq işində xüsusi rol 
oynamalıdır və göstərilən ideyanı Azərbaycanın Ekologiya və 
təbii sərvətlər nazirliyi öz işini MAB proqramının 8 №-li 
proyektinin 8-ci bəndinə uyğun Azərbaycan təbiətinin 
qorunması işinə istiqamətləndirməlidir.

Apardığımız uzun illik tədqiqata əsasən Qızılağac Dövlət 
Qoruğu və Kiçik Qızılağac yasaqlığı ərazisində vacib məsələlər 
meydana çıxmışdır ki, bu da ilk növbədə qoruq rejiminin 
yenidən qurulması məsələsidir.

Bu məsələlərin irəli sürülməsi onunla əlaqədardır ki, 
qoruğun və yasaqlığın ərazisinə keçmiş İttifaqın şimal 
rayonlarından, həmçinin Türkiyədən, İrandan, İraqdan və 
başqa ölkələrdən qışlamaq üçün bataqlıq və su quşları uçub 
gəlirlər. Buna səbəb qoruğun və yasaqlığın ərazisində köçəri 
quşların toplanması üçün əlverişli şəraitin olmasıdır. Belə ki, 
Kürdili yarımadası 20 km-lik nazik zolaq çox da dərin 
olmayan körfəzi Xəzər dənizindən ayırmış, nəticədə unikal bir 
şərait əmələ gəlmişdir. Bundan başqa Kürdili təbii çəpər 
rolunu oynayır ki, dənizin sərbəst axınının qismən qarşısını 
alır. Göstərilən faktların sayəsində qoruq quşların qışlama 
yerinə çevrilmişdir. Qoruğun ərazisində 183 növdən ibarət 300 
min köçəri quşlarla birgə bir çox növdə yerli quşlar da yaşayır. 
Çoxsaylı və müxtəlif növlü quşlar burada «Quş bazarı» əmələ 
gətirir. Məlum olduğu kimi köçəri və yerli quşların hamısı 
qoruqda məskən salmır, bəzən yaxın ərazilərdə məskən salmalı 
olurlar. Bu da quşların yayılma sahəsinin ərazisini təyin 
etməkdə çətinlik törədir. Bundan başqa qoruğa yaxın ərazi 
qoruğun ərazisindən aydın seçilmir. Bu onunla izah olunur ki, 
qoruğun sahəsi yanaşı ərazi ilə oxşar landşafta və eyni tipli 
ekoloji şəraitə malikdir. Bütün neqativ proses və hadisələri 
aradan qaldırmaq üçün Qızılağac qoruğundan, Kiçik Qızılağac 
yasaqlığından və ətraf ərazilərdən ibarət biosfer qoruğu 
yaratmaq məqsədəuyğundur ki, bu da YUNESKO 
proqramında qəbul edilmiş biosfer qoruqlarının bütün 
tələblərinə cavab verir. Bizim fikrimizcə Qızılağac qoruğunun
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ərazisi əsas qoruq zonası kimi biosfer qoruğunun özəyi 
(nüvəsi) rolunu yerinə yetirməlidir. Göstərilən ərazi həm də 
təbiətin etalon sahəsi kimi qəbul olunmuşdur ki, bu da 
beynəlxalq monitorinq sisteminə uyğun gəlir (Şəkil 1 la). Bufer 
zona kompleks biosfer qoruğun əsas hissəsi kimi özəyi 
(«nüvə»ni) antropogen təsirlərdən qorumaqda əsas rol 
oynayır. Qoruğun xarakterini nəzərə alaraq bufer zonası təkcə 
qurunu yox, dəniz sahəsini də əhatə edə bilir. Hal-hazırda 
qoruğun məhdud olunmuş ərazisindən otlaq və örüş kimi 
istifadə olunur. Bundan başqa burada təsərrüfat cəhətdən 
istifadə olunmayan və zəif istifadə olunan bataqlıq kompleksi 
əmələ gəlmişdir. Bufer zonanın təşkilində əsas məqsəd 
təsərrüfat işlərini, ovu, sürünün otarılmasını və s. işləri 
məhdudlaşdırmaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, təsərrüfat işləri 
bufer zonada optimal səviyyədə olmalıdır ki, su-bataqlıq, 
bataqlıq və çəmənlik kompleksini pozmasın. Bufer zonanın eni 
təbii landşaftın vəziyyətindən, həm də, antropogen təsirlərin 
dərəcəsindən asılıdır. Tədqiq olunmuş regionlarda əsas 
antropogen təsirlər bunlardır: mal-qaranın otarılması,
otbiçmə, balıq ovlama, köçəri quşların ovlanması və s.

Bunların içərisində ən xoşagəlməzi köçəri quşların 
ovlanmasıdır ki, bu təkcə bufer zonada yox, qoruğun özündə 
də qoruq rejimini pozur. Bununla əlaqədar neqativ hadisələri 
aradan qaldırmaq üçün qoruğun ərazisində monitorinq təşkil 
etməklə qoruğun statusunu dəyişdirmək lazımdır. Monitorinq 
bufer zonada təbii ekoloji sistemin vəziyyəti və antropogen 
təsirlərin dərəcəsi haqqında məlumat verər. Bizim təklif 
etdiyimiz sxemdə qoruğun bufer zonasına Kiçik Qızılağac 
yasaqlığının bütün sahəsi və sərhədboyu 2-3 km-lik zolaq 
təsvir olunmuşdur. Bu zolaq həm quruda, həm də dənizdə 
nəzərdə tutulur. Biosfer qoruqlarının təşkilində eksperimental 
qoruqların yaradılması da nəzərdə tutulur. Bu mənada Şirvan, 
Hirgan qoruqları, Bəndovan yasaqlığı ərazilərinin bazaları 
əsasında göstərilən funksiyaları yerinə yetirə bilən 
eksperimental qoruqlar yaratmaq mümkündür və onlar 
aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməlidir.

1. Müxtəlif ekosistemlərdə ekoloji proseslər haqqında 
məlumat toplamaq;
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2. Planlaşdırılmış eksperimental nəticə kimi ekosistem 
daxili dəyişilmə xüsusiyyətləri analiz etmək;

3. Ekosistemə təsir edən ətraf mühitin çox illik 
məlumatını nəzərə alaraq onların əsas hissələri 
haqqında uyğun gələn proqnoz vermək və s.

Göstərilən tədqiqatları yerinə yetirmək üçün ayrı-ayrı 
landşaft komplekslərini, onların davamlılığını və özünü 
tənzimliliyini öyrənmək lazımdır. Müasir landşaftların 
vəziyyətinin analizinə əsasən Şirvan, Hirgan və Bəndovan 
eksperimental qoruq və yasaqlıqlarının yaradılması 
məqsədəuyğundur. Şirvan, Bəndovan yarımsəhrada, Hirgan 
qoruğunun meşə landşaftında yerləşməsi təbiətdə gedən 
dəyişikliyi müqayisə etməyə imkan verir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, zəif davamlı landşaftlar yüksək antropogen təsirlərə məruz 
qalırlar. Ona görə də bütün təbii komplekslərdə müxtəlif 
dərəcəli dəyişmələr hiss olunur. Bu Hirgan qoruğunda daha 
çox gözə çarpır. Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq Hirgan 
qoruğunda relikt meşələrin hərtərəfli qorunması üçün 2-3 km- 
lik bufer zonası yaratmaq lazımdır ki, qoruğu tamamilə əhatə 
etsin.

Müəyyənləşdirilmişdir ki, Bəndovan burnundan İran 
dövlət sərhəddinə qədər Xəzərsahili zona köçəri quşların 
qışlaması üçün əlverişli yerdir. Burada çoxsaylı köçəri və yerli 
quşlar Bəndovan yasaqlığında və Şirvan qoruğunun Xəzər 
sahilində, həm də Kür çayının aşağı axarında, Astara və 
Lənkəran rayonlarının Xəzərsahili zonasında qışlayırlar.

Hər il Şirvan qoruğu və Bəndovan yasaqlığının ərazisində 
310 minə yaxın köçəri quş qışlayır. Baxmayaraq ki, qoruq və 
yasaqlıq ceyranların qorunması və artması üçün yaradılmışdır, 
lakin hər il onların ərazisinə keçmiş İttifaqın müxtəlif 
rayonlarından və dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı 
quşlar gəlir.

Qoruğun ərazisində və ətraflarda yaşayış məntəqələrinin 
yerləşməsi ilə əlaqədar intensiv kənd təsərrüfatı işləri aparılı ki, 
bu da qoruğun mühafizəsində çətinlik törədir. Lakin yararlı 
toraqların istifadəsi məhdudlaşarsa burada kompleks biosfer 
qoruq yaratmaq olar.
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Bununla əlaqədar olaraq V.V.Krinitski (1982) 
göstərmişdir ki, biosfer qoruqları öz spesifik məsələlərinə, ərazi 
strukturuna və elmi stasionarına görə intensiv istifadə olan 
torpaqlarda yaranmalıdır.

Qorunan mühafizə obyektlərini yaxşılaşdırmaq məqsədi 
ilə aşağıdakı qoruqların bazasında, biosfer qoruqlarının geniş 
şəbəkəsi və biosfer elmi stansiyaların yaranması tələb 
olunurdu. Bunlara misal Həştərxan, Barquzin, Voronej, 
Darvin, Oka, Qara dəniz, «Slitere», «Ağsu-Cabaqlı», Karpat, 
Altay, Badxız, Zaqatala, Borjom və s. göstərmək olar. 
Göstərilən qoruqların içərisində əsas yeri Böyük Qafqazın 
cənub yamacında yerləşən Zaqatala Dövlət Qoruğu tutur. Bu 
qoruq bir neçə növ dağ landşaftlarını əhatə edir və Gürcüstan 
Respublikasında yerləşən Laqodexi qoruğuna, Dağıstan 
Muxtar Respublikasında yerləşən Çarodin yasaqlığına 
yaxındır. Zaqatala qoruğu Cənubi Qafqazın ilk qoruqlarından 
biri sayılır. Qoruq müxtəlif vaxtlarda bir neçə təşkilatın 
sərəncamında olmuş, ərazisi isə dalbadal dəyişmişdir. Hal- 
hazırda qoruğun sahəsi 23844 hektardır. (V.V.Krinitski, 1982)

Qoruğun əsas məsələlərindən biri meşə, dağ-çəmən, 
subalp və alp, qayalıq-ufantı landşaftlarını qoruyub 
saxlamaqdır. Göstərilən landşaftlar böyük ekoloji əhəmiyyətə 
malik olub, su saxlama və torpaqqoruma funksiyalarını yerinə 
yetirir. Bundan başqa qoruq nadir heyvan və quşların 
sığınacaq yeridir. Burada Qafqaz əyalətinin İberiya florasına 
aid müxtəlif növ bitki aləmi saxlanılır.

Qoruğun ərazisində 816 növ borulu (damarlı) bitkilər 
aşkar olunmuşdur ki, onların arasında əsas yeri 
mürəkkəbçiçəklilər (57), paxlalılar(47), dənli bitkilər (43), 
müxtəlif çiçəklilər (43), yuvacıqlılar (38), dodaqçiçəklilər (30), 
qaymaqçiçəklilər (29) və s. tuturlar (Hacıyev və b. 1985). 
Qoruqda rast gəlinən bəzi bitki növləri keçmiş SSRİ-nin 
Qırmızı Kitabına yazılmış nadir və xüsusi qorunan bitkilərdir. 
Qoruğun meşə sahəsi 16068 hektar (67,4 %) təşkil edir. 
Bunlardan fıstıq meşəliyi 13150 hektar (55%), ağacların yaşı 
130-a çatan palıd meşəliyi 1460 hektar (6,1 %), vələs meşəliyi 
500 hektar (2,1 %), 1700-2000 m hündürlükdə rast gəlinən
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ağacların meşəliyi isə 328 hektar təşkil edir (X.Həsənov, 1990).
Qoruğun faunası 5 növ suda-quruda yaşayanlar, 10 növ 

sürünənlər təmsil edir. Məməlilər 44növdə birləşir və 6 dəstəni 
əhatə edir. Bunlardan 8 növü həşəratyeyənlər, 6 növü 
yarasalar, 1 növü dovşanaoxşarlar, 11 növü gəmiricilər, 12 
növü yırtıcılar və 5 növü cütdırnaqlılardır. Quşlar 103 növə aid 
olub, 11 dəstəni təmsil edir. (Hacıyev, Ələkbərov və b. 1985). 
Qoruqda yaşayan heyvan və quşların arasında 11 növü nadir 
növdür ki, keçmiş SSRİ-nin və Azərbaycanın «Qırmızı 
kitab»ına yazılmışdır.

Qoruğun əsas məqsədi yuxarıda göstərildiyi kimi dağ 
geosistemini qorumaqdır (flora və fauna). Lakin qoruğun 
yaxınlığında Filizçay hövzəsində geoloji kəşfiyyat işləri aparılır 
ki, bu da bəzi heyvanların, ilk növbədə Qafqaz dağkeçisi, 
Dağıstan dağkeçisi, maral, qaban, ayı, cüyür kimi heyvanların 
miqrasiyasına səbəb olur, qoruq rejimini pozur. Qoruğun 
sərhəddinin yenidən dəyişdirilməsi yəni qoruq ərazisinin 
qısaldılması təbii komplekslərin vəziyyətinə böyük təsir etmiş 
və bunun nəticəsində qoruq 2 sahəyə ayrılmışdır. 
Dırnaqlıların nümayəndələri, nadir yüksək dağ quşları və bir 
sıra çəmənliklərin sakinləri qoruğun sərhəddindən kənarda 
məskunlaşmalı olurlar. Bu isə dağkeçilərinin, tetra quşlarının 
və bir sıra heyvanların sayının azalmasına gətirib çıxardı ki, 
bunun səbəbi dağ geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılmasıdır.

Qoruğun ərazisində təbiət kompleksinin mühafizəsini 
yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə Filizçay hövzəsində dağ 
mədən işlərini azaltmaq və qoruğun alınmış ərazisini 
qaytarmaq lazımdır.

İki qonşu qoruğun -  Zaqatala və Laqodexi (Gürcüstan), 
Çarodin və Quton yasaqlıqlarının fəaliyyəti eyni olduğundan 
onların ərazilərini birləşdirmək və onların bazasında 
respublikalararası kompleks biosfer qoruğun təməlini qoymaq 
lazımdır.

Belə qoruğun yaradılması təkcə monitorinq rolunu 
oynamayıb, bütün Qafqaza aid olan bir sıra təbiəti mühafizə 
məsələlərinin həllinə kömək edəcək. Bizim fikrimizcə təklif 
olunmuş biosfer qoruğun əsas hissəsindən, Laqodexi qoruğu, 
Quton və Çarodin yasaqlıqları və həmçinin Zaqatala
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qoruğunun ikinci həissəsindən ibarət eksperimental qoruqlar 
olmalıdır. Təklif olunmuş bufer zona Zaqatala və Laqodexi 
qoruğunun ətrafında 2-3 km-lik zona yaradılmalıdır və bütün 
qoruq və yasaqlıqları əhatə edən ümumi ərazi üçün periferik 
zona kimi nəzərdə tutulmalıdır. (Şəkili 1 b)

Göstərilən sxemdən başqa Azərbaycanda 1987-ci ildə 
yüksək dağlıq landşaftın mühafizəsi məqsədi ilə 
respublikalararası Qaragöl (Sevlic) qoruğu da yaradılmışdır.

O Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində yerləşir. 
Qoruğun sahəsi (240 hektar) İşıqlı gölün ekvatoriyasından 
(176 hektar) və eni 100 metr olan sahil zolağından (64 hektar) 
ibarətdir. Qoruğun sahəsinin ətrafında eni lkm  olan mühafizə 
zonası yaradılmışdır (Həsənov 1990).

Beləliklə, MAB-ın 8 №-li proqramına əsasən biosfer 
qoruğunun təşkili kompleks ekoloji tədqiqatları və ətraf 
mühitinin vəziyyətinin yoxlanması monitorinq tələb edir. Buna 
da Azərbaycan M illi Elmlər Akademiyası akademik H.Əliyev 
adına Coğrafiya institutu elmi kurator kimi nəzərdə tutulur. 
Bu da Qızılağac və Zaqatala biosfer qoruğunda aparılan elmi 
tədqiqatlara rəhbərlik etməsindən ibarətdir. (Cədvəl 17)

Azərbaycan Coğrafiya Cəm. əsərləri.VI cild 
Bakı 1999. s. 147-154
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Ş ə k i l  1 a . b . v .

Keçmiş SSRİ-nin biosfer qoruqlarında ekoloji monitorinqin təşkili və əlaqələndirmə sxemi

Biosfer qoruqları 
üzrə idarələrarası 

komitə

MAB-ın 8№-li layihəsi 
üzrə işçi qrupu

____________ _________________________ Cədvəl 17.
Keçmiş SSRİ ilə ABŞ arasında ikitərəfli əməkdaşlıq 

çərçivəsində biosfer qoruqları üzrə əlaqələndirmə komitəsi 
Təşkilatçılıq mərkəzləri

Keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyası və Dövlət Hidrometeoroloji komitəsinin ətraf mühitə və Elmi
iqlimə monitorinq laboratoriyası metodiki

mərkəzlər

Qırğızısta 
n EA 

biologiya 
institutu

Belarusiy 
a EA 

zoologiya 
institutu

Rusiya
EA

torpaq və 
aqrokimy 
a institutu

Dövlət
Hidrometeoroloj 

i komitəsi 
yüksək dalğa 

geofizika 
institutu

Rusiya EA 
Coğrafiya 
institutu

Rusiya
EA

UŞEM* 
in Sakit 
okean 

coğrafiya 
institutu

Türkmənista 
n EA səhra 

institutu

Azərbayca 
n EA 

coğrafiya 
institutu

Ekoloji 
tədqiqatları 
n kuralor 
idarələri

Sarı-Çelek
biosfer
qoruğu

Berezin
biosfer
qoruğu

Okasahili
terraslı
biosfer
qoruğu

Qafqaz biosfer 
qoruğu

Mərkəzi 
Qaratorpa 
q biosfer 
qoruğu

Sixotcali 
n biosfer 
qoruğu

Repetek
biosfer
qoruğu

Qızılağac
və

Zaqatala
biosfer

qoruqları

Biosfer
qoruqları



Qoruq və yasaqlıqların təbii ehtiyatları
Azərbaycanda 1925-ci ildən başlayaraq 16 Dövlət qoruğu 

və 16 yasaqlıq təşkil olunmuşdur. Dövlət qoruqlarının 
yaradılmasında əsas məqsəd təbii komplekslərin (təbii- 
etalonların) toxunulmaz şəkildə saxlanılması və burada gedən 
təbii proseslərin elmi cəhətdən öyrənilməsidir. Bununla yanaşı 
qoruqlarda mütəşəkkil təşkil olunmuş rekreasiya, ekoloji 
proseslərin normal gedişinə mane olan amillərin aradan 
qaldırılması məqsədilə aparılan tədbirlər o cümlədən meşənin 
sanitar qırılması, heyvanların miqdarını optimallaşdırmaq 
məqsədilə aparılan icazəli ov, ziyanverici həşəratlarla 
mübarizə, yanğından mühafizə tədbirləri və s. aparıla bilər.

Yasaqhq bir və ya bir neçə ekoloji komponentlərin 
qorunması məqsədilə müvəqqəti və yaxud daimi təşkil olunur. 
Qoruq və yasaqlıqların ümumi sahəsi respublika ərazisinin 5,1 
%-ni əhatə edir.

Qoruqların təbii ehtiyatları (iqlim, torpaq, bitki, su) 
haqqında məlumatlar bu kitabın müvafiq bölmələrində bütün 
respublika üzrə verilən məlumatlarda öz əksini tapmışdır. Ona 
görə də bu bölmədə qoruqların təbii ehtiyatlan haqqında 
müfəssəl məlumat verməyə ehtiyac qalmır. Həm də ona görə 
ki, qoruqların təbii ehtiyatlarından təsərrüfat məqsədilə 
istifadə etmək qadağan olunmuşdur. Burada ancaq qoruqların 
fauna və florasına aid bəzi məlumatlar xüsusi olaraq 
vurğulamr.

Sərvət anlayışının geniş məna baxımından genefondun 
qorunub saxlanılması ilə yanaşı, idraki əhəmiyyəti olan, estetik 
duyğular mənbəyi olan qoruqları estetika və rekreasiya 
sərvətləri adlandırmaq olar. Qoruqlardan keçən dağ çaylarının 
qollarında olan gözəl mənzərəli şəlalələr, ətrafı meşəli göllər, 
sərt uçurumlu qayalar, relyefin müxtəlif formaları, tək-tək 
təsadüf oilman nəhəng ağcaqayınlar, qocaman palıdlar, 
şabalıd ağacları, xüsusən Hirkan meşələrində gövdələri bir- 
birinə təmas edərək bitişmiş dəmirağaclar, çiçəkləmə dövründə 
güləbrişin, həmişəyaşıl kollar və s. olduqca cazibəlidir.

Turizm sərvətlərinə nadir təbiət kompleksləri ilə yanaşı 
mədəni-tarixi yerlər də daxildir. Bu baxımdan beynəlxalq
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turist marşrutlarına daxil edilmiş Qobustan qoruğu bizim 
milli-mədəni sərvətimizdir.

Beynəlxalq əhəmiyyəti olan Qızılağac qoruğu əsasən 
köçəri su quşlarının qorunması məqsədilə 1929-cu ildə təşkil 
olunmuşdur. Buranın omitofaunasında 148 növ quşa təsadüf 
olunur. Onlann içərisində pelikan, qu quşu, flaminqo, turac, 
sultan toyuğu, qaz və ördək növləri vardır. Bu quşların 20 
növü, o cümlədən 2 yerli növ -  sultan toyuğu və turac keçmiş 
SSRİ-nin və Azərbaycan Respublikasının «qırmızı 
kitablarına» daxil edilmişdir. Qoruqda çoxlu donuz, canavar, 
tülkü, çaqqal, qamış pişiyi, porsuq və s. vardır.

Şirvan və Hirkan qoruqlarının yolu üstə olan Qızılağac 
qoruğu nədənsə rekreasiya üçün istifadə olunmur. Lakin idraki 
cəhətdən çox dəyərli olan bu təbiət muzeyinə lazımi şərait 
yaradılarsa, turistlərin böyük marağına səbəb olar. Turistlərin 
buraya axını brakonyerliyə də son qoyar. Füsünkar dağ-meşə- 
göl təbiət kompleksi olan Göy-göl qoruğu 1926-cı ildə təşkil 
olunmuşdur. Gözəlliyi ilə şöhrət tapmış Göy-göl qoruğunun 
yaraşığı olan onlarca Qafqaz maralları axırıncı 10-15 ildə 
etinasızlıq və baxımsızlıq ucundan get-gedə yoxa çıxmışdır. Bu 
qoruqda artıq cüyürə, ayıya, meşə xoruzuna, toğlu götürənə və 
s. də təsadüf olunmur. Yerli hakimiyyət orqanlarının tapşırığı 
ilə qoruq ərazisində həmişə ot çalmır və qoyun sürüləri otarılır. 
Hazırda hərbçilər meşəni qırıb yanacaq üçün istifadə edirlər. 
Qoruq rejiminin pozulmasının qarşısı vaxtında alınmazsa, 
Göy-göl qoruğu daha pis vəziyyətə düşə bilər.

Nadir bitki növlərilə maraqlanan turistlər, geobotaniklər, 
meşəçilər və b. üçün dünyanın ancaq bir yerində «Ellər oyuğu» 
adlanan kiçik sahədə təsadüf olunan endemik Eldar şamı arid- 
seyrək meşəciyi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Əgər 
Şəmkir körpüsündən Eldara rahat yol çəkilərsə «Ellər 
oyuğunu» ziyarət edənlərin sayı da artar.

1969-cu ildə Şirvan qoruğu yaradılarkən burada 400 baş 
ceyran var idi. 1986-cı ildə ceyranların sayı 4800-ə çatmışdı. 
Əgər ceyranlar həmin sürətlə maneəsiz çoxalsaydılar, indii, 
yəni 1998-ci ildə onlann sayı 24 minə çatmalı idi. Çünki bu 
qoruqda ceyranların sayının vahid sahəyə görə 
optimallaşdırılması məqsədilə heç bir icazəli ov
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aparılmamışdır. Ov nəticəsində vurulan heyvanların ətinin 
realizasiyasmdan alınan gəlir qoruqlara buraxılan dövlət 
təminatının müəyyən hissəsini ödəyə bilərdi. Lakin təəssüflə 
qeyd etmək olar ki, keçmiş SSRİ dövründə ceyranların 
brakonyerlərlə yanaşı gizlicə vurulub «yuxarılara» 
göndərilməsi faktları məlum olmuşdur. Bu qoruqda əvvəllər 
qoyun sürülərinin qışlaması faktları da aşkar edilmişdir.

Ələt-Salyan şose yolu ilə gedərkən Şirvan qoruğunda 
ceyran sürülərinin görünməsi insana xoş təsir bağışlayırdı. 
Qoruq rejiminə düzgün əməl olunması həm məcburi gəlir verir, 
həm də yol ötənlərdə xoş əhval -ruhiyyə oyadırdı. Hazırda bu 
qoruqda 4-5 min ceyran olduğunu güman etmək olar.

Florasına görə çox zəngin olan və təkrar olunmaz relikt 
meşələri ilə fərqlənən Hirkan qoruğunun çox böyük elmi və 
estetik əhəmiyyəti vardır. Hirkan meşəsi üçüncü dövrün relikt 
ağac və kol növləri ilə zəngindir. Bunlardan dəmirağacmı, 
güləbrişini (Lənkəran ipək akasiyası), Xəzər lələyini, Hirkan 
azatını, şabalıdyarpaq palıdı, Hirkan şümşatmı, Hirkan 
əncirini və s. göstərmək olar. Keçmiş həmişəyaşıl meşələrin 
qalıqları olan kollar,quşqonmaz, pırkal Hirkan meşələrini 
daha cazibədar edir. Qoruqda dağ meşələri ilə yanaşı 
çoxyaruslu düzən meşələrinin salamat qalmış kiçik bir 
fraqmenti də qorunub saxlanılır. Qoruqda miqdarca az olsalar 
da 18 növ məməli heyvan, 25 növ yerli quş qeydə alınmışdır. 20 
bitki və 10 heyvan növü keçmiş SSRİ-nin və Azərbaycan 
Respublikasının «Qırmızı kitab»lanna düşmüşdür. Bunlara 
relikt bitki növləri və boz ayı, zolaqlı kaftar, bəbir, vaşaq, qara 
hacıleylək və s. daxildir.

Hirkan təbiət kompleksinin rekreasiya üçün yüksək 
dərəcədə əlverişli olduğunu və relikt meşələrin böyük elmi 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq 1975-ci ildə Azərbaycan EA 
Coğrafiya institutu «Hirkan meşəsi» milli parkının (qoruq 
ərazisi də daxil olmaqla) təşkil olunması məsələsini təklif etdi. 
Təəssüf ki, o zamankı Azərbaycan SSR-in Plan Komitəsində 
guya «Milli parkların statusu hələ bəlli deyil» bəhanəsilə bu 
məsələyə baxılmadı. Halbuki, o dövrdə Pribaltika 
respublikalannda və SSRİ-də mili paklar fəaliyyət göstərirdi.
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Böyük Qafqazda təşkil olunmuş 6 Dövlət qoruğunun 
(Zaqatala, İlisu, Türyançay, İsmayıllı, Pirqulu, Altıağac) 
ümumi sahəsi 57,3 min ha-dır. Bunun 70 %-i meşə, 13 %-i 
çəmən, 17 %-i qayalıqlar, yarğanlar və s-dir.

Bu qoruqlar içərisində Zaqatala qoruğu fauna və 
floranın zənginliyi, estetika və rekreasiya cəhətdən daha 
üstündür. Belə ki, burada 850 növ bitki, 32 növ heyvan və 90 
növ quş vardır. Qoruğun palıd və fıstıq meşələri nisbətən sıx və 
yüksək məhsuldarlığa malikdir. Meşələrdə «Qırmızı kitab»a 
düşən ağac növlərindən Qafqaz xurması (xirnik), ayı fındığı 
(ağacformalı fındıq), qaracöhrə, yalanqoz və b. vardır.

Dırnaqlı heyvanların miqdarı da başqa qoruqlara 
nisbətən burada daha çoxdur. Subalp və alp çəmənləri 
qurşağında təsadüf olunan sıldırım qayalıqlarda yay aylarında 
yüzlərlə dağ keçisini, payızda onlarla Qafqaz maralını 
müşahidə etmək olar. Qoruqda çoxlu çöl donuzu, porsuq, dələ, 
meşə pişiyi, vaşaq vardır. «Qırmıa kitab»a daxil olan 
quşlardan Qafqaz ularına, tetra quşuna, kərkəsə, toğlu 
götürənə, şahinə, qırğıya və s. təsadüf olunur. Çox seyrək 
hallarda dağ kəlinə və cüyürə rast gəlinir.

Zaqatala qoruğu estetik və rekreasiya cəhətdən çox 
dəyərli qoruqlardandır.

İlisu qoruğu Kürmükçaym sağ sahilindən başlayaraq 
şimal-qərbə doğru yerləşən dağ-meşə kompleksinin qorunub 
saxlanması məqsədilə 1987-ci ildə 9,26 min ha sahədə təşkil 
olunmuşdur.

Qoruq üçün palıd, fıstıq, vələs meşələri səciyyəvidir. 
Meşələrdə 40-dək ağac və kol növləri, o cümlədən şabalıd, 
ağcaqayın, qaracöhrə, cökə, zoğal, yemişan və s. vardır. 
Burada Zaqatala qoruğuna nisbətən az miqdarda olan 
cüyür,çöl donuzu, ayı və s. qorunur. Ağac cinslərindən 
qaracöhrə, dırnaqlı heyvanlardan maral, cüyür, quşlardan 
tetra quşu, toğlu götürən «Qırmızı kitab»a düşmüşlər.

İlisu qoruğu yeni təşkil olunduğundan hələlik onun estetik və 
rekreasiya cəhətləri tam aşkar deyildir.

İsmayıllı qoruğu Böyük Qafqazın dağ-meşə kompleksindən az 
deqradasiyaya uğramış bir fraqmentini antropogen təsirdən qoruyub 
saxlamaq məqsədilə 1981-ci ildə 5,8 min ha sahədə təşkil olunmuşdur. 
Qoruq ərazisində Böyük
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Meşələr seyrəlib, biz isə dağlara keşik çəkirik
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Qafqaz meşələrinə səciyyəvi olan ağac və kol növlərindən əlavə 
üçüncü dövrün reliktləri qarcöhrə, şabalıdyarpaq palıd 
meşəciklər qorunub saxlanılır. «Qırmızı kitab»a düşən 
heyvanlardan boz ayı, vaşaq, köpkər, quşlardan isə tetra quşu, 
toğlu götürən, qartal qoruqda var. İsmayıllı qoruğunun turist 
marşrutlarına salınması məqsədə uyğundur.

Pirqulu qoruğu 1968-ci ildə 1,52 min ha sahədə təşkil 
olunmuşdur. Qoruğun yaradılmasında məqsəd Böyük 
Qafqaan cənub-şərq hissəsinə xas olan dağ-meşə təbiət 
kompleksindən bir fraqmenti toxunulmadan qoruyub 
saxlamaq və burada gedən təbii prosesləri tədqiq etməkdir. 
Qoruq ərazisində yayılmış palıd, fıstıq, vələs meşələrilə yanaşı 
bir neçə relikt qaracöhrə meşəciyi vardır. Subalp qurşağın 
sərhəddinə yaxın yerlərdə ağcaqayın və tozağacmdan ibarət 
seyrək meşələrə rast gəlinir. Heyvanat aləmindən çöl 
donuzunu, köpkəri, vaşağı, çaqqalı, tülkünü göstərmək olar. 
Qoruğun Bakıya yaxın olması, burada olan rəsədxana, turist 
mehmanxanası, yeməkxana və s. rekreasiya üçün çox əlverişli 
şərait yaradır.

Dağ-meşə kompleksini qorumaq məqsədilə 1990-cı ildə 
4,4 min ha sahədə təşkil olunmuş Altıağac qoruğu Böyük 
Qafqaan şimal-şərq hissəsində olan yeganə qoruqdur. Bu 
qoruq əsasən quraq tipli palıd və qismən fıstıq meşələrini 
deqradasiyaya uğramadan qoruyub saxlamaq məqsədilə təşkil 
olunmuşdur. Qoruqda heyvan və quşların növ tərkibi zəngin 
olsa da, miqdan çox azdır. Qoruq Bakı və Sumqayıt 
şəhərlərinə yaxm olduğuna görə onun rekreasiya
imkanlarından istifadə etmək məqsədəuyğun olar.

Böyük Qafqazda nisbətən böyük ərazidə (12,6 min ha) 
1958-ci ildə təşkil olunan Türyançay qoruğu alçaq dağ 
sistemində dəniz səviyyəsindən 400-650 m yüksəklikdə yayılmış 
arid-seyrək ardıc və saqqızağacı meşələrini qoruyub saxlamaq 
məqsədini güdür. Arid-seyrək meşələr az məhsuldar olmaqla 
öz-özünə çətin bərpa olunurlar. Ona görə də bu meşələr 
antropogen təsirindən maksimum təcrid olunmalıdır. Əks 
halda onlar deqredasiyaya uğrayıb bozqırlara transformasiya 
oluna bilərlər.
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Türyançay qoruğunda «Qırmızı kitab»a düşən ağac və 
kol növlərindən çoxmeyvəli və kəskinliyi ardıcları, meşə 
üzümünü, yabanı nan göstərmək olar.

Əksər qoruğlarda olduğu kimi burada da fauna növcə 
zəngindir, heyvan və quşların miqdan isə çox azdır. Burada 
kəklik, qırqovul, dovşan və onlann təbii düşmənləri meşə 
pişiyi, çaqqal, tülkü, gürzə çoxdur.

Azərbaycanda daha 2 qoruq -  nadir çinar (platin) 
meşəciyini qoruyub saxlamaq məqsədilə Bəsitçay, köçəri su 
quşlannı qorumaq üçün Ağgöl qoruqları təşkil olunmuşdur.

Azərbaycan qoruq və yasaqlıqlan haqda bəzi statistik 
məlumatları səhifədəki cədvəldən almaq olar.

«Azəbaycan Respublikasının Konstruktiv Coğrafiyası»
I cild Bakı, 1999. s. 151-157.

Qızılağac qoruğunun Kürdili sahəsinin yuyulması
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Cil kəndinin toponimləri
Toponimiya bir elm kimi coğrafiya, tarix və dilçilik 

elmlərinin vəhdəti kimi formalaşmış və müasir dövrdə hamının 
gərəyinə çevrilmişdir. Bu elm haqqında geniş danışmağa bəlkə 
də səlahiyyətim yoxdur, ona görə ki, ixtisasca toponimist 
deyiləm. Yəqin ki, respublikamızın məşhur toponimistləri 
məndən inciməzlər bu mövzuya toxunuram. Vaxtı ilə qədim 
mahalın özünə biganə qaldığımız kimi, onun toponimlərinə də 
ögey baxmışıq. Göyçənin coğrafi adlarının başına min bir 
oyun açılanda, o adlar coğrafiya elminin qanunlarına zidd 
olaraq tərcümə və yaxud təhrif olunub xəritələrə yazılanda, biz 
Azərbaycanda Mərdəkanı-Mardakyan, Şüvəlanı- Şuvelyan, 
Türkanı-Tyurkyan yazırdıq. Nə isə...

Göyçə! Bu əziz, bu ulu torpaq indi düşmən tapdığı 
altında inildəyir. Onun fəryadını, ah-naləsini, gözü yolda 
qalmağını daim duyuram. Bu sıxıntını ancaq göyçəlilər duya 
bilər. Ona görə ki, sınıq qolun göynərtisini qolu sınmış bədən 
bilər... Bəzi oxucular məni qınaya da bilər ki, bu yazının vaxtı 
keçmiş, gərəksiz bir mövzudur. Amma o oxucular bilməlidir 
ki, göyçəlilər doğma Azərbaycanın harasında yaşayırsa, 
onların əksəriyyəti Göyçə eşqi ilə, Göyçə həsrəti ilə, haçansa 
Göyçəyə qovuşmaq həvəsi ilə yaşayırlar. Uzun illər ayrı 
düşmüş ana-bala həsrəti ilə görüşün həvəsi ilə yaşayırlar bütün 
göyçəlilər. Vay o hala ki, bu həvəs də ölə, Göyçə əbədilik yetim 
qala.

Bu yazmı qələmə almaqda bir məqsədim var. İmkanı 
olan, o tarixi yerlərimizin coğrafi adlarını yaddaşlarına həkk 
eləmiş bütün göyçəlilərdən xahiş edəm ki, Göyçənin bütün 
kəndlərinin yer, dağ, dərə, çay, bulaq, yaylaq, kənd və bütün 
el-oba adlarını kağıza köçürüb tarixləşdirsinlər. Bu müqəddəs 
bir işdə bütün göyçəli ziyalılar, aösaqqallar, ağbirçəklər və s. 
yerləri qarış-qarış gəzən bütün sinədəftərlər yaxından iştirak 
etməlidir. Hər kəndin yaşlı adamları-babaları və nənələri var. 
Qıymayın onlar dünyalarını dəyişdirsinlər. Onlar özləri ilə 
bərabər bütün o adlan, o bildikləri toponimləri apararlar və 
gələcək nəsil üçün Göyçədən heçnə qalmaz. Baba-nənələri
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qorumaq və onların yaddaşlarmdakı tarixi adlarımızı yığıb 
toplamaq hamımızın borcudur.

Yeri gəlmişkən bir məsələnin vacibliyini oxucuların 
nəzərinə çaydırmaq istərdim. Bəzən mətbualda, hətta radio- 
televiziyada veriliş zamanı ulu Göyçənin adını “Göycə'’ kimi 
yazıb-səsləndirirlər. Bu təhrif Göyçəyə hörmətsizlik və bəzən 
də təhqir kimidir. Hələ tarixi xəritələrdə də bu təhrifə rast 
gəlinir. Elm adamları da bəzən bu qədim mahalın adını təhrif 
edirlər. Gəlin Göyçənin əziz adım ulularımız Dədə Ələsgər, 
Aşıq Alı, xalq şairimiz Hüseyn Arif və digər çoxlu saz-söz 
adamları necə deyib, neçə tarixə düşüb, elə də biz yazaq və 
gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlayaq.

Göyçənin coğrafi adlarını qələmə alıb tarixləşdirmək 
məqsədi ilə doğulub boya-başa çatdığım Cil kəndinin dağ, 
dərə, bulaq, çay və digər yer-yurd adlarım bütün cillilərin 
yadına salmaqla böyük və məsuliyyətli işi üzərimə götürüb 
həmin işin bir qismini tədqiqatçı-toponimist kimi yox, adi bir 
vətəndaş kimi yerinə yetirməyə çalışacağam.

...Ağbulaq, Ardamş, Şorca, Babacan,
Cildə ömür etmişəm məndə bir zaman...
Xalqımızın əziz şairi H. Arifin hələ çoxdan dediyi bu şer 

indii bütün cillilərin fəxrlə dediyi bir təsəlliyə çevrilib. Cil 
kəndinin bütün örüşləri, o mənzərəli, füsunkar gözəlliyi özündə 
əks etdirən o adlan elmi üsullarla yox, oxucuları qiyabi bir 
«səyyah» kimi həmin ərazilərlə səyahətə çıxarmaq
fikrindəyəm. Toponimistlər həmin adlan sistemləşdirərkən 
dağlarla bağlı adlan oronim, su (çay, bulaq, göl, dəniz və s.) 
adlan ilə bağlı olanları hidronim, bitkilərlə bağlı olanları 
fıtonim, heyvanlarla bağlı olanlan zoonim, şəxs adları ilə 
bağlı olanları isə antroponim kimi qruplaşdırırlar. Mən bu 
fikirdə deyiləm. Cil kəndini əhatə edən coğrafi adlan müəyyən 
marşrutlar üzrə xəyali səyahətə çıxmaqla onlan xatırlamaq 
məqsədindəyəm (Bütün cillilərin yaddaşına həkk olunan və 
tarix boyu unutmadıqları həmin adlann toplanmasında mənə 
yaxından köməklik göstərən İbrahim Tanrıverdiyev
olmuşdur).

Cil kəndinin adının əmələ gəlməsi ilə bağlı yeganə bir 
fikir var. Bu, kəndin sucax yerlərində, xüsusən Qamışın
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bulağında bitən və geniş yayılan cil bitkisi ilə bağlıdır. Bu da, 
yuxarıda deyildiyi kimi fitonimlərə aiddir.

Oxucular məni qınamasaydılar bütün cgğrafi adları 
çillilər necə demiş, işlətmişlər elə də yazardım. Qonşu Ardanış 
kəndini keçəndən sonra Ardanışın qəası və bizim kəndlə 
sərhəddi təşkil edən Novruz oğlundan marşruta çıxaq: Dərin 
dərə, Cilin qəası, Göygüney, Yalox, Dəlağanan dərəsi, Dəliağa 
çayı, Gövənniyin qalaçası, Gövənniyin dərəsi, Gözəllinin 
bulağı, Çalın dərəsi, Sarı nöyün ağzı. Sarı nöyün bulağı, Fələk 
qəası, Sımıdəyən, Almalı quzoy, Sanbaşdınm quzoyu, Qamışlı 
dərə, Xırdalılar, Xırdahmn bulağı, Yeddi bulağ, Hacı 
Qurbanın yurdu, İldırm düşən, Qıvla bulağı. Taxça, Gəzdəyin 
quzoyu, Ortasu, Dərənin başı, Sarı yolun dərəsi, Qırmızı 
qəanın taxçası, Qırmızı qəanm bulağı, Qırmızı qəa, Fans 
düşən, Ayı dərəsi. Eşşək daşı, Gəzdəyin yırmaqlan, Hacı 
Məliyin yurdu, Şah ocağı, Keçili, Qılğanalığın günöyü. Sarı 
taxta. Müğəbbəlinin başı, Keçilinin qəası, İmanın yurdu, 
İmanın yurdunun bulağı, Müğəbbəlinin dərəsi, Orta şiş, 
Öəliyli, Şahdağı, Avasalının taxtası, Kələm köpən, 
Qarasaqqalın ağzı, Yemşənni, Qırrar, Əyrinöy, Tək çal, Ofun 
dərəsi, Kalvayı Vəlinin çalı, Ağakişinin taxtası, Ağakişinin 
quzoyu, Şişin dalı, Çəlvərli, Sulu dərə. Dərvənd, Ot yolu, Dana 
dağı, Dana dağının başı, Dana dağının yönübəriləri, 
Balaəmmədin kolu, İmranın yeri, Qarasaqqal, Qarasaqqalın 
su çıxını, Danauçanın başı.

Cil kəndindən Çənliyə doğru getsək: Məmmədsöyünün 
dərəsi, Kilsə qaya, Qaraçal, Sulu qaya, Gözənin dərəsi, 
Gözənin bulağı, Zimişdinin ağzı, Zirnişdinin bulağı, 
Zirnişdinin qılıcı, Ağsuyun bulağı, Yelli yurdlar, Gərməşöylü, 
Şişin altı, Şetinin bulağı, Musa oğlu, Keçi qəası, Öküz uçan, 
Piltəlinin boyunu, Çaxmaqlı qaya, Xudoybasan, Avasalının 
bulağı. Göy zağa. Arxac qaya. Orta noy. Qatar qaya, Noylu 
(novlu) bulaq. Çənli yaylağı, Çənli bulağı, Divək, Haray təpəsi, 
Kürddərin yurdu, Alaöllər, Dovşan təpəsi, Hacıhümmətin 
dağı, Dağın dalı: Əjdaha, Almalının dərəsi, Tək püşün qılıcı, 
Çullunun yeri.

Kənddən Pəribulağma gedərkən xəyalən Seyidin 
günbəzinə ziyarət etməliyik. Qəbirstanlıqda uyuyan və ruhları
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nigaran qalan və indi kəndin keşiyini çəkən o ərənlərin 
qəbirlərini yada salmalıyıq. Səcdə elədiyimiz bu müqəddəs 
yerdən müvəqqəti də olsa ayrılıb Avdıllabulağı tərəfə yön 
almalıyıq. Mədənnərin ağzından, Avdulla bulağından keçib 
daha bir ziyarətgahımız olan Qaradaşa çatırıq. Qaradaş 
tarixən camaatımız üçün smanılmış ümidgaha çevrilmişdir. 
Burada yol iki yerə ayrılır, biri Pəribulağma, ikincisi Dəmyə 
tərəfə gedir. Armutduya tərəf getsək: Təkpüşün ağıllan. 
Dərəyeri, Sarasambuğavuranm taxtası, Cərgəlilər, Yolqalxan, 
Yastıqlı, Sızğısuyun bulağı, Armıtdı, Göyqum, Sağmallığın 
ağzı, Sarasanbuğavuranm ağzı, Mazanın çalı, imranın gözəsi, 
Bayraməli bulağı, Bayraməli bulağının taxtası, Bala quzoy, 
Baldırğanlınm dərəsi, Dağ yatağı, Qəanın qabağı, Pəri bulağı, 
Böyük quzoy, Pəribulağınm taxçası, Yovşar bulağı, At ağılı, 
Qıfıllının başı, Nədrin qəbri və s.

Qaradaşdan Dəmyə tərəfə getsək: Dəmyənin düzü, 
Tala, Ayı dərəsi, Qalaca, Qara ardıc, Yavı ölənin qaşı, Sulu 
qovu, Əyri qovu, Kollu qovu, Dəmirin yanı, Çanaxpərinin 
çuxuru: Sandaşın boynu, Yerrinin yolu, Kiçik yerinin qılıcı, 
San təpə, Kiçik yerri, Böyük yerri. Qalaça, Qarazağa, 
Kötüklü, Almalıdərə, Kötüklünün qılıcı, Kirrinin kom yeri, 
Ağaölən dərə, Çətin dərə, Sarıbaşuçan qaya, Mədənnərin ağzı 
və s.

Cil kəndi ilə Göyçə gölünün arasında “Düz” deyilən 
böyük ərazidə çoxlu adlar məşhurdur: Qadıoğlunun yeri, 
Təpə, Təpənin boynu, Xamlar, Əzamətli Alma ağacı, Dib yeri, 
Uzun yerlər, Yekaalının yeri, Yovşannı, Aftalıfm kərdisi, 
Qamışın bulağı, Dəyirmanın yanı, Təzəkli, Dərmiçıxan, 
Qaraçöpün altı, Xırmanyeri, Göyəm kolu, Qarabulax çayı, 
Qarabulağ.

Cildə məhəllə adları da yaddan çıxmayıb: Qaraçöp, 
Yuxan məhlə, Kilsənin boynu, Duzdağ, Çarxax, Məktəbin 
yanı, Qaraməhəmmədin küllüyü, Kalvayqulunun damının 
yam, Qarabulağm qaşı və s.

Azərbaycan Coğrafiyası Cəmiyyətinin
VII qurult. mat. Bakı, 1998, s. 144-147
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AZƏRBAYCAN QORUĞLARININ TƏSNİFATI 
HAQQINDA.

Təbii mühafizə ərazilərinin (qoruq, yasaqlıq, milli park, 
təbiət abidələri və s.) təsnifatı məsələsi ilə V.Firşt (1964), 
V.S.Hart (1966), V.A.Borisov (1973), S.M.Stoyko (1972- 
1973), V.V.Krlnitiski (1974), R.Daşman (1974) və s. məşğul 
olmuşlar. Onlar qoruq və yasaqlıq ərazisinin pozulma 
dərəcəsinə, onlardan istifadə xüsusiyyətlərinə, landşaftın 
mühafizəsinə və başqa əlamətlərinə görə təsnifatını vermişlər. 
V.A.Borisov (1973), mühafizə olunan təbii əraziləri 6 qrupa 
ayırmışdır: I. Qoruqların tipləri, 2. Qoruqların qruppu. 3. 
Qoruqların növü. 4. Ərazilərin ölçüsü. 5. Qoruqların sinfi. 6. 
Rekreasiya xüsusiyyətləri; S.M.Stoyko qoruqların 4 
taksonomik dərəcəsini ayırmışdır: Qoruqların sinfi, tipii, cinsi 
və növü.

Yuxanda göstərilən müəlliflərin verdikləri təsnifatlar 
qoruqların yerləşməsinə, təbiətin pozulma dərəcəsinə, qoruğun 
landşaft komponentinin qruplaşmasına aid olub, təbiətin 
mühafizə edilməsində böyük elmi -  nəzəri əhəmiyyətə malikdir.

Azərbaycan Respublikasında təşkil olunmuş 16 qoruğu 
məqsədinə,funksiyasına görə dörd qrupa ayırmışıq.

1. Flora qoruqlanna relikt flora, meşə yarımqrupları 
aiddir. Hirkan, Bəsitçay, Türyançay, Qarayazı, Göygöl, 
Pirqulu, İsmayıllı, Altıağac, «Eldar şam» və s bu qruppa 
aiddir.

2. Fauna qoruqları qrupuna və orintoloji və heyvanlar 
mühafizə edilən yarımqruplar daxildir. Bu qruppa Şirvan, 
Qızılağac və Ağgöl qoruqları: təmsil olunmuşdur.

3. Kompleks landşaft qoruqları qrupuna xarakterik dağ 
landşaftlan və kompleks landşaft qoruqları yanmqrupları 
daxildir. Bu tip qoruqlara Zaqatala, İlisu, Qaragöl, İsmayıllı 
daxildir.

4. Tarixi — təbii abidələrə Qobustan qruğunu misal 
göstərmək olar.

Qeyd edilən qoruqlardan statusuna və məqsədinə görə 
fərqlənən Biosfer qoruqlarının da respublikamızda yaradılması 
olduqca zəruridir.
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Qızılağac, Şirvan, Zaqatala, İlisu qoruqlarının və onların 
ətrafındakı yasaqlıqların timsalında biosfer qoruğu yaratmaq 
olar

Azərbaycan E.A. Coğrafiya 
İnstitutu 50 ildə, Bakı, 1995. s. 17.

126

ALTIAĞAC DÖVLƏT QORUĞUNUN EKOLOJİ 
ŞƏRAİTİNİ YAXŞILAŞDIRMA YOLLARI HAQQINDA

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin meşə landşaftlarını 
qorumaq məqsədilə 1990-cı ildə Xızı rayonunun ərazisində 
4438 ha sahəyə malik olan Altıağac qoruğu yaradılmışdır. Bu 
qoruq əvəllər Azərbaycana gətirilmiş xallı maralların artırılıb 
çoxaldılması üçün təşkil olunmuş, sonralar maralları 
respublikanın başqa yerlərinə köçürməklə qoruğun fəaliyyəti 
də dayandırılmış və son zamanlar həmin ərazidə meşəni və 
landşaftların digər komponentlərini mühafizə etmək məqsədi 
ilə yenidən bərpa olunmuşdur. Tədqiqat zamanı qoruğun 
statusuna, onun normal fəaliyyətinə maneçilik edən 
antropogen təsirlərin mövcudluğu və onlann qarşısını almaq 
yollarını araşdırmışıq. Belə ki, qoruq yaradılarkən, xüsusən də 
onun sərhədləri müəyyən edilərkən təlimat pozulmuş, kənd və 
qəsəbələrin coğrafi mövqeyi və təsərrüfat vəziyyəti nəzərə 
alınmış, nəticədə Qızıl-Qazma, Yanmca, Baxışlı, Yeni Xələnc 
yaşayış məntəqələri, «Şəfa» kafesi, «Qafqazenerjitəmir» 
idarəsinin istirahət guşəsi, «Neftçi» könüllü idman 
cəmiyyətinin xizəksürmə bazası kimi istirahət və iaşə 
obyektləri, Kiləzi-Altıağac magistral yolunun bir hissəsi 
qoruğun ərazisinə düşmüşdür.

Bunlardan, əlavə göstərilən kəndlərin mal-qarasının 
qoruq ərazisində otarılması, ağac və kolların qanunsuz 
qırılması, ot biçimi və qoruq ərazisinin qanunsuz əkilməsi ilə 
yanaşı, digər antropogen təsirlər Altıağac qoruğunun ekoloji 
vəziyyətini pisləşdirmiş, nəticədə mühafizəsi vacib sayılan meşə 
yararsız hala düşmüşdür. Son zamanlar torpaqların 
özəlləşdirilməsi devizi altında gedən qanunsuz torpaq zəbtetmə 
halları, Dövlət fonunda olan torpaqların mənimsənilməsidə 
Altıağac Dövlət Qoruğunda müşahidə edilmişdir ki, bu da 
qoruq rejimini pozmuşdur.

Bütün bu deyilənləri nəzərə alıb, Altıağac qoruğunda 
ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə aşağıdakı 
meliorativ tədbirləri həyata keçirmək vacibdir:

1. Altıağac dövlət qoruğunun ərazisinin hesabına 
qoruğun kənannda 1 km-lik enində bufer zona yaratmaqla 
antropogen təsirlərin qarşısın qismən alınmışdır.
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2. Göstərilən tədbiri Qızıl Qazma, Yarımca, 
Altıağac, Baxıllı, Yeni Xələc və Kars kəndlərinin yaxınlığında 
1,5 km-ə çatdırmaq lazımdır.

3. Qoruğun bütün ərazisi ətraf sahələrdən təcrid 
olunması üçün qoruğun kənarında çəpərləmə (hasarlama) işi 
görülməlidir. Bütün qonaqlarda olduğu kimi bu qoruqda da 
çəpər-hasarlama işi olmadığından qoruqda antropogen təsirlər 
güclənir.

Azərbaycan E.A. Coğrafiya İnstitutu 
50 Mə Bakı, 1995. s. 74- 75

128

Qoruq və yasaqlıqların təsnifatı
Təbii mühafizə ərazilərinin (qoruq, yasaqlıq, milli park, 

təbiət abidələri və s.) təsnifatı məsələsinin həlli ilə V.Frişt 
(1964), V.S.Hart (1966), V.A.Borisov (1973), S.M.Stoyko 
(1972, 1973), V.V.Krinitski (1974), R.Daşman (1974) və s. 
məşğul olmuşlar. Bu müəlliflər qoruq ərazisinin pozulma 
dərəcəsinə, onlardan istifadə olunmasına görə, landşaftın 
mühafizə kateqoriyalarına və başqa keyfiyyətlərə görə təsnifat 
vermişlər.

V.A.Borisov (1973) mühafizə olunan ərazilərin parametri 
adlandırdığı 6 qrup meyar təklif etmişdir. 1. Qoruqların tipləri 
-  qoruqda təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələri; 2. 
Qoruqların qrupları - landşaft tipləri üzrə qoruqların 
ayrılması; 3. Qoruqların növləri - təbii şəraitin saxlanmasına 
görə qruplaşması; 4. Təbiətin mühafizə olunan ərazilərinin 
ölçüsü; 5. Qoruqların sinfi -  mühafizənin inzibati və hüquqi 
xüsusiyyətlərinə görə qruplaşması; 6. Rekrasion 
xüsusiyyətlərin spesifikliyinə görə qruplaşması və s.

V.V.Krinitski (1974) qoruqları aşağıdakı kateqoriyalara 
ayırır: 1. Ciddi rejimli təbiət qoruqları. 2. Tənzim olunan təbii 
qoruq. 3. Təbiət abidələri saxlanılan abiotik obyektlər. 4. 
Yasaqlıqlar. 5. Milli parkların sinonimii olan təbii parklar.

R.Daşman (1974) milli parkların və qoruqların aşağıdakı 
kateqoriyalarım və siniflərini təklif etmişdir: 1. Qorunan təbii 
ərazilər. lA-təbiət proseslərinin təbii gedişi ilə qorunan 
ərazilər. İB-Müəyyən dərəcədə insanlar vasitəsi ilə idarə 
olunan təbii qoruqlar. lC-Təbiətin rekrasion ərazi tipləri. 2. 
Mühafizə olunan, həmçinin təsərrüfata istifadə olunan mədəni 
ərazilər. 3. Başqa mühafizə olunan ərazilər. 4. Birinci və ikinci 
kateqoriyaları özündə birləşdirən və milli park tipində «hibrid» 
ərazi.

S.M.Stoyko dörd taksonomik dərəcə ayırmışdır: 1. 
Qoruq obyektlərinin sinfi əmələ gəlməsinə görə eyni tipli qoruq 
sahələrini birləşdirir (buraya yuxarıdakı bölgüləri uyğun gələn 
3 sinif daxildir); 2. Mühafizə obyektlərinin tipi -  funksiya 
eyniliyi və məqsədinə görə qruplaşmasıdır (qoruqlar, milli 
parklar, təbiət abidələri, təbiət yasaqlıqları, təbii landşaft 
parkları, landşaft estetik yolu, mədəni təbiət abidələri); 3.
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Mühafizə obyektlərinin cinsi -coğrafi zonalıq və ekosistem 
ümumiliyinin əlamətlərinə görə qruplaşmasıdır, (məs. 
Subtropik səhra və s. mühafizə obyektləri); 4. Mühafizə 
obyektlərinin növü heyvanat və bitki qruplarının kompleks 
mühafizəsinə və ya cansız təbiət obyektlərinin ekoloji 
eyniliyinə görə qruplaşması, (məs. Botaniki qoruq növü üç 
yarımnövə -zonal, azonal və kompleks) ayrılır. Hər bir 
yartmnövün özləri də bir neçə qruplara ayrılır (S.M.Stoyko 
1973)

Yuxanda göstərilən müəlliflərin verdikləri təsnifat 
mühafizə obyektlərinin yerləşməsinə, təbiətin pozulma 
dərəcəsinə, qorunan landşaft komponentinin növünə və s. görə 
qruplaşması olub, təbiəti mühafizə sahəsində böyük elmi- 
nəzəri əhəmiyyətə malikdirlər. Keçmiş SSRİ qoruqlarının 
yaradılma məqsədinə görə də təsnifatı verilmişdir. 
(T.O. İbrahimov, 1983)

Azərbaycan respublikasında təbii mühafizə obyektlərini 
məqsəd və vəzifələrinə görə aşağıdakı kimi qruplara ayırmaq 
olar: 1. Flora (relikt flora və qismən meşə); 2. Fauna (heyvanat 
və orintoloji); 3. Landşaft obyektləri (xarakter dağ landşaftı və 
kompleks landşaft); 4. Təbii abidələri (qədim təbiət muzeyi və 
tarixi obyektlər); 5. Ovçuluq təsərrüfatları; 6. Rekreasiya 
obyektləri (Cədvəl 14).
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Azərbaycan Respublikasında təbii mühafizə obyektlərinin 
yaradılma məqsədinə görə təsnifatı (T.O.İbrahimov, 1995)

Cədvəl 14.
sıra№- Qruplar Yarım

qruplar
Qoruq və yasaqlıqların adı sayı

1. Flora
obyektləri

R elik t
flora

Hirkan, Eldar şamı, 
Türyançay,Qarayazı 
qoruqları və Bərdə 
yasaqhqhğı

6

M eşə Göy-göl, Zaqatala, Pirqulu 
qoruqları

3

2 . Fauna
obyektləri

h eyvan at Şirvan q.Ordubad, Abşeron, 
Gil və Bulla adası, Qarayazı- 
Ağstafa, Laçın, Bəndovan 
yasaqlıqları

7

O rinto loji Qızılağac, Ağgöl q. Şəki, 
Kiçik Qızılağac, Ağgöl, 
Şəmkir yasaqlıqları

6

3. Ekosistem
obyektləri

X arak ter
d a ğ .
L a n d .

İsmayıllı qoruğu, İsmayıllı, 
Qubadlı yasaqlıqları

3

K o m p lek s
la n d şa ft

Züvənd, Qusar, Korçay 
yasaqlıqları

3

4. Təbiət
abidələri

T əb iət
m u zey i

Qobustan 1

T arixi
o b y e k t
lər

Qəbələ, Şirvanşahlar 2

5. Ovçuluq
təsərrüfatları

Göygöl və Ul ud üzü 2

6. Rekreasiya
obyektləri

Nabran ,M ingəçevir, Yalama, 
Zaqatala, Şuşa və s.

5

Respublikamızın rəngarəng florasını mühafizə etmək 
məqsədilə təşkil edilmiş 9 qoruq və yasaqlıqların 6-cı (Hirkan, 
Bəsitçay, Türyançay, Qarayazı, «Eldar şamı» qoruqları və
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Bərdə yasaqlığı relikt floranı, 3-cü isə (Göy-göl, Zaqatala və 
Pirqulu qoruqları) qismən meşə kompleksini mühafizə etmək 
üçündür. Həmin qoruq və yasaqlıqların ümumi sahəsi 62729 
ha olub, respublikanın mühafizə olunan sahəsi 13,6 %-ni təşkil 
edir. Bununla yanaşı flora qoruq və yasaqlıqlarında heyvanat 
aləminin bəzi növləri: tur, maral, qaban, çöl pişiyi, ayı və s. də 
qorunur.

Azərbaycanda 158 növ heyvan (97 növ məməli, 50 növ 
sürünən, 11 növ suda-quruda yaşayan), 357 növ quş, 92 balıq 
növünün olması respublika faunasının zənginliyini sübut edir. 
Azərbaycanda heyvanat aləminin qorunmasına böyük ehtiyac 
vardır. Son illərə qədər bir sıra heyvanların və quşların adı 
BMT-nin «Qırmızı kitabı»na yazılmışdır. Şir, bəbir, qulan, 
pələngin və 3 növ quşun (yabam toyuq, dəvəquşu və müqəddəs 
ibis) nəsli kəsilmişdir. (H.Ə.Əliyev və b. 1980).

Nəsli son dərəcə azalmış və kəsilmək təhlükəsi altına 
düşmüş bəzi heyvan və quş növlərini mühafizə etmək məqsədi 
ilə Azərbaycanda 13 qoruq və yasaqlıq təşkil olunmuşdur. 
Bunların 7-si heyvanat (Şirvan qoruğu, Abşeron, Gil və Bulla 
adalan, Qarayazı-Ağstafa, Laçın, Bəndovan və Ordubad 
yasaqlıqları), 6-sı isə (Qızılağac, Ağ göl qoruqlan, Şəki, 
Şəmkir, Kiçik Qızılağac, Ağ göl yasaqlıqları) orintoloji 
mühafizə obyektləri olub ümumi sahələri 217705 ha-dır. 
Bunun 126945 hektarı (27,5%) məməlilər yanmqrupuna, 
90660 hektarı (19,6 %) orintoloji yanmqrupa aiddir. Bu da 
respublikanm bütün qorunan ərazisinin 47,1 %-ni təşkil edir. 
Bu qoruq və yasaqlılarda ceyran, cüyür, dağ turu, xallı maral, 
çöl donuzu, bezoar keçisi, dağ qoçu və başqa heyvanlar, 
kəklik, turac, qırqovul, qızıl qaz, leylək, vağ, qu quşu, 
qarabatdaq, ördəklərin bir neçə növləri, çoxlu köçəri quşlar, və 
başqa su quşları mühafizə olunur.

Nadir heyvanların mühafizəsi böyük xalq təsərrüfatı 
əhəmiyyətinə malik olan vacib dövlət məsələsidir. 30-50 il 
bundan əvvəl samur, çay qunduzu, sığm, sayqak və başqa 
heyvanların nəsli son dərəcə azalmışdır. Onların mühafizəsinin 
öz vaxtında təşkil olunması sahəsində hazırda onlar ölkəmizin 
ovçuluq təsərrüfatında əsas yer tuturlar. Vəhşi heyvanların hər
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hansı növlərinin əhəmiyyətini qiymətləndirilməsində util 
yanaşma həlledici rol olmamalıdır.

Bütün qoruqların əsas məqsədi etalon təbii ekosistemi 
mühafizə etməkdir. Onların fəaliyyəti başqa kateqoriyalara aid 
olan xüsusi mühafizə olunan ərazilərlə sıx bağlıdır. İlk növbədə 
bunlara hidroloji və landşaft yasaqlıqları, həmçinin bir neçə 
təbiət abidələri və s. aiddir. (Y.A.İsakov, 1982).

Landşaftın təbii mühafizə obyektləri (qoruq və 
yasaqlıqlar) iki yanmqrupa aynlır. Bunlardan birinci 
yanmqrupu Azərbaycanda xarakter dağlıq landşaftı mühafizə 
etmək üçün təşkil olunmuşdur. Buraya İsmayıllı qoruğu, 
Qubadlı və İsmayıllı yasaqlıqları aiddir. Coğrafi yerləşməsinə 
görə Zaqatala, Göy-göl, Pirqulu qoruqlannı və Züvənd, 
Ordubad, Qusar yasaqlıqları da dağlıq landşaft sinfi daxilində 
yerləşdiyindən təşkil olunma məqsədindən asılı olmayaraq bu 
yanm qnıpa aid etmək olar. Bu yanmqrupda yerləşən 3 qoruq 
və yasaqlığın ümumi sahəsi 99778 ha olub, respublikada bütün 
qorunan ərazinin 21,6 %-ni təşkil edir.

Landşaftın bütün komponentlərini kompleks mühafizə 
etmək məqsədi ilə Azərbaycanda bir neçə yasaqlıq təşkil 
olunmuşdur. Bunlara Züvənd, Qusar, Korçay yasaqlıqları 
aiddir. Ümumi sahələri 45000 ha olub, respublikanın qorunan 
ərazisini 9,8 %-ni təşkil edir.

Təbiət abidələri də elmi, tarixi, mədəni estetik 
əhəmiyyətə malik olub, təbiəti mühafizənin bir formasıdır. 
Buraya unikal təbiət obyektlərindən hesab olunan qeyzerlər, 
şəlalələr, mağaralar, geoloji açılmalar, paleontoloji obyektlər, 
nadir uzunömürlü ağaclar və s. aiddir ki, bunların da sayı 
keçmiş SSRİ-də 3000-dən çoxdur. (A.Q.Bannikov, 
A.K.Rustamov, 1977).

Ukraynada təbiətin mühafizənin xüsusi tipii olan park- 
abidə, bağ-park üçün xüsusi ərazilər ayrılmışdır. Bannikov və 
başqalarının fikrinə görə botanika bağlarını da buraya aid 
etmək olar. Ukraynada respublika və yerli əhəmiyyətli 2960 
təbiət abidələri var ki, bunun ümumi sahəsi 84,3 min hektardır. 
(N.F.Reymers, F.R.Ştilmark, 1978).

Azərbaycanda belə təbiət abidələri dövlət tərəfindən 
rəsmi qonmur. Qobustan, Qəbələ və Şirvanşahlar qoruqlarının
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əsas məqsədləri təbiətin açıq muzeyini, qədim tarixi tikililərini 
mühafizə etməkdir. Bunlardan başqa Azərbaycanda 200-dən 
çox təbiət abidələri qeydə alınmışdır.

Bunlardan əlavə respublikada 2 dövlət ovçuluq 
təsərrüfatları da (Göygöl və Uludüzü) fəaliyyət göstərir. 
Bunlann ümumi sahəsi 32000 hektar olub respublikanın 
ümumi qorunan ərazisinin 6,9 %-ni əhatə edir.

Respublika ərazisində 12 ümumittifaq marşrutu əhatə 
edən 8 turist bazalan fəaliyyət göstərir. Bunlar aşağıdakılardır: 
Bakı 367 yerlik, Mingəçevir 240 yerlik, Hacıkənd 240, 
Zaqatala 120, Qəbələ 340, Şuşa-120, Yalama-«Xəzər»-700 və 
«Dostluq»-500 yerlik. (Salmanov A.A., Salayeva L.A. 1980). 
Göstərilən rekreasiya obyektləri də öz növbəsində 
respublikanın mənzərəli və müalicə əhəmiyyətli landşaft 
komponentlərinin qorunmasında mühüm rol oynayır. 
Gələcəkdə bu cür obyektlərin artırılması dövlət planlarında öz 
əksini tapmışdır.

Son vaxtlar təbiəti mühafizəyə həsr olunmuş beynəlxalq 
konfranslar, simpoziumlar keçirilmişdir. 1976-cı ildə keçmiş 
SSRİ-də çağırılmış XXIII Ümümdünya Coğrafiya konqresində 
təbiəti mühafizə məsələsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Keçmiş 
SSRİ Coğrafiya Cəmiyyəti qurultaylarında, o cümlədən 1970- 
1975-ci illərdə keçirilmiş qurultaylarda təbiəti mühafizədən 
ayrıca söhbət açılmış, bu məsələ ilə əlaqədar konkret tədbirlər 
irəli sürülmüşdür. Təbii sərvətlərdən daha düzgün istifadə 
edilməsi üçün xüsusi təkliflər verilmişdir. Ölkəmizdə təbiətin 
mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək 
mühüm dövlət işi, ümumxalq işidir (Budaqov B.Ə. 1977).

Yeni qoruq növlərindən olan biosfer qoruqlarının təşkil 
etmək ideyası YUNESKO Beynəlxalq proqramının («insan və 
biosfer») MAB bölməsinin işində təklif olunmuşdur. Bu 
ideyaya dünyanın bir çox ölkələri tərəfdar çıxdılar və onu 
müdafiə etdilər .Hal-hazırda MAB-m proqramı çərçivəsində 
dünyanın 50 ölkəsində 193 biosfer qoruğu yaradılmışdır. 1982- 
ci ilin əwəllərinədək keçmiş SSRİ-də 7 belə qoruq 
yaradılmışdır. Bunlar aşağıdakılardır: Berezin,
Qafqaz,Okasahili-Terras, Repetek, Sarı-çelek, Sixote-Alin, 
Mərkəzi-Qaratorpaq (E.E.Sıroeçkovski, 1981, səh. 3).
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Biosfer qoruqlarının qarşısında duran əsas məqsədlər 
MAB-ın 8 nömrəli layihəsində aşağıdakı kimi nəzərdə tutulub: 
tipik və unikal ekosistemin və onların genetik fondunu 
mühafizə və bərpa etmək; ekoloji monitorinq keçirmək; təbii 
ekosistemə antropogen faktorların təsirini öyrənmək; ekoloq 
kadrları hazırlamaq və s. (V.E.Sokolov, E.Sıroeçkovski, 1981).

Müəlliflər göstərirlər ki, beynəlxalq biosfer
rezervatlarınm (qoruqlarının) xüsusi zonaları nəzərdə
tutulmalıdır. Rezervatm 3-4 müxtəlif zonaları olmalıdır.

1. Nüvə zonası - bura tam toxunulmaz olub, 
yuxanda göstərilən məsələlərin birincisi, yəni tipik və unikal 
ekosistemin genetik fondunu mühafizə və bərpa etmək burada 
yerinə yetirilir.

2. Biosfer qoruğun bufer zonası olmalıdır. Bu 
zonanın əsas məqsədi nüvəni antropogen təsirlərdən mühafizə 
etməkdir;

3. Həmin ərazi üçün təsərrüfat istifadəli tipik zona;
4. Təbii ekosistemin bərpa olunan zonası 

(V.E.Sokolov, E.E.Sıroeçkovski, 1981).
Yuxanda göstərilən və bütün dünya alimlərinin rəğbətlə 

qarşıladığı bu mühafizə formasım-biosfer qoruqlarını
Azərbaycanda mövcud qoruqlann hesabına və mühafizəsi 
daha vacib olan müəyyən ərazilərdə yaratmaq 
respublikamızda təbiəti mühafizə sahəsində atılan vacib 
addımlardan biri olar. Bunun üçün əlverişli qoruqlardan biri, 
sahilləri şiddətli abraziyaya uğrayan, ümumittifaq əhəmiyyətli 
Qızılağac qoruğudur. Qızılağac dövlət qoruğu keçmiş SSRİ-də 
su quşlarının toplandığı və qışladığı unikal ərazi olub, 
Azərbaycanda orintoloji mühafizə obyektlərinin sahəcə ən 
böyüyüdür. Vətənimizin bəzi yerlərindən başqa, dünyanın bir 
çox ölkələrindən buraya köçəri quşlar gəlir. Gələn quşların 
hamısı qoruq ərazisinə düşmür. Qoruqdan kənar ərazilərdə də 
külli miqdarda köçəri quşlar toplanır. Yerli əhali isə qanunsuz 
olaraq həmin quşları ovlayır. Elə buna görə də həmin qoruq 
biosfer qoruğu elan edilsə, bu çətinliyin qarşısı almar. Bunun 
üçün qoruğun ətrafında eni 10-12 km bufer zona yaratmaq 
məqsədəuyğundur. Biosfer qoruğunun nüvəsi hesab olunan 
indiki Qızılağac qoruğunun ərazisini antropogen təsirlərdən
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təcrid etmək üçün (yəni nüvəni mühafizə etmək məqsədi ilə) 
hökmən qoruq ərazisinin kənarında bufer zonanın yaradılması 
vacibdir. Bu qruğa yaxın olan başqa qoruq və yasaqlıqlar da 
(Şirvan qoruğunu, Kiçik Qızılağac və Bəndovan 
yasaqlıqlarmı)buraya daxil edilsə, kompleks biosfer qoruğu 
almar. Azərbaycan Respublikası meşə təsərrüfatı Nazirliyinin 
nəzdində olan qoruqlar idarəsinin planına müvafiq olaraq 
Zaqatala qoruğunu biosfer qoruq elan olunması nəzərdə 
tutulmuşdur. Bununla yanaşı Qızılağac qruğu biosfer 
qoruqları siyahısına daxil edilsə, köçəri quşların gələcək həyat 
şəraiti yaxşılaşar, qoruqda ekoloji tarazlıq bərpa olunar. 
Xüsusən köçəri quşların Qızılağac qoruğunun kənannda yerli 
əhali tərəfindən ovlanmasınm, Kiçik Qızılağac yasaqlığında 
quşların qırılmasının və qanunsuz balıq ovunun qarşısı almar. 
Qızılağac dövlət qoruğunun ətrafında (Kiçik Qızılağac 
yasaqlığı da daxil olmaq şərti ilə ) 10-12 km enində bufer zona 
yaratmaqla Ümumittifaq əhəmiyyətli bu qoruğu biosfer 
qoruğuna çevirmək məqsədəuyğundur.

Yuxanda deyilənlərdən, ədəbiyyat materiallarının 
təhlilindən və çöl tədqiqatı zamanı aparılan müşahidələrdən 
sonra aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 1. Azərbaycanın 
qoruqları həm landşaft tipləri, həm də yüksəklik yarusları üzrə 
qeyri-bərabər paylanmışdır. Bütün qorunan ərazinin 51,3 %-i 
yarımsəhra landşafında cəmlənməsinə baxmayaraq, buradakı 
qoruqlar həmin landşaftın 1,5 %-i təşkil edir. Meşə -  çəmən 
landşaftı geniş əraziyə malik olmasına baxmayaraq onun cəmi 
0,05 %-i qoruyur. Lakin enliyarpaq meşə və meşədən sonrakı 
çəmən-kol landşaftlarının 7,5 %-i mühafizə olunur. Bir sıra 
landşaft tiplərində qoruq heç yaradılmamışdır.

2.Azərbaycanda qoruqlar şəbəkəsinin genişləndirilməsin
də başlıca diqqət qoruqların olmadığı ərazi və landşaft 
tiplərinə verilməlidir. Təbii komplekslərin sistemli müşahidəsi, 
nadir ekzotik ərazilərin və fauna, flora növlərinin mühafizəsi 
üçün Naxçıvanan bütün landşaft tiplərində (Şahbuz 
yasaqlığında həmçinin), Kiçik Qafqazın dağ-çəmən, nival və 
subnival landşaftlarında (Gədəbəy və Kəlbəcər rayonlarında), 
Nabran meşələrinin əhatə etdiyi bütün düzənlik meşə 
kompleksində ekoloji monitorinqlərin yaradılması zəruridir.
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3. Mövcud qoruqların fəaliyyətini təkmilləşdirmək, 
qorunan obyektlərin bərpasını yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra 
praktiki tədbirlər həyata keçirmək vacibdir.

Qızılağac Dövlət Qoruğunun sahillərində gedən abraziya 
prosesinin qarşısını almaq üçün Sanqamış kəndindən 
Kürdilinin sonuna qədər sahəl bərkidici işlər görülməlidir. 
Yəni, burada müxtəlif hündürlüklü dalğaqıranlar, beton 
lövhələr, beton kirpiciklərdən, bərk süxurlardan ibarət bəndlər 
yaratmaq lazımdır.

Qızılağac qoruğunda quşların ekoloji şəraitini daha 
da yaxşılaşdırılması üçün qoruğun kənannda 8-10 km enində 
əsas qorunan sahəni antropogen təsirlərdən mühafizə etmək 
üçün xüsusi bufer zonası yaradılması və ümumiyyətlə Qızılağac 
Dövlət Qoruğunu kompleks biosfer qoruğuna çevirmək 
məqsədəuyğundur.

Kürsahili zonada Tuqay meşələri daha sıx olduğu 
sahədə -Yevlax şəhərindən Körpü kəndə qədər olan ərazidə 
yeni qoruq yaradılmalı və Bərdə rayonu ərazisindəki 
Sultanbud yasaqlığı da onun tərkibinə daxil edilməlidir. Bu, 
əsas meşə zonalarının ərazisi təşkilini təkmilləşdirməkdən ötrü 
onlar arasındakı 8-12 km-lik məsafədə təsərrüfat işlərinin 
həcminin azaldılması zəruridir.

Şirvan Dövlət Qoruğu ərazisindən qış otlaqları kimi 
istifadə edilməsi məhdudlaşmalıdır. Qoruq rejminin burada 
tam bərpasını təmin etmək üçün qoruğa cəmi iki yerdən (şimal 
və cənub hissələrindən) giriş-çıxış yolu qoyulmalıdır. Qoruğun 
qərb hissəsində təsərrüfat işlərini azaltmaq və şosse yolu boyu 
yulğun kolları əkmək vacibdir.

Azərbaycan E.A. H.Ə.Əliyev 
adına Coğrafiya İnstitutu 50 ildə 

Bakı. Elm -1995.
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Azərbaycan Respublikasının su-bataqlıq 
yerlərinin qorunması və onların ekoloji şəraitini 

yaxşılaşdırma yolları.
(Ağgöl qoruğu timsalında)

Ağgöl qoruğu və yasaqlığı Kür-Araz ovalığında su 
bataqlıq və köçəri quşların məskunlaşması üçün ən münasib 
yerlərdən biri sayılır. Burada çoxlu miqdarda su-bataqlıq 
quşları məskunlaşmışdır. Onların külli miqdarda olması və 
quşların müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq bu yerləri hərdən «Quş 
bazarı» adlandırırlar. Bir zamanlar MU düzü təbii ehtiyatların 
zənginliyi ilə seçilirdi. Bu ərazidə quşlarn cəmlənməsinə səbəb 
burada yem ehtiyatının və əlverişli şəraitinin olmasıdır.

Kənd təsərrüfat istehsalının intensiv inkişafı Kür-Araz 
ovalığının, ocümlədən Mil düzünün təbii landşaftlarının və 
şəraitinin ağırlaşmasına gətirib çıxarmışdır. Bunun nəticəsində 
burada heyvanat aləmi də dəyişmişdir. Mingəçevir SES-nin 
tikilməsi ilə əlaqədar küryanı göllərin rejim idə dəyişmişdir. 
Faktiki cəhətdən Mehman, Ketovan, Şirvan, Qarasu və s. 
göllər təmamilə qurumuşdur, şirinsulu Ağgöl və Sansu gölləri 
isə şorlaşmışdır. Ağgöl gölünün və Azərbaycan 
Respublikasında başqa su və nohurlarının səviyyəsinin 
azalması və onların sahələrinin xeyli quruması (əsasən yay 
aylarında) su-bataqlıq yerlərinin məskunlaşma şəraitinin 
pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır.

Ağgöl qoruğunda, Ağgöl yasaqlığında və onların 
ətrafında olan sahələrdə müşahidə edilən mənfi təzahürlərin 
aradan qaldırılması üçün bir sıra meliorativ tədbirlərin 
görülməsi tövsiyyə edilir.

Məlumdur ki, Ağgöl qoruğu və yasaqlığı Şorgöl, Ağgöl, 
Kiçik Ağgöl və çoxlu xırda göllərdən ibarətdir. Qərbdən şərqə 
23 km-dək uzanmış, sahəsi 56,2 kv. km olan göl sistemi 
yaratmışdır. Bütün bunlar boğazlarla birləşdiyindən onların 
səviyyəsinin tərəddütü eyni vaxtda baş verir. Tədqiq olunan 
əraziyə sahillərin girintili-çıxmtıh olması xarakterikdir və çox 
miqdarda adacıqlann və yarımadacıqlarm mövcudluğu nəzərə 
çarpır.
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Ağgöl göllər sistemi kollektor, suvarma sularının 
artıqları, qrunt sularının və atmosfer yağıntılarının sayəsində 
qidalanır. Buna baxmayaraq, suyun səviyyəsi burada düşür. 
Su səviyyəsinin düşməsinin 3 əsas səbəbi aydın olmuşdur: 1) 
yaxınlıqda yerləşən Bozqobuya və Şərvətqobuya göl 
sistemindən suyun sızması, 2) süzülmə (filtirasiya); 3) 
buxarlanma. Bu faktoralrdan ikisi -  süzülmə və buxarlanma -  
təbii prosesidir ki, Ağgöl sistemi üçün qarşısıalmmazdır. 
Üçüncüsü isə Ağgöl sistemindən Bozqobuya və Şərbətqobuya 
su axannın qarşısım almaq olar. Bununla bərabər bəzi 
meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsilə təbii proseslərin cüzi 
qədər təsirini azaltmaq olar. Aydın olmuşdur ki, Ağgöl 
sisteminin suları özünün kimyəvi tərkibinə görə natri 
qrupunun sulfat sinfinə aiddir. 1977-ci ildə suyun quru qalığı 
6400 mq/litr. 1975-ci ildə isə o 10128 mq/litrə qalxmışdır 
(Xəlilov Ş.B. 1977). Yay aylarında onun həcmi artır.

Son zamanlar onun kimyəvi tərkibinin xeyli dərəcədə 
dəyişməsi nəticəsində duzlaşma artmışdır. Onun əsas səbəbi isə 
oraya kollektor sularının axması ilə əlaqədardır. Ağgöl göllər 
sisteminin duzlaşmasının qarşısı alınması üçün və suların 
səviyyəsinin sabitləşməsi üçün oraya şirin suyun axımını təmin 
etməliyik. Bunu üçün Kür çayından buraya su kəməri (15 km) 
çəkilməlidir. Bu Ağgöl qoruğu və yasaqlığın ekoloji şəraitinin 
yaxşılaşmasına mühüm təsir göstərər, bu da suda üzən quşların 
şəraitinin normallaşmasına və artmasına gətirib çıxarar.

Biz aydınlaşdırmışıq ki, tədqiq olunan ərazidə su və 
bataqlıq quşların sayının azalması ekoloji şəraitin pisləşməsi 
ilə əlaqədardır. Bu birinci növbədə suyun səviyyəsinin azalması 
və kimyəvi tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Suyun 
səviyyəsinin sabitləşməsi üçün başqa tədbirlərlə bərabər Ağgölə 
Baş Mil-Qarabağ kollektorundan suyun gətirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Ancaq bunun mənfi aqibəti də ola bilər, məsələn, 
suyun duzlaşmasını artırar. Ona görə də suyun kimyəvi 
tərkibinin tənzim edilməsi üçün tədbirlər görmək lazımdır.

Ağgöldən şərqdə yerləşmiş Kiçik Ağgöldən qapılar 
vasitəsi ilə Baş Mil-Qarabağ kollektorundan aşağıda keçən su 
Sarısu tərəfə uzanan balaca göllərə axır. Bu suların bir hissəsi 
yaxında yerləşən Bozqobuya tökülür. Kiçik Ağgöl ümumi
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Ağgöl sistemi ilə birləşdiyindən onun içindən axan su ümumi 
suyun səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Bunun qarşısı 
alınsın deyə, lazım olduqda açıb -bağlamaqla tənzimləmək 
olar.

Ağgöl qoruğunun və yasaqlığın mühafizə formasını və 
rejimini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onun sərhədləri 
dəqiqləşdirilməlidir və ətraf sahələrdən təcrid edilməlidir. 
Ağgölün qoruq elan edilməsi qərarında deyilmişdir ki, 
Ağgölün su səthi qoruq elan edilir. Bu isə bəzi hallarda 
qoruğun işini çətinləşdirir. Suyun səviyyəsinin tez-tez 
dəyişməsi su səthinin sahəsinin dəyişməsinə gətirib çıxarır, bu 
da göstərilmiş qərara tam ziddir.

Qoruğun coğrafi şəraitinin analizi və keçmiş 
tədqiqatların nəticələri göstərir ki, onu ətraf ərazidən 
(kollektorla, hasarlarla, müxtəlif işarələrlə və s.) təcrid edilməsi 
vacibdir. Bu qismən qoruğun ərazisini antropogen təsirlərdən 
mühafizə edər.

Burada mövcud təbii ehtiyatlar (köçəri quşlar, balıq və s.) 
yerli əhalinin diqqətini cəlb edir, bu da qoruğun qoruma 
rejimini pozur.

Bununla yanaşı göstərilən tədbirlə qoruğun sərhədləri 
təmin edilər, istifadə olunmayan torpaqlar hesabına onun 
sahəsi artar, bu da köçəri və sudaüzən bataqlıq quşların 
yaşayış şəraitini yaxşılaşdırar.

Qazaxıstan Coğrafiya cəmiyyətinin 
əsərləri, Alma-Ata, 1990.
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Qızılağac qoruğunun landşaftlarının 
mühafizəsi və ekoloji şəraitinin 

yaxşılaşdırılması.
Kür-Araz ovalığının ekoloji şəraitinin pozulması əsasən 

təbii proseslərdən: abroziy, deflyasiya, akkumulyasiya, yer 
səthinin eroziyası və s. asılıdır. Bundan başqa qoruğun 
ərazisinin qış otlaqları kimi istifadə edilməsi, brakonyerlik 
heyvanın otarılması, texnogen işlərin yerinə yetirilməsi 
(kanalların çəkilməsi, kollektorların, yolların, rabitə xətlərinin 
və s.) təsir edir.

Qızılağac qoruğunun ərazisində qoruma rejiminin 
saxlanılması burada bəzi antropogen və təbii proseslərin 
olması ilə çətinləşir. Tədqiqat zamanı sahilyanı zonanın 
intensiv abraziyası, səthi və yarqan eroziyası, deflyasiya və 
şoranlaşma proseslərin geniş yayılması müşahidə olunur. Eyni 
zamanda bir sıra antropogen faktorların qoruq rejiminə mənfi 
təsir göstərdiyini də qeyd etmək olar, məsələn, köçəri quşların 
ovlanması, heyvanların otarılması,balıq ovu, ot çalımı və s. 
Qoruğun ərazisində ən əsas təbii proseslərdən biri abraziyadır 
ki, sahil möhkəmləndirmə tədbirlərindən bir az ətraflı 
danışmaq yerinə düşərdi.

İntensiv abraziya Qızılağac Dövlət Qoruğunun sahilyanı 
zonasında baş verir. Bu zonada kənd təsərrüfatı məqsədə 
uyğun olmadığı üçün abraziyanın burada qarşısı alınması 
nəzərdə tutulmayıb. Ancaq, burada, mühafizə rejimini və bu 
ərazinin qorunması məqsədilə sahilin möhkəmləndirmə 
işlərinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqat 
zamanı aşkar edilmişdir ki, abraziya prosesi əsasən intensiv 
şəkildə Qızılağac qoruğunun Kürdili sahəsində gedir. 
Kürdilinin şimal hissəsində çəkilmiş şosse yolu dəniz suyu ilə 
yuyulmasından üç dəfə yenidən tikilmişdir. İndiki zamanda bu 
köhnə yollar dənizdə qurtarır.

Abraziya nəticəsində yuyulmuş rabitə və elektrik 
xətlərinin dirəkləri yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Bu Sarıqamış 
kəndindən cənuba doğru Kür dilinin materikə birləşən yerində 
daha çox nəzərə çarpır.
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Son vaxtlar Xəzər dənizinin səviyyəsinin artması ilə əlaqədar 
Kürdili həm dəniz, həm də körfəz tərəfindən intensiv şəkildə 
yuyulur.

Dəniz dalğalarının dağıdıcı fəaliyyəti intensiv olduğundan, 
Kürdili daha da daralmış, Jarovka və Kürdili kəndlərinə əlaqə 
çətinləşmişdir. Son zamanlar bu kəndlərə və qoruğa gedən yol 
dambadan keçir. Kürdilinin yuyulması qoruğun bioloji və 
hidrogeoloji rejiminə mənfi təsir göstərir. Bu birinci növbədə 
körfəzin dəniz dalğalarının şimal-şərqdən gələn maneəsiz 
keçmişinə imkan yaradır, bu da öz növbəsində nadir 
akvatoriyanın təbii şəraitinə mənfi təsir göstərir, köçəri 
quşların sayının azalmasına gətirib çıxarır.

Kürdilinin intensiv yuyulması yaxın zamanlarda bu dar 
quru zolağın tamamilə itməsinə gətirib çıxara bilər, bu da 
Qızılağac qoruğunun hidrobioloji və hidroloji rejiminin 
kökündən dəyişməyə səbəb olacaq. Kürdilinin yuyulması, 
köçəri və su-bataqlıq quşlarının qışlaması və çoxalmasını, 
yaxınlıqda yerləşən balıq təsərrüfatlarının işini çətinləşdirir. 
Yuxarıda sadalanan təbii hadisələrin qarşısı alınması 
məqsədilə aşağıdakı meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi 
vacibdir.

1.Dalğaların gücünün zəiflədilməsi və dağıdıcı təsirinin 
azaldılması üçün sahilbərkitmə işlərinin aparılması və qoruğun 
sərhədlərini dənizdən ayırma işlərinin aparılması vacibdir. 2. 
Dalğaqıran tikililəri yaratmaq. 3. Fitomeliorativ tədbirləri 
həyata keçirmək.

Bunun üçün dalğaqıranlar yaratmaq: beton pilitələrdən, 
kirpilərdən istifadə etmək məqsədəuyğun olardı. Onlar 
sahildən müəyyən məsafə yerləşməli, bu da dalğaların təsirini 
və dağıdıcı qüvvəsini zəiflədir. Bu işlərin həyata keçirilməsində, 
hidromühəndis işlərində dənizin dərinliyini, sahildən
uzaqlığım, dalğaların rejimi və istiqamətini nəzərə almaq 
vacibdir.

Zəif fırtınalar vaxtı dalğalarla sahilə gətirilən
materialların azalması üçün qurulmuş alçaq dambalar 
çöküntülərin miqdarını azaldır və dalğaların gücünü zəiflədir. 
Hündür dambalar isə şiddətli fırtınaların gücünü azaldır. 
Onları bir-birinə paralel şəkildə müəyyən məsafədə
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yerləşdirmək məqsədəuyğundur. Ən böyük hündür dalğaların 
dağıdıcı qüvvəsi Kürdilinin dəniz sahilində qeyd edilir. Onun 
üçün burada həm alçaq, həm də hündür dambalarm tikintisi 
münasibdir, bu da suyun və çöküntülərin buradan sərbəst 
keçməsinə imkan yaradacaq. Bu birinci növbədə dambalann 
uzunömürlülüyünü təmin edər və onların akkumulyativ 
çöküntülərinin toplanmasına səbəb olar. Eyni zamanda bu 
müəyyən dərəcədə dalğanın gücünü zəiflədər.

Göstərilənlərdən başqa, abrasiyanm ən çox intensiv 
yerlərində (Sanqamış kəndindən Jarovka kəndinə kimi) 
sahilləri beton pilitələrlə möhkəmləndirmək daha 
məqsədəuyğundur.

Əvvəlki işlərə əlavə olaraq, bu meliorativ tədbirlərlə 
eroziya prosesini tamamilə ləngitmək olar. Bununla bərabər 
fitomeliorativ tədbirlər sahillərin möhkəmləndirilməsində 
müəyyən rol oynaya bilər: - sahildə torpağm şorlaşmasına və 
abraziyasına dayanıqlı olan ağacların əkilməsi 
məqsədəuyğundur. Bununla bərabər Qıalağac qoruğunun 
landşaftlarının ekoloji şəraitinin və mühafizəsinin 
yaxşılaşdırılması üçün şoranlaşma, eroziya və abraziya 
proseslərinə dayamqlı olan ağacların əkilməsi vacibdir. 
Qoruğun ərazisində əsasən onun cənub hissəsində nadir 
hallarda ağac və kolluqlara rast gəlmək olar. Burada əsasən ən 
çox əncir, söyüd ağacları, yulğun, nar kolları yaxşı inkişaf edir.

Qoruğun müşahidə məntəqələrinin yaxınlığında əkilmiş 
ağaclara və kolluqlara lazımi qulluq edilməsi onların yaxşı 
inkişafına səbəb olmuşdur. Bu onu sübut edir ki, meşə 
zolaqlarının yaradılması və bundan başqa bu ağaclardan və 
kolluqlardan ibarət meşəciklərin yaradılması qoruğun bütün 
ərazisində və ya müəyyən sahələrində mümkündür.

Tədqiq edilən ərazidə su-bataqlıq quşlarının inkişafına və 
çoxalmasına, eyni zamanda qoruğun ekoloji şəraitinə su və 
külək eroziyası mənfi təsir göstərir. Bununla əlaqədar onu 
qeyd etmək lazımdır ki, təbiətin dəyişdirilməsində 
fitomeliorativ tədbirlərin böyük rolu var.

Meşə zolaqlarının və əkilmiş ağacların qoruğun 
ərazisində və onu əhatə edən sahələrdə yaradılması -  bu da 
təbiətin kompleks mühafizə tədbiridir ki, onun da öz
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üstünlükləri vardır: a) qarı saxlamaq sayəsində ərazidə 
torpağın nəmliyi artır; b) su eroziyası azalır; c) küləyin torpağa 
zərərli təsiri azalır; d) ərazinin mikroiqlimi yaxşılaşır; e) ekoloji 
şəraitlər yaxşılaşır; j) köçəri və qışlayan quşların yemləmə 
bazası artır (həşəratlənn hesabına) və s.

Qazaxıstan Coğrafiya cəmiyyətinin 
əsərləri. Alma-Ata, 1990.

Qızılağac qoruğunun Landşaft xəritəsi
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Qızüağac qoruğunun landşaft xəritəsinin 

Legendası

Düzənlik landşaft sinfi
L  Akkumulyativ düzənliklərin yarımsəhra kompleksi

a ) Alluvial -  dəniz -  delta düzənliyi və yalların boz-çəmən, 

çəmən — boz torpaqlarında şoran bitkiləri.

L  Parçalanmamış, dayazdibli düzənliklərin boz-çəmən, orta 

hümuslu, şorakət çənıən-boz torpaqlarında ətlişoran, qarağan və 

çər ən bitkiləri.

2. Z ə if parçalanmış yallararası qalxmaların boz-çənıən 

torpaqlarında qarağan və ətlişoran bitkiləri.

3. Parçalanmamış, qabarıq sahil yallarının çəmən-boz, 

şoran torpaqlarında ətlişoran və çər ən bitkiləri.

4. Parçalanmamış, yataq yollarımn qədim becərilən orta 

hümuslu torpaqlarında qarağan, seyrək çərən bitkiləri.

b) Dəniz, göl -  laqun adalı düzənliklərin boz -  çəmən 

torpaqlarında şoran bitkilər.

5. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin boz -  çəmən, yüksək 

hümuslu torpaqlarında ətli şoran və efemer bitkiləri.

6. Parçalanmamış, sahil yallarının çəmən-bataqlıq şoran 

torpaqlarında efemerli ətli şoran bitkiləri.

7. Parçalanmamış, hamar sahil vallarının çəmən-boz, şorun, 

çəmən-çala torpaqlarında cığ bitkiləri.
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8. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin nazikqatlı, primitiv, 

çəmən -boz, şoran torpaqlarında taxilki -  milər, efemer və 

seyrək cığ bitkiləri.

9. Parçalanmamış dayaz çökəkliklərin çəmən -  bataqlıq, 

şiddətli şoran torpaqlarında qarağan və ətli -şoran bitkiləri.

v) Laqun — şoran düzənliklərin çəmən -  boz, çəmən-çala 

torpaqlarında şoran bitkiləri.

10. Parçalanmamış hamar düzənliklərin çəmən-çala, 

çəmən-bataqlıq şoran torpaqlarında cil və efemer bitkiləri.

11. Parçalanmış dayazdibli çökək düzənliklərin çəmən-boz, 

şoran torpaqlarında ətli şoran və efemer bitkiləri.

12. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin çəmən-bataqlıq və 

çəmən-boz şoran torpaqlarında müxtəlif bataqlıq və cil bitkiləri.

13. Parçalanmış, hamar düzənliklərin çəmən-boz, şoran, 

çəmən-çala torpaqlarında qarağan və ətli-şorun bitkiləri.

q ) Dəniz -laqun -delta  düzənliklərin çəmən-boz, boz-çəmən 

torpaqlarında şoran bitkiləri.

14. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin boz-çəmən az 

hümuslu, orta şorlaşmış şoran torpaqlarında qarağan, ətlişoran 

və efemer bitkiləri.

15. Parçalanmamış, dayazdibli çökəklərin çəmən-bataqlıq 

və yuyulnmş torpaqlarında ətlişoran, qarağan bitkiləri.

16. Yallararası, parçalanmamış, hamar düzənliklərin az 

hümuslu boz-çəmən torpaqlarında ətlişoran və efemer bitkiləri.
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17. Parçalanmamış, hamar düzənliklər in şiddətli şorlaşmış, 

az hümuslu boz-çəmən torpaqlarında ətlişoran, efemer və seyrək 

kolşəkdli şorangələr.

II. Akkumulyativ düzənliklərin çəmən və çəmən-bataqlıq 

kompleksi

a) Alluvial -dəniz, delta düzənliklərin çəmən -boz, çəmən 

çala torpaqlarında çəmən bitkiləri.

18. Parçalanmamış, qabarıq düzənliklərin çəmən -çala, 

çəmən - bataqlıq şoran torpaqlarında qurumuş cil, müxtəlif 

çəmən bitkiləri.

19. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin çala -çəmən 

torpaqlarında cil və müxtəlif ot bitkiləri.

20. Parçalanmamış yalların çəmən -boz, şoran 

torpaqlarında taxılkimilər.

21. Parçalanmamış, sahil vallarının primitiv, qumsal, çəmən 

-boz torpaqlarında taxılkimilər.

b ) Dəniz -göllü  -laqunlu akkumulyativ düzənliklərin 

bataqlıqlarında və laqun -bataqlıq torpaqlarında təkrar -çəmən 

bitkiləri

22. Parçalanmamış hamar düzənliklərin yüksək hümuslu 

(karbonath) boz -çəmən və karbonath çəmən-bataqlıq 

torpaqlarında müxtəlif o t bitkiləri.

23. Parçalanmanuş yastıdibli hamar düzənliklərin çəmən -  

bataqlıq, karbonath torpaqlarında cil və müxtəlif ot bitkiləri.

24. Parçalanmamış, çimlənmiş hamar düzənliklərin çəmən -

bataqlıq torpaqlarında müxtəlif ot bitkiləri.
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v)  Dəniz -laqun -adalı düzənliklərin bataqlıqlarında və 

çəmən -bataqlıq torpaqlarında təkrar - çəmən bitkiləri

25. Parçalanmamış, yarımçimli hamar düzənliklərin çəmən -  

bataqlıq karbonath torpaqlarında cil, müxtəlif otlar və seyrək 

böyürtkən bitkiləri.

26. Parçalanmamış, yarımbərkimiş, dyunlarala zə if  

mürəkkəbləşmiş düzənliklərin çəmən -bataqlıq, karbonath 

primitiv torpaqlarında taxılkimilər və müxtəlif ot bitkiləri.

27. Parçalanmamış, yastıdibli qədim yataqların çəmən -  

bataqlıq torpaqlarında müxtəlif otlar və taxılkimilər.

III. Akkumulyativ düzənliklərin çəmən-kol kompleksi

a) Allüvial -çaylaqlı (subasar) düzənliyin və yolların boz -  

çəmən, allüvial çəmən torpaqlarında ko l bitkiləri

28. Parçalanmamış, yataqboyu yalların boz -çəmən, zəif  

şorlaşmış çəmən torpaqlarında seyrək çərən və kol şəkilli şoran 

bitkiləri.

29. Parçalanmamış, hamar düzənliyin boz -çəmən, az 

hümuslu şoran torpaqlarında yıdğun və ağacşəkilli şorangələr.

30. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin çəmən -bataqlıq, 

az karbonath sarımtıl, orta və zəif padzol torpaqlarında yulğun 

kolları.

b ) Dəniz -laqun —adalı düzənliyin boz - çəmən, çəmən- 

bataqlıq torpaqlarında k o l bitkiləri.

31. Parçalanmamış, hamar düzənliyin çəmən -bataqlıq 

torpaqlarında böyürtkən bitkiləri.
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32. Z ə if  parçalanmış, sahil valların çəmən - bataqlı 

karbonatlı torpaqlarında ağacşəkilli şoran bitkiləri.

33. Parçalanmamış, yallı, hamar düzənliklərin çəmən -  

bozşoran torpaqlarında ağacşəkilli şorangə və seyrək çərən 

bitkiləri.

34. Parçalanmamış, qabarmış, sahil vallarının çəmən -b o z  

torpaqlarında ağacşəkilli şoran.

v) Alluvial -dəniz, delta düzənliyin çəmən -boz  

torpaqlarında kol bitkiləri.

35. Parçalanmamış, yalların çəmən -boz, az hümuslu, orta 

şoranh qədimdən becərilən torpaqlarında ağacşəkilli şoran, çərən 

və ətlişoran bitkiləri.

36. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin çəmən -çala, şoran 

torpaqlarında ağacşəkilli şoran bitkiləri.

37. Parçalanmamış, hamar düzənliyin çəmən - bataqlıq 

şoran torpaqlarında qarağan, ətli şoran və ağacşəkilli şoran 

bitkiləri.

q) Laqun şoran düzənlikləri çəmən -çala və çəmən -  

bataqlıq torpaqlarında kol bitkiləri

38. Parçalanmamış, dayazdibli çökəkliklərin çəmən-çala, 

şoran torpaqlarında çərən, qarağan bitkiləri.

39. Parçalanmamış dayazdibli çökəkliklərin çəmən- 

bataqlıq, şoran torpaqlarında sarsazan, çərən və ağacşəkilli 

şoran bitkiləri.
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40. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin boz şoran 

torpaqlarında çərən ağacşəkilli şoran, qarağan və ətli şoran 

bitkiləri.

IV. Akkemnlyativ düzənliklərin su -bataqhq kompleksi

41. Parçalanmamış, hamar bataqlaşmış dəniz-göl-laqun 

düzənliklərin karbonatlı, lilli -bataqlıq torpaqlarında qanuş 

bitkiləri.

42. Parçalanmamış, dayaz dibli çökəkliklərin, axmazların və 

tirələrin bataqlı-karbonatlı torpaqlarında qamış və cil bitkiləri.

43. Parçalanmamış, müasir laqun-qumlu dəniz sahillərinin 

bataqlı-karboruıth və şoran torpaqlarında qamış və su çiçəyi 

bitkiləri.
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Ağgöl qoruğu və Ağgöl yasaqlığının 
landşaftlarının mühafizəsi və 

yaxşılaşdırılması
Ağgöl qoruğu və onunla bitişik Ağgöl yasaqlığı Kür-Araz 

ovalığında su-bataqlıq və köçəri quşların toplandığı ən əlverişli 
sahələrdən hesab olunur. Buna görə də burada külli miqdarda 
su-bataqlıq quşları toplanır. Quşların növ çoxluğuna və 
sayının həddindən artıq olmasına görə bura bəzən «Quş 
bazarı» da adlanır. Ümumiyyətlə Mil düzü vaxtilə zəngin təbii 
ehtiyata malik olub, o cümlədən quşların burada 
məskunlaşmasına da səbəb, ərazidə əlverişli şəraitin və bol yem 
ehtiyatlarının olmasıdır.

Məlum olduğu kimi Ağgöl qoruğu və yasaqlığı Şorgöl, 
Ağgöl, Kiçik Ağgöl və çoxlu kiçik göllərdən ibarət olub 
qərbdən-şərqə 23 km uzanaraq 56,2 m2 ərazidə geniş göllər 
əmələ gətirir. Bütün göllər bir-birilə əlaqəli olduğundan onların 
səviyyəsi eyni vaxtda tərəddüd edir. Göllərin sahil xətti çox 
girintili-çıxmtılıdır.

Qoruq və yasaqlığın göllər sistemi kollektor suları, 
suvarmanın artıq suları, qrunt sulan və qismən də yağıntılarla 
qidalanır. Buna baxmayaraq burada suyun səviyyəsi aşağı 
düşür. Tədqiqat zamanı bunun üç səbəbi olmuşdur. 1. 
Yaxınlıqda yerləşən Bozqobu və Şərbətqobuya axının olması.
2. Filtrasiya. 3. Buxarlanma. Bu amillərdən ikisi: fıltrasiya və 
buxarlanma təbii proses olub, qarşısıalınmazdır. Bozqobu ilə 
Şərbətqobuya olan axının qarşısı alman hesab olunur. Bir neçə 
melliorativ tədbirlər həyata keçirməklə təbii prosesləri də 
qismən nizama salmaq olar.

Ağgöl sisteminin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün vacib 
tədbirlərdən biri yaxın qobulara olan axının qarşısını 
almaqdır. Ağgöl sistemində həm şorlaşmanın qarşısını almaq, 
həm də suyun səviyyəsini sabitləşdirmək məqsədi ilə buranı 
şirin su ilə təmin etmək məqsədəuyğundur. Bunun üçün Kür 
çayından 14 km uzunluğunda su kəməri çəkilməsi zəruridir. Su 
kəmərini dövrü olaraq nizamlamaq üçün xüsusi qurğu nəzərdə 
tutlmalıdır. Bu üsul qoruq və yasaqlıqda ekoloji şəraitin 
yaxşılaşmasına xeyli təsir gösətərər. Bunlarla yanaşı qoruğun 
kənarında sərhəddin olmaması qoruq rejimini pozur. Qoruğun
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kənarında sərhəd (kollektor qazmaq, çəpər çəkmək, müxtəlif 
işarələr qoymaq və s.) çəkməklə buraya olan antropogen 
təsirlərin qarşısı alınar.

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin 
VI qurultayı, mat.
Bakı, 1990. s. 100-102

153



Azərbaycan qoruqlarının əsas məsələləri və onlardan 
səmərəli istifadə yolları.

Azərbaycan SSR-in rəngarəng təbiətini, nadir bitki və heyvan 
növlərini, eləcə də landşaftın digər komponentlərini qoruyub 
saxlamaq məqsədi ilə 16 qoruq təşkil olunmuşdur. Bunların 
ümumi sahəsi 125212 ha olub, respublika ərazisinin 1,52 %-ni 
təşkil edir.

Bəzi qoruqlar (Şirvan, Zaqatala və İsmayıllı) nadir 
heyvan növlərini, bəziləri (Qızılağac, Ağgöl)köçəri quşları, 
yerdə qalan qoruqlar isə endemik və relikt floranı və həmçinin 
landşaftın bütün komponentlərini qoruyub saxlamaq üçün 
təşkil olunmuşdur.

Respublikamızın qoruqları həm landşaft tipləri üzrə, həm 
də yüksəklik yaruslan üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Bütün 
qoruqlar yarımsəhra, quru çöl, arid meşə-kol, enliyarpaqlı 
meşə və meşədən sonrakı çəmən-kol, meşə-çəmən, dağ-çəmən, 
nival və subnival landşaft tipləri daxilində yerləşmişdir.

Yarımsəhra landşaft tipində ümumi sahəsi 64205 ha olan 
3 qoruq yaradılmışdır. Bunlar Qızılağac, Şirvan və Ağgöl 
qoruqlarıdır. Respublikada qorunan ümumi ərazinin 51,3 %-ni 
təşkil etməsinə baxmayaraq göstərilən landşaft tipinin ancaq 
1,5 %-i mühafizə olunur. Yarımsəhra landşaft tipinin ümumi 
sahəsi 4054,0 min ha olub respublika ərazisinin təqribən 
yarısını əhatə edir.

Quru çöl landşaft tipində Qarayazı qoruğu təşkil olunub. 
Onun ümumi sahəsi 6000 ha-dır. Bu da bütün qorunan 
ərazinin 4,7 %-dir. Həmin landşaft tipinin respublika 
ərazisində sahəsi 737,4 min ha-dır. Bu tipin cəmi 0,8 %-i 
mühafizə olunur.

Yarımsəhra və quru çöl landşaft tipləri daxilində 
yaradılmış qoruqlar yüksəkliklərinə görə düzənlik qoruqları 
hesab olunur. Düzənlik qoruqları -  28 m-lə 400 m arasında 
yerləşir. Ümumi sahəsi 70205 ha-ya malik olub, bütün qorunan 
ərazinin 56 % düzənlik qoruqlarının hesabına düşür.

Arid-meşə kol landşaft tipində Türyançay və Bəsitçay 
qoruqlan yaradılmışdır ki, onların da ümumi ərazisi 12356 
hektardır. Bu, respublikanın mühafizə olunan ərazisinin 10 %- 
ni əhatə edir. Buna baxmayaraq, göstərilən landşaft tipinin
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(həmin tipin ümumi sahəsi 258,6 min ha-dır) 4,9 %-i mühafizə 
olunur.

Alçaq dağlığm meşə-çəmən landşaftı tipində Hirkan 
qoruğu yaradılmışdır. Ümumi sahəsi 2904 ha olan bu qoruğun 
80 hektarı düzənliyə,qalan sahəsi isə (2824 ha) alçaq dağlığa 
düşür. Bütün qorunan ərazinin 2,4 %-i bu landşaft tipinə 
düşdüyü halda, həmin tipin (ümumi sahəsi 5578 ha) 0,05 %-i 
qorunur.

Enliyarpaqlı meş əvə meşədən sonrakı çəmən-kol 
landşaftında Pirqulu və Göy-göl qoruqlan təşkil olunmuşdur. 
Bu iki qoruğun cəmi ərazisi 8652 ha-dır. Ümumi qorunan 
ərazinin 6,9 %-ni təşkil edir. Bu landşaft tipinin sahəsi 1011,5 
min ha olduğu halda, onun az sahəsi (0,8 %-i) mühafizə 
olunur. Bu landşaft tipinin respublikanın müxtəlif yerlərində, 
unikal mənzərəli və təkrar olunmaz təbii komplekslərinə rast 
gəlinir. Azərbaycan SSR-in şimal -şərqində Nabran meşələri, 
Kiçik Qafqazın cənub yamacının (Azərbaycan SSR daxilində) 
meşələri buna misal ola bilər. Həmin meşələr həddindən artıq 
antropogen təsirə məruz qalır. Meşələri qoruyub saxlamaq 
məqsədi ilə respublikamızda meşə qoruqlarının yaradılması 
vaxtı çatmışdır.

Xüsusilə Nabran meşələrini bütünlüklə qoruğa çevirmək 
vacib tədbirlərdən biridir. Bunu Xəzər sahili zolaqdan kurort- 
turizm məqsədi ilə səmərəli istifadə olunması, mənimsənilməsi 
və mühafizəsi probleminin həllində görüləsi işlərin vacibi hesab 
etmək olar.

Respublikamızda elə qoruqlar yaradılmışdır ki, coğrafi 
şəraitdən asılı olaraq onların ərazisində bir neçə landşaft tipi 
mövcuddur. Zaqatala və İsmayıllı qoruqları buna misal ola 
bilər. Bu qoruqların ümumi ərazisi 30978 ha olub, bütün 
qorunan sahəsinin 24,7 %-ni təşkil edir. Orta və alçaq dağlığı 
əhatə edən enliyarpaqlı meşə landşaftı respublikada 301,32min 
ha-dır. Onun ancaq 22317 hektarı (yəni 7,5 %-i) qorunur. 
Zaqatala və İsmayıllı qoruqlarında enliyarpaqlı meşə 
landşaftından yuxarıda dağ-çəmən landşaftı mövcuddur. Bu 
landşaft tipii respublikamızda 237,7 min ha olduğu halda, 
həmin landşaft tipinin təqribən 5 min hektarı (2,1 %-i) 
mühafizə olunur. Bu qoruqların ərazisində nisbətən az sahəni
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əhatə edən üçüncü landşatt iıpii nival və subnıval qurşaqdır. 
Göstərilən landşaft tipinin Azərbaycan SSR-də sahəsi 601,1 
min ha-dır. Bunun 3778 hektarı (0,6 %-i) mühafizə olunur.

Azərbaycan SSR-in qoruqları yüksəklik qurşaqlarına 
görədə müxtəlif paylanmışdır. Bütün mühafizə olunan 
ərazisinin yandan çoxu (56 %-i)ovahq və düzənlik 
qoruqlarının (Ağgöl, Qızılağac, Şirvan, Qarayazı) hesabına 
düşür. Alçaq dağlıqda üç qoruq (Bəsitçay, Türyançay və 
Hirkan) təşkil olunub. Ümumi sahələri 15374 ha olub, bütün 
qorunan ərazinin 12,4 %-ni təşkil edir. Orta dağlıqda ümumi 
sahələri 8652 ha olan «Göy-göl» və Pirqulu qoruqlan təşkil 
olunmuşdur. Bu da respublikanın qorunan ərazisinin 6,9 %- 
dir. Elə qoruqlar var ki, onlann ərazisi həm alçaq, orta, həm 
də yüksək dağlığa (Zaqatala 630-3648 m, İsmayıllı 1500-2435 
m) düşür.

Tədqiqat göstərir ki, respublika ərazisində mövcud olan 
bəzi landşaft tipləri daxilində hələ indiyədək qoruq 
yaradılmamışdır. Naxçıvan MR-in bütün landşaft qurşaqları 
Böyük Qafqazın cənub yamacının (Azərbaycan daxilində) orta 
parçalanmış dağarası çökəkliyin və düzənliyin çəmən-meşə 
landşaftı, Kiçik Qafqazın dağ-çəmən, nival-subnival landşaft 
tipləri və s. buna misal ola bilər. Talış dağlarının füsunkar 
təbiətini qoruyub saxlamaq üçün tək Hirkan qoruğu azlıq edir. 
Ona görə də onun bütün landşaft tiplərində müxtəlif məqsədli 
qoruq yaradılması məqsədəuyğundur.

Yeni qoruq növlərindən olan biosfer qoruqlarının təşkil 
etmək ideyası YUNESKO Beynəlxalq proqramının («insan və 
biosfer») MAB bölməsinin işində təklif olunmuşdur. Bu 
ideyaya dünyanın bir çox ölkələri tərəfdar çıxmış və onu 
müdafiə etmişlər. Hal-hazırda MAB-ın proqramı çərçivəsində 
dünyanın 50 ölkəsində 193 biosfer qoruğu yaradılmışdır. 
Keçmiş SSRİ-də 7 belə qoruq (Berezin, Qafqaz, Okasahili- 
Terras, Repetek, San-Çelek, Sixote-Alin, Mərkəzi 
Qaratorpaq) təşkil olunmuşdur. Bu cür qoruq formasını- 
biosfer qoruğunu Azərbaycanda mövcud qoruqların və 
mühafizəsi vacib olan ərazilərin hesabına təşkil etmək 
zəruridir. Bunun üçün Zaqatala və Qızılağac dövlət qoruqları 
daha münasibdir.
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Azərbaycanda qoruqlar şəbəkəsinin genişlənməsində 
başlıca diqqət qoruqların mövcud olmadığı ərazi və landşaft 
tiplərinə verilməlidir. Təbii komplekslərin sistemli müşahidəsi, 
nadir ekzotik ərazilərin və fauna, flora növlərinin mühafizəsi 
üçün Naxçıvan MR-in bütün landşaft tiplərində (Şahbuz 
yasaqlığı da həmçinin), Kiçik Qafqazın dağ-çəmən, nival və 
subnival landşaftlarında (Gədəbəy və Kəlbəcər rayonlarında), 
Talış dağlarında (Züvənd yasaqlığında), Nabran meşələrinin 
əhatə etdiyi bütün düzənlik meşə kompleksində ekoloji 
monitorinqlərin yaradılması zəruridir.

Mövcud qoruqların fəaliyyətini təkmilləşdirmək, 
qorunan obyektlərin bərpasım yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra 
praktiki tədbirlər həyata keçirmək vacibdir.

1. Qızılağac dövlət qoruğunun sahillərində gedən abraziya 
prosesinin qarşısını almaq üçün Sanqamış kəndindən 
Kürdilitıin sonuna qədər sahilbərkidici işlər görülməlidir. 
Burada ekoloji şəraiti yaxşılaşdırmaq üçün qoruğun kənarında 
8-10 km enində (qorunan sahəni antropogen təsirlərdən 
mühafizə etmək üçün) xüsusi bufer zona yaradılması və 
ümumiyyətlə Qızılağac qoruğunu biosfer qoruğuna çevirmək 
məqsədəuyğundur.

2. Şirvan dövlət qoruğu ərazisindən qış otlaqları 
kimi istifadə edilməsi burada qoruq rejimini pozur. Bu da öz 
növbəsində ceyranların qanunsuz ovlanmasına səbəb olur. 
Belə vəziyyət Bəndovan yasaqlığında da müşahidə edilir. 
Şirvan qoruğunu, Bəndovan yasaqlığı ilə birləşdirmək, onların 
kənarında lazımi sərhəd (5-7 m. enində kollektor) təşkil etmək, 
həmin ərazidən qış otlaqları kimi istifadə edilməsini 
məhdudlaşdırmaq vacibdir.

3. Zaqatala qoruğu ərazisində geoloji kəşfiyyat
işlərinin daim genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq burada 
yaşayan dağıstan turlarının azalmasına səbəb olur. Ona görə 
də, respublikamızın ərazisində bu növün arealını qoruyub 
saxlamaq məqsədilə İsmayıllı yasaqlığının yüksək dağlıq 
hissəsini şimal-qərbə tərəf (Badadağ-Tfandaq arası)
genişləndirib, qoruq təşkil olunması məqsədəuyğundur.

4. Qoruqlarda mal-qaranm otarılması, ağacların 
qanunsuz qırılması və başqa antropogen təsirlərin artması
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respublikada təbiəti mühaiizə işlərinin praktiki həllinə 
maneçilik edir. Bunun qarşısım almaq üçün bütün qoruqlarda 
ciddi mühafizə sistemi yaradılmalı, qoruqların qarşısında 
duran əsas məqsəd və vəzifələr dəqiqləşməlidir.

İrəvan (Yerevan), 1987.

Qızılağac qoruğunun şərq sahilində abraziya
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География распространения заповедников cccp 
и никоторые ландшафтные 

особенности их размещения
В СССР заповедники, организованные в пределах 

различных при родных поясов и с различными целями, 
размещены весьма неравномерно. Учитывая это, мы 
попытались изучить вопрос распределения заповедников 
СССР по типам ландшафтов.

Заповедники, организованные в пустынных зонах СССР, 
имеют абсолютные высоты от -28 м до 500 м. В пустынной 
зоне заповедные территории занимают 472 407 га, из них 
220916 га заняты тугайными лесами. Эти заповедники 
занимают 4,3 % общей площади заповедников СССР.

В пределах полупустынной ландшафтной зоны, 
располеженной и территориях с абсолютными высотами до 
200 м, организованы 5 заповедников, общая площадь которых 
равна 121 651 га, что составляет 1,2 % общей площади 
охраняемых территорий СССР.

В пределах степного ландшафтного комплекса 
организовано 17заповедников в основном на высоте 500 м 
над уровнем моря, с общей площадью 4207 846 га, что 
составляет 3,9 % общей площади заповедников СССР. Из них 
9,846 га (2,3 %) территории покрыты лесной растительность. 
Почти все заповедники (кроме Наурзумского и 
Кургалджинского) размещены в Европейской части СССР, 
так как в этой зоне плотность населения наиболее велика и 
имеется необходимость охраны отделыных уникальных 
ландшафтных комплексов.

В лесостепном поясе размещены 11 заповедников, 
большинство которых расположено на территории с 
абсолютными высотами 200-500 м. площадь их равна 115 324 
га,что составляет 1,1% общей площади заповедников СССР. 
Лесная растительность покрывает 102 857 га. зоповедной 
территории.

Общая площадь 9 заповедников: организованных в 
таежном поясе равна 1575 тыс. га, что составляет 14,6 % 
общей площади охраняемых территорий СССР. Эти

159



заповедники, в основном расположены на территориях с 
абсолютными высотами 100-200 м. Только Лапландский и 
Саяно-Щущенский зоповедники расположены в пределах 
высотных ландшафтных ярусов.

В зоне смешанных лесов расположено 22 заповедника с 
площадью 600 702 га, составляющих 5,6 % общей площади 
заповедников нашей страны. 391 827 га от территории этих 
заповедников были покрыты лесной растительностью. 
Отметим, что если в одних заповедниках, как, например, в 
Грини (Лат в. СССР) 1063 га от площади 1076 га занимает 
леса, то в других (Вилсандский, Морициала, Энгур и т. д.) 
они имеют незначительное распростренение.

В зоне тундры организовано 3 заповедника и их 
филиалы с общей площадью 2635 тыс. га, что составляет 24,5 
% общей площади заповедников в СССР. Несмотря на 
незначительное количество заповедников в тундре они 
занимают большие площади, что обсуловлено отсутствием 
крупных населенных пунктов и промышленных объектов, 
развитием земель только для оленеводства.

В СССР количество заповедников, организованных в 
горных ландшафтных поясах, преобладает над числом 
заповедников, расположенных на отдельных ландшафтных 
поясах равнины. Это объясняется внутренней 
дифференциацией ландшафтов горных территорий, 
обусловленной процессами выветривании, ерозионными 
процессами. Флора и фауна их подлежат охране. В нашей 
стране 37,6 % (4,009 652 га) заповедных территорий 
находятся в горных районах. Из них 1,577 944 га, (39,2 %) 
заняты лесами.

Горные заповедники организованы во всех высотных 
ярусах. В низкогорном поясе организовано 18 заповедников
общей площадью 632 669 га, в среднегорном ярусе -8 
заповедников (377 105 га), высокогорном ярусе -5 
заповедников (663 065 га).

Анализ географического распространения зоповедников 
СССР показывает, что на территории СССР действуют лишь 
семь биосферных заповедников, хотя они по своей
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значимости превосходят традиционные заповедники. 
Целесообразно организовать подобные заповедники на 
территории всех союзных республик, в том числе 
Азербайджанской ССР, где по нашему мнению следует 
создать Кызылагачский и Закатальский биосферные 
заповедники.

Тезисы докладов Всесоюзной научной 
конференции. Самарканд, 1986, с. 22-24.



Природные условия Аггельского 
Государственного Заповедника и пути их 

улучшения
В Азербайджанской ССР в целях охраны местных и 

перелетных птиц организовано несколько орнитологических 
заповедников и заказников. К ним относится и Аггельский 
государственный заповедник.

На Кура-Араксинскей низменности, в связи с умеренно
теплой зимой и благоприятными условиями обитания, 
накапливается большое количество водоплавающих птиц. С 
целью охраны и воспроизводства водоплавающих птиц часть 
Аггельского заказника (водная поверхность), так называемый 
«Птичий базар», в 1978 г. по постановлению Совета 
Министров Азербайджанской ССР объявлена заповедником.

В Аггельской части Кура-Араксинской низменности 
преобладают водно-болотные элементы ландшафта. 
Мильская равнина до недавнего времени была богата 
природными ресурсами.

На Кура-Араксинской изменности, втом числе на 
Мильской равнине, в связи с интенсификацией 
сельскогохозяйственных работ, природный ландшафт 
подвергался значительным изменениям с отрицательными 
последвствиями. В настоящее время состояние ресурсов 
фауны на Кура-Араксинской низменности резко ухудшилось. 
В результате вырубки тугайных лесов вдоль р. Куры, 
осушения многих озер численность охотничье-проммсловых 
животных катастрофически упала. Очень редкими в 
Мильской степи стали джейраны. После входа в действие 
Мингечаурской ГЭС резко изменились акватория и водный 
режим прикуринских соленых озер. Озера Мегман, Кетован, 
Шильян, Карасу и другие были осушены. Ранее 
пресноводные водоемы Аггеь и Сарысу в настоящее время 
превратились в солоноватые.

Вся поверхность северо-западной, южной и юго- 
восточной частей Мильской степи исперена сетью 
оросительных каналов, были осушены озера Северный 
Аггель, Мегман и Агджабединские разливы. Озера Аггель,
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Сарысу и другие из пресных превратились в солоноватые. 
Озера Аггель состоит из нескольких больших и малых 
плесов, соединенных протоками, проходящими по 
тростниковым крепям. В озере много островов площадью от 
2 до Юга, густо зоросщих тростниками, сольянками или 
злаками с разнотравьем. Вся водяная территория имеет 
протяженность с запада на восток до 20-23 км (плесы 
«Солянка» - «Птичий базар»). Ширина полосы водно
болотных угодий колеблется от 1,4 до 5 км, составляя в 
среднем 2 км. Таким образом общая лошадь этих угодий 
приближается к 5 тыс. га.

Во время исследования (июнь, июль) глубина оз. Аггель 
составляла 0,6-1,8 м, а в протоках достигала 2,5 м. берега 
озера низкие, пологие. Береговая линия извилиста и образует 
множество кос и мелководных заливов. Дно его ровное, грунт 
дна вязкий, состоящий из ила сероватого цвета. Мощность 
ила в некоторых местах достигает 20,50 см. Прозрачность 
воды на плесах 1,4 в устье входного канала (Соленка) -  0,4 м.

По водному балансу оз. Аггель, по классификации 
Б.Б.Богословского (1960), может быть отнесено к типу 
стоково-проточных озер. Скорость течения в протоках 0,5-0,7 
м/с. Согласно классификации Н.Н.Воронихина (1953), по 
обилию прибрежной растительности это озеро близко к типу 
эвтрофных водоемов.

На территории заповедника -  вокруг озера Аггель 
распространены солончаки и солончаковый почвенный 
покров, а на прилегающей к заповеднику территории - 
сероземно-луговая растительность.

Территория характеризуется сухим субтропическим 
климатом с жарким летом и умеренно прохладной зимой. 
Такие климатические условия обусловливают накапливание 
водоплавающих, водно-болотных местных и перелетных 
птиц. Среднегодовая температура воздуха около 14, 5°С. 
Среднегодовые осадки составляют 200-300 мм и выпадают 
главным образом в виде дождей (Шихлинский, 1968).

Ландшафты Аггельского заповедника, заказника и 
прилегающих территории изучены М.А Мусеибовым и др.
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(1975), которыми проведено мелкомасштабное картирование. 
С целью детального изучения динамики ландшафта, 
экологического режима заповедника и заказника, мы 
попытались провести крупномасштабное ландшафтное 
картирование указанной территории. С учетом рельефа, 
климатических условий и литологических особенностей 
территории нами выделено два основных ландшафтных типа: 
а) чально-лугово-болотный комплекс аккумулятивных 
равнин; б)плупустынный комплекс аккумулятивных равнин 
(рисунок).

Чально-лугово-болотный комплекс аккумулятивных 
равнин в основном охватывает окрестности озер Большой 
Аггель, Шоргель, Малый Аггель и других небольших 
водоемов. Указанный ландшафтный комплекс занимает 
территорию равную 1/3 части общей площади исследуемой 
территории и охватывает восемь ландшафтных видов. 
Извилистые береговые линии озер и мелководья образуют 
здесь многочисленные плесы. Исследованиями выявлено, что 
в последние годы в связи с подъемом уровня грунтовых вод и 
водоемов здесь образовались многочисленные солончаковые 
болота, а также небольшие мелкие озера.

Доминирующим является полупустынный
ландшафтный тип, чально-лугово-болотный ландшафтный 
комплекс считается интразональным.

Полупустынный ландшафтный комплекс
сформировался в основном в южной части заказника, между 
Главным Мильско-Карабахским коллектором и озерами 
Шоргель, Аггель и другими мелкими водоемами. 
Полупустынный ландшафтный комплекс на Мильской 
равнение представлен фоновым и доминантным 
ландшафтами и имеет зональный характер. Поверхность 
рельефа равнины плоская, нерасчлененная, характеризуется 
слабыми наклонами. В литологическом отношении равнина 
сложена в основном морскии отложениями, что способствует 
образованию солончаковых и солонцеватых почв.

164 165

Л
ан

дш
аф

тн
ая

 
ка

рт
ос

хе
ма

 
А

гг
ел

ьо
ко

го
 

к-
ш

ов
ед

ни
ка

, 
за

ка
зн

ик
а 

ч 
пр

и 
те

рр
ит

ор
ий

 
(г

ос
т.

 Т
. 

6.
 И

бр
аг

им
ов

. 
19

85
).



Легенда карто-схемы Аггельского заповедника.
I Чально-лугово-болотные ландшафтные 

комплексы
/  - нерасчлененные, слабонаклониые агчювиачьно-

озерные равнины с тростниками и гидроморфными 
растениями на заболоченных сероземно-луговых почвах;
2 -  нерасчлененные, аллювиально-озерные равнины с осоками 
и разнотравьем на увлажненных сероземно-луговых почвах;
3 -  нерасчлененные слабонаклонные аллювиачно-озерно- 
делювиачьные равнины с тростниками и урутями на 
заболоченных солончаковых почвах;
4 -  нерасчлененные, аллювиальные равнины с тамариксами, 
полынью и другими травянистыми растениями на 
солонцеватых светло-сероземно-луговых почвах;
5 -  нерасчлененные, агчювиачьные, равнины с осоками и 
болотными растениями на светло-сероземно-луговых почвах;
6 -  нерасчлененные, плоские, аллювиальные равнины с 
тамариксами,осоками иразнотравьем на солончаковых 
почвах;
7 -  нерасчлененные, плоские,аллювиальные равнины с 
тростиками и гидроморфными растениями на светло- 
сероземно-луговых почвах;
8 -  нерасчлененные аллювиальные равнины с болотными 

растениями на болотно-луговых почвах.
II полупустынные ландшафтные комплексы 

аккумулятивных равнин:
9 -  нерасччененные, озерно-солончаковые равнины с 
жирными солянками и Карагановыми растениями на 
сероземно-луговых почвах;
10 -  нерасччененные, слабонаклонные озерно-солончаковые 
равнины с кенгизовыми жирными солянками и эфемерами на 
светло-сероземно-луговых почвах;
11 -  нерасччененные, слабонакчонные озерно-солончаковые 
равнины с солодками, кенгизами иэфемерами на светчо- 
серозшных и луговых почвах;
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12 -  нерасччененные, слабонаклонные озерно-солончаковые 
равнины с кенгизами и равнотравъем на светло-сероземно
луговых почвах;
13 -  счаборасчпененные, слабовыпуклые озерно-солончаковые 
равнины с тамариксами и древовидными солончаками на 
темно-сероземно-луговых почвах.

В пределах данного ландшафтного типа с учетом 
геоморфологических особенностей выделено пять видов 
ландшафта (см. рисунок).

В.В.Виноградов (1967) указывает, что за последние 25- 
30 лет уровень воды в оз. Аттель достаточно уменышилься, а 
в некоторых местах оно почти пересохло, в связи с чем 
растительный покров здесь преобразовался. Далее он 
отмечает, что в 1949 г. оз. Аггель почти польностю 
пересохло, поетому И.Н.Бейдеман и другие авторы на его 
месте отмечали только усыхающие тростниковые 
ассоциации.

И.Н.Бейдеман (1962), сравнивая карту растительности, 
составленную А.А.Гроссгеймом в 1930 г. с картой, 
составленной ею в 1942 г. пишет, что в растительном покрове 
за истекшие 20 лет произошли довольно заметные изменения. 
Вместо болотной растительности (тростник и камыш) вокруг 
оз. Аггель ныне образовались солончаки с однолетними 
солянками.

По проведенным нами исследованиям выявлено, что за 
последние 10-15 лет за счет избыточного количества 
оросительной воды объем и уровень оз. Аггель, а также 
уровень грунтовых вод повысился, что в свою очередь, 
оказала влияние на флору озера и прилегающей территории.

Здесь выделяется три типа растительности; лугово- 
галофитный на засоленных почвах, пустынно-галофитный на 
бугристых солончаках; пустынный ксерофитно-галофитный 
на сухих солончаках и солонцеватых почвах (Язан, 1980).

Животный мир заповедника состоит в основном из прелатающих и 
местных охотничье-промысловых птиц. Виды и численность птиц 
разнообразны. В Аггельском заповеднике встречаются речные (кряква, 
серая, широконоска, шилохвост, чирок свистунок, чирок-трескунок, 
песчанка, огарь и др.) и
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нырковые (гоголь, красноголовый нырок, белоглазый, 
красноносый и др.) утки, гуси (серый гусь, белолобый гусь, 
пискулька, краснозобая казарка), лебеди, лысухи, султанка, 
фламинго, бакланы, пеликаны и другие виды птицы (табл. 1).

Среди них в количественном отношении преобладают 
речные и нырковые утки. Прирост численности отдельных 
видов птиц за последние 3-4 года уменьшается (как 
количество речных и нырковых уток).

В 1980 г. количество речных уток составляло 129940 
голов, а в 1983 г. оно уменьшилось до 44840 голов.

Мало изменилось количество нырковых уток 
(приблизительно 21 тыс. годов зарегистрирована в 1979 г а в  
1983 учтено 20 тыс. голов). Резко уменьшилась численность 
гусей и их разновидностей (от 23,7 тыс. до 17,5 тыс. голов). 
Количество лебедей также уменьшилось: в 1981г. их было 
3750 голов, а по данным последнего переучета всего в 
заповеднике насчитывается 470 голов лебедей. Численность 
лысух в течение нескольких лет уменьшилась (от 70 тыс. 
голов до 40 тыс.), количество султанки по сравнению с этими 
видами птиц увеличилось (в 1980 г. было 12160 голов, а в 
1983-28700). Данные о количестве птиц взяты из материалов 
учета Г  лавного управления по охране природы по 
заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства 
сельского хозяства СССР (всесоюзный зимний учет 
водоплавающей дичи).

Сравнивая нынешнее количество видов и численность 
птиц с таковыми 1964 г. можно сделать вывод, что в то время 
в связи с высыханием оз. Аггель прилетающих птиц было 
очень мало (табл. 2).

Всего зарегистрировано речных и нырковых уток в 
количестве 16460 голов. Гуси также малочисленны -  всего 
7626 голов ит. д.(Виноградов, 1967).

Зимующие на территориях Аггельского заповедника и 
прилегающей территории лысухи, речные и нырковые утки 
по озерам и типам угодий размещаются более или менее 
равномерно: белолобые гуси пискульки и краснозобые 
казарки образуют временные скопления, часто меняя места
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ночлега. Тем не менее, самая высокая численность гусей и 
казарок наблюдалась в районах Большого и Малого Аггельей, 
Большой и Малой «Солянок» и «Птичьего базара».

По типам угодий зимующие птицы размещаются 
следующим образом: на открытых плесах в кобловых и 
плавневых зарослях тростника фон всегда образуют лысухи, 
среди которых кормятся, образуя небольшие 
скопления,красноголовые нырки и хохлатые чернети, речные 
утки -  кряквы, шилохвосты.

Помимо указанных видов птиц в пределах заповедника 
обитают
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Таблица 1.
Прирост численности водно-болотных птиц 
в Аггельском заповеднике (за 1979-1984 гг.)

Виды
птицы

Годы
1979 1980 1981 1982 1983 1984

Речные утки из 
них;

72150 125840 53500 44840 41495 21500

Кряква 23500 58860 11850 16500 1500 5,300
Серая 7100 6930 6120 4215 3700 900
Широконоска 5700 6660 7160 8520 6150 1800
Шилохвост 6300 5730 10500 3030

Свиязь 13500 13600 12200 7200 3100 600
Чирок-

свистунок
6350 2300 2850 2800 5100 9300

Пеганка 5900 3310 1320 2040 1480 1300
Огарь 3800 2690 1500 1310 1000 885

Другие виды 25860 26850 1265 3415 90
Нырковые

утки
21400 47950 12950 18860 20000 10900

из них:
Гоголь 700 - 2300 16550 - -

Хохлатая
чернеть

1200 10420 750 1500 1200 -

Морская
чернеть

1200 2550 1200 3700 4950 2200

Красноголовый
нырок

5500 4330 11000 3250 3200 1050

Белоглазный
нырок

3300 2650 1600 1370 1830 650

Красноносый
нырок

3450 5230 5020 3000

Другие виды 9500 24550 10000 1500 3800 4000
Гуси 23695 16200 11340 17500 7800

из них;
Серистые гуси 15440 7500 3040 5600 2300
Белолобые

гуси
8220 9700 8300 11900 5500

Пискулька
Краснозобая 35 230
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Фламинго 65 500 510
Лебеди 1300 3750 10 117 395 470

Кликун 37 25 70
Лысухи 70000 80500 62500 52000 30000 40000
Султанка 12160 14200 22500 38700 20000
Турадж 80 40 45
Бакланы 600 1250
И т о г о 164850 293995 174340 148052 140280

Таблица 2
Количество перелетных и зимующих птиц на 

Аггельском водоеме в 1964 г. ( по Виноградову, 1967)

Речные утки 12804 Нырковые утки 3656

Из них: Из них.
Крявка 1356 Красноголовый

нырок
1140

Серая 732 Белоглазый
нырок

840

Широконоска 3156 Красноносый
нырок

1676

Шилохвост 120 Г уси всего 7626
Чирок-

свистунок
7000 Серый гусь 726

Пеганга 275 Белолобый гусь 3600
Огар 165 Краснозобая

казарка
3300

Султанка 1440
Лысухи 5720

также млекопитающие: кабан, камышовый кот, шакал, лиса, 
нутрия, водяная крыса, заяц-русак и др.

В 1954 г. на озерах Аггель для разведения на воле 
нутрии была организована ферма. До 1960 г. здесь ежегодно 
выращивалось 3,0-3,5 тыс. нутрий.
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Их зимовке в пределах данного региона благоприятствуют 
умеренный климат и обилие кормов. Однако дефицит 
пресной воды летом приводит к быстрому обсыханию 
мелководий и увеличению степени концентрации солей.

Еще до создания в исследуемом регионе заповедника 
многими исследователями (Виноградов и др.) была 
предложена и научно обоснована возможность 
рационального использования данной территории. Учитывая 
климатические и кормовые ресурсы Аггеля, можно 
организовать здесь промышленное рыбное хозяйство 
республиканского значения.

Оз.Аггель богато также и различными видами рыб. 
Здесь обитают в большом количестве сазан, судак, вобла, 
сом, усач, храмуля и другие рыбы. До объявления оз.Аггеля 
заповедником здесь было развито государственное рыбное 
хозяйство. Многие авторы указывают, что рациональное 
использование природных богатств Аггеля может быть 
прибыльным для республики. В этой связи необходимо, в 
первую очередь, обеспечить Аггельский бассейн пресной 
водой и стабилизировать его уровень. В противном случае эта 
уникальная территория Азербайджана (в пределах Кура- 
Араксинской низменности), где зимуют перелетные птицы и 
водятся многие виды водно-болотных птиц, теряет свое 
значение.

Мелководные плесы прибрежных зарослей тростника 
отличаются большим видовым разнообразием зимующих 
птиц. В центре кормятся отдельными стаями лысухи, речные 
утки (кряквы, шилохвосты,широконоски, серые утки), 
пеганки, красноголовые нырки, красноносые нырки. На 
култуках или в устьях протоков встречаются большие белые 
и серые цапли и малые поганки. Вдоль берегов по заросшему 
мелководью, собираясь в огромные стан, кормятся чирки- 
свистунки и различные виды куликов. На косе отдыхают 
кулики, утки, пеликаны. Гуси и казарки появляются на 
открытых плесах, встречаются также малые бакланы. В 
тростниковых зарослях зимой можно встретить крякв, лысух, 
султанок и камышниц. Серый гусь и утки (кряква, серая утка,
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мраморный чирок и красноносый нырок) гнездятся на всех 
озерах, но численность их везде невелика.

Кроме этих птиц на территории заповедника и вообще в 
пределах Мильской степи обитают хищные птицы. К ним 
относятся: серая ворона, камышовый лунь, орлан-белохвост, 
подарлики, сажап, орел степной, черный коршун, луни 
полевой и луговой, пустельги, чеглока и др. Они наносят 
огромный вред птичьему населению заповедника, так как 
уничтожают в большом количестве яйца и питомцев 
охотничье-промысловых птиц. Здесь встречаются также и 
млекопитающие охотничье-промысловые звери: обычный 
волк, лисица, камышовый кот, барсук, заяц-русак, нутрия, 
шакал и др. Очень редко встречаются выдра, кабан. Кабан в 
оз. Аггель держится не постоянно, так как заросли тростника 
он использует в качестве временных убежищ при переходах. 
Постоянно и в значительном количестве кабаны держатся в 
районе «вторых плавней», на заросших тростником 
труднодоступных островах. По утверждению 
В.В.Виноградова (1964), кроме этих млекопитающих на 
территории заповедника Аггеля в малом количестве 
встречались и джейраны. Наряду с этими млекопитающими в 
водоемах оз. Аггель встречаются некоторые виды рыб. Здесь 
обитают лещ, сом, сазан и др. Это также отмечено рядом 
исследователей. Я.А.Абдурахманов, А.Г.Касымов, 
Г.С. Аббасов (1971) при изучении водных бассейнов 
Азербайджана, с целью выявления их значения для рыбных 
хозяйств, пришли к выводу о необходимости соединения 
Сарысуинского, Аджикабульского и Аггельского водоемов в 
единый комплекс, в связи с тем, что указанные водоемы 
являются главным местообитанием леща, сома, сазана и 
других рыб и местом их икрометания.

Многообразные природные богатства Аггельского 
заповедника привлекают к себе браконьеров, преступная 
деятельность которых приводит к нарушению заповедного 
режима. До настоящего времени заповедник не огражден от  
прилегающих территорий, что свидетельствует о низком 
уровне организации охраны природных комплексов здесь. В
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окрестностях Аггельского заповедника для охраны и 
умножения перелетных птиц, а также местных водно
болотных птиц создан одноименный заказник, в пределах 
которого охрана биокомплексов часто нарушается 
браконьерами. Указанные обстоятельства также 
подтверждаются данными по изменению численности птиц. 
В последнее время наблюдается ежегодное снижение 
количества местных и перелетных птиц. Для устранения 
указанных недостатков, а также негативных явлений, 
обнаруженных нами при исследовании названного региона, 
необходимо провести следующие исключительно важные 
практические мероприятия.

1. В целях создания оптимальных экологических условий 
для водно-болотных птиц необходимо произвести 
ограждение заповедника и заказника от прилегающих 
территорий.

2. Большинство перелетных птиц во все сезоны года 
садятся не только на территорию заповедника, но и на 
территорию заказника, где они часто подвергаются 
уничтожению браконьерами. Поэтому целесообразно 
расширить территорию заповедника за счет площади 
заказника, что будет способствовать организации 
Аггельского биосферного заповедника.

3. Часть территории заказника и заповедника используется 
в качестве зимних пастбищ, что нарушает заповедный режим 
и отрицательно воздействует на кормление и размножение 
птиц. Для предотвращения указанных недочетов необходимо 
запретить выпас скота на территории заповедника.

«Известия» А И Азерб. ССР.
Серия наук о Земле, 1986, с.6
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Некоторые вопросы рациональной 
реконструксии агроландшафтов 

мелиорируемых территорий Кура-Араксинской
низменности

В настоящее время изучение пути реконструкции 
агроландшафтов мелиорируемых территорий является одним 
из основных направлений конструктивного 
ландшафтоведения и тесно связано с природопользованием. 
Учитывая перспективы развития мелиоративных 
мероприятий в аридных ландшафтах Азербайджана в свете 
задач, поставленных Продовольственной программой, 
требуется детальное изучение формирования 
агроландшафтов для дальнейшего оптимального управления 
процессами природопользования.

Агроландшафты мелиорируемых территорий Кура- 
Араксинской низменности относятся к неиболее глубоко 
преобразованным антропоганием ландшафтам. С начала 
своего формирования они будичи управляемой системой, 
находятся под регулярным воздействием человека. 
Агроландшафты характеризуются ежегодной распашкой, 
борокованием, корчевкой, спошением, внесением 
ядохимикатов, органических и минеральных удобрений, 
выреливанием сельскохозяйственных культур и 
сенокошением. За последние 20 лет на Кура-Араксинской 
низменности площади интенсивно используемых 
агроландшафтов увеличились в 2,5 раза а площадь 
нерегулярно используемых ландшафтов -  значительно 
уменшилась.

Установлено, что в результате многолетного орошения и 
ландшафтного улучшения земель увеличивается 
искусственное расчленено поверхности рельефа, что 
обусловливает ирригационную эрозию, засоление, 
заболачивание земель. Общая густота антропогенного 
расчленения орошаемых ландшафтов в пределах западной 
части Ширванской равнины составляет 2,8-8,7 км/км2, в 
центральной и южной частях - 6,5-9,5км/км2, а местами в
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Юго-Восточной Ширвани достигает 18-20 км/км2. Следует 
отметить что естественное расчленение поверхности рельефа 
в указанных местах не превышает 0,5-2,5 км/км2. Благодаря 
многовековому орошения на почвах Муганской, 
Ширванской, Карабахской равнин формировался 
агроирригационный горизонт мощностью 0,5-1,5 м и больше. 
Все это в конечном итоге, оказало значительное влияние на 
изменение мелиоративных условий ландшафтов Кура- 
Араксинской низменности.

Изучение степени антропогенное™ отдельных 
массивов Кура-Араксинской низменности дает возможность 
определить тенденцию развитая мелиорируемых 
ландшафтов, а также особенности формирования вторичных 
природно-антропогенных ландшафтов в орошаемых оазисах 
и селитебных участках. На изучаемых массивах коэффициент 
антропогенное™ отдельных типов и подтипов ландшафтов с 
запада на восток резко снижается от 0,53-0,65 до 0,47-0,33. В 
этом же направлении усиливается и оридизация почв.

В результате анализа материалов почвенно
гидрогеологических исследований, опытных данных, условий 
тепло- и влагообесиечения, характера доверхностного стока, 
химического состава подземных вод и особенностей 
хозяйственного использования меллорируемых земель нами 
составлены крупномасштабные карты реконструкции 
ландшафтов для отдельных регионов Кура-Араксинской 
низменности. В них даются рекомендации по 
предотвращению нежелательных последствий
гидромелиоративных нероприятий, созданию устойчивых 
антропогенных ландшафтов путем комплекской мелиорации 
и рациональной антропогенной трансформации отдельных 
вариаций ландшафтов.

Azərb. SSR EA Coğr. Inst, 
gənc alim XIV elmi konfr. 
mat. Bakı. 1986. s. 10-11.
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Qoruğa qayğını artıraq
Respublikamızda nadir sahələri, bəzi heyvan və b tk t  

növlərini mühafizə etmək üçün 16 qoruq və 16 yasaqlıq  
yaradılmışdır. Müxtəlif landşaft qurşaqlarında yerləşən v ə  
ayn-ayn məqsəd daşıyan bu qoruq və yasaqlıqların üm umi 
ərazisi 461512 ha olub, respublikanın 5,3 faizini təşkil edir. 
Təbii ərazi kompleksini tədqiq etmək və qrumaq məqsədi i lə  
bir neçə qoruq və yasaqlıq təşkil edilmişdir. Belə qoruqlardan 
biri də Kürün sol sahili təbii kompleksinin öyrənilməsi v ə  
mühafizə yollarının tədqiq edilib tapılması məqsədi ilə təşkil 
edilən Qarayazı dövlət qoruğudur. Qarayazı dövlət qoruğu 
1964cü ildən yasaqlıq kimi fəaliyyət göstərmiş, 1978-ci ildən isə  
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qəran ilə həmin yasaqlığın 
bir hissəsi qoruq olmuşdur. Qoruq respublikanın qərbində 
yerləşərək şərqdən Poylu körpüsü, şimaldan Sadıxlı v ə  
Muğanlı kəndləri, qərbdən Gürcüstan SSR, cənubdan isə Kür 
çayı ilə əhatələnir. Sahəsi 6000 hektardır. Qoruq ərazisinin 30  
faizini meşələr,70 faizini keçmişdə istifadə olunan ərazilər 
tutur. Burada Tuqay meşələri yayılmış və çoxyarusludur. 
Meşələrdə ağyarpaq qovaq, palıd, söyüd, akasiya, iydə, 
qarağac geniş yayılmışdır. Yabanı armud, alma, göyəm, 
itburnu və s. çoxdur.

Heyvanat aləmi də rəngarəngdir. Maral, çöl donuzu, 
canavar, çaqqal, tülkü, çöl pişiyi, dələ, qunduz: quşlardan 
qırqovul, müxtəlif növ ördəklər, leylək, bildirçin və bir sıra 
yırtıcı quşlar qoruq ərazisində məskunlaşmışlar.

Qoruq, əhalinin daha çox məskunlaşdığı areal daxilində 
yerləşir. Qoruğun ətrafında 10 kənd yerləşir, onlardan 5-i 
demək olar ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar bilavasitə 
qoruqla təmasda olur. Tarixən qoruq ərazisini otlaq, əkin, 
istirahət yeri, ağaclarını yanacaq və tikinti materialları kimi 
istifadə vərdişləri əhalini bu əraziyə həmişə cəlb etmiş və 
etməkdədir. Ərazi qoruq elan edilsə də müxtəlif məqsədlər 
üçün yenə istifadə edilir. Bunlar isə qoruğun fəaliyyətinə mənfi 
təsir edir. Ona görə də birinci növbədə qoruq ərazisi 
çəpərlənməlidir. Müxtəlif yerlərdə qoruq ərazisini bildirən 
tanınma lövhələri xəritə-sxemlə birlikdə asılmalıdır. 
Zənnimizeə bu hasar cənubdan Kürün sol sahili boyunca

184

çəkilməlidir. Belə ki, Kür çayının daşması zamanı bu hasara 
xətər dəyə bilməz. Kür çayının axarı sağ sahil sovxozların və 
şəxsi təsərrüfatların fəaliyyət göstərməsi üçün təbii maddi 
bazadır, iqtisadi cəhətdən faydalıdır.

İkincisi, Kür çayı Gürcüstan SSR-in sənaye cəhətdən 
yüksək inkişaf etmiş Tbilisi- Rustavi aqlomerasiyası 
rayonundan keçdiyindən sənaye və məişət tullantıları ilə daha 
çox çirkləndirilir. Bu tullantılar isə əsasən qoruq rayonu 
ərazisində çökdüyündən nəinki buranın, həm də bütün Kür 
çayı rayonunun fauna və florasına mənfi təsir göstərir. Bundan 
başqa Rustavi kimya zavodlarının tullantılarını 
neytrallaşdırılmadan ildə 1 - 2  dəfə birbaşa Kür çayına 
buraxılması və balıq tutmaq məqsədi ilə çaym qollarının 
brakonyerlər tərəfindən kimyəvi dərmanlarla 
zəhərləndirilməsini də göstərmək lazımdır. Ona görə də suyun 
kimyəvi tullantılar və maddələrlə çirkləndirilməsinə qarşı təcili 
tədbir görülməlidir.

Qarayazı qoruğu ərazisinə yaxın sahələrdə kənd 
təsərrüfatında kübrə və dərmanların istifadəsinə, onların 
saxlanmasına ciddi nəzarət edilməlidir. Çünki bu kübrə və 
dərmanlar nəzarətsiz qaldıqda və düzgün istifadə edilmədikdə 
həm tətbiq edildiyi yerlərə, həm də qoruğun bitki və heyvanat 
aləminə təsir edir. Qoruqda mühafizə edilən növlərdən biri, adı 
«Qırmızı kitab»a düşmüş qırqovuldur. Mühafizə olunan 
qırqovullardan başqa bura süni yolla xeyli miqdarda qırqovul 
buraxılıb. Lakin onun artımı istənilən nəticəni vermir. Bu da 
hər şeydən əvvəl meşədə bu quşların təbii azalması ilə bağlıdır. 
Qırqovullar çaqqal, tülkü, canavar və digər yırtıcıların qurbanı 
olurlar.

Digər mühüm məsələ Kür və Xram (qismən) çayının yaz 
daşqınları zamanı suötürücü qurğular vasitəsi ilə 
nizamlanmasının təkmilləşdirilməsidir. Kür çayının sol sahili 
meşələrdən ibarət olduğundan daşqın vaxtı yuyulmaya az 
məruz qalır. Bunun əksinə sağ sahil meşəsizdir, asan yuyulan 
torpaq və süxurlardan təşkil olunduğundan yaz daşqınları 
vaxtı ildən-ilə hektarlarla kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahələri istehsal dövriyyəsindən çıxır. Çaym suyunu 
istiqamətləndirən mövcud qurğular azlıq təşkil edir.
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Müşahidələr göstərir ki, suötürücü qurğuların Mehdi Hüseyn 
adma sovxozun ərazisində təmamilə olmaması üzündən xeyli 
yararlı torpaq sıradan çıxmışdır.

Qoruğun ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsi də zəruri 
məsələlərdən biridir. Azərbaycan SSRin bütün qoruqlannda 
əsasən coğraf və bioloqlar işlədiyi halda, Qarayazı qoruğunda 
daha çox digər peşə sahibləri bu işə cəlb olunmuşlar. Əlaqədar 
təşkilatlann bu ciddi məsələ ilə məşğul olması vaxtı çatmışdır.

Bütün bunlardan əlavə Qarayazı qoruğunda lazımi 
tədbirlərdən biri də göstərilən qoruq və yasaqlıq hesabına yeni 
qoruq növü -  biosfer qoruğu yaratmaqdır.

Yeni qoruq növlərindən olan biosfer qoruqlarının təşkil 
edilməsi ideyası YUNESKO Beynəlxalq proqramının («İnsan 
və biosfer») MAB bölməsinin işində təklif olunmuşdur. Bu 
ideyaya dünyanın bir çox ölkələri tərəfdar çıxmış və onu 
müdafiə etmişlir. Hal-hazırda MAB-m proqramı çərçivəsində 
dünyanın 50 ölkəsində 193 biosfer qoruğu yaradılmışdır. 1982- 
ci ilin əvvəllərinədək SSRİ-də 7 belə qoruq yaradılmışdır. 
Bunlar aşağıdakılardır: Berezin, Qafqaz, Okasahili-Terras, 
Repetek, Sarı-Çelek, Sixote-Alin, Mərkəzi Qaratorpaq.

Mütəxəssislər göstərirlər ki, biosfer qoruqlarının xüsusi 
zonalan nəzərdə tutulmalıdır. Qoruğun 3-4 müxtəlif zonaları 
olmalıdır. 1. Nüvə zonası -  bura tam toxunulmaz olub, 
yuxarıda göstərilən məsələlərin birincisi, yəni tipik və unikal 
ekosistemin və genetik fondunu mühafizə və bərpa etmək 
burada yerinə yetirilir. 2. Biosfer qoruğun bufer zonası 
olmalıdır. Bu zonanın əsas məqsədi nüvəni antropogen 
təsirlərdən mühafizə etməkdir. 3. həmin ərazi üçün təsərrüfat 
istifadəli tipik zona: 4. Təbii ekosistemi bərpa olunan zona.

Yuxarıda göstərilən və bütün dünya alimlərinin rəğbətlə 
qarşıladığı bu mühafizə formasını -  biosfer qoruqlarını 
Azərbaycan SSR-də mövcud qoruq lann hesabına və 
mühafizəsi daha vacib olan müəyyən ərazilərdə yaratmaq, 
respublikamızda təbiəti mühafizə sahəsində atılan vacib 
addımlardan biri olar. Adı çəkilən bu qoruq növünün 
Qarayazı qoruğunda yaradılması həm vacib, həm də 
səmərəlidir. Bunun üçün qoruğun ətrafında 3-4 km enində 
bufer zona yaratmaq imkanlarını araşdırmaq
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məqsədəuyğundur. Qarayazı qoruğunu nəzərdə tutulmuş 
biosfer qoruğunun nüvəsi hesab etmək olar. Yaranmış biosfer 
qoruğunun bufer zonası nüvəni antropogen təsirlərdən 
mühafizədə böyük rol oynayır.

«Azərbaycan təbiəti» 
Jur. 1986.№l.s. 18-20.

Kür çayı sahilində Tuqay meşəsi
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Рациональное использование лесных
Ресурсов Кельбаджарского экономического района.
Одной из лесистых зон республики является 

Кельбеджарский экономический район, лесной фонд 
которого составляет 91 тыс. га. или 10 % лесного фонда 
республики. Из общего лесного фонда покрыты лесом 77,3 
тыс. га. Лесистость района составляет 16,2 % против 29 % в 
1950 г. и 24 % в 1965 г. при средней обеспеченности на 1 чел. 
0,46га. а на 1 km2-16,2 га. Лесные массивы расположены 
неравномерно. Более 62,0 тыс. га. (76 %) в горной зоне 
Кельбаджарского и Лачинского районов, а остальные -  в 
пределах Кубатлинского и Зангиланского районов. Из всего 
лесного фонда 80,4 % покрыты лесами, 7,3 % составляют 
сельскохозяйственные угодя, 13 % -нелесаая плошадь.

Колхозные и совхозные леса, занимающие 18,0 тыс. га. 
Представлены в основном грабово-дубовными 
насажденихами, состоянии которых весьма 
неудовлетворительны. Этому способствует безсистемная 
рубка, что праводит к определенному сокращению лесных 
площадей. Интересыс охранения,
воспроизводства, рационального использования лесов 
требуют передачи колхозных и совхозных лесов в 
государственный лесной фонд.

Леса района богаты дикорастущими плодовыми 
деревями, дающими большой урожай. Однако их сбор почти 
не осуществляется. Сбор лесных плодов и ягод носит 
потребительский характер и осуществляется не 
организованно. В лесах района содержится 2000 ульев, что 
значительно ниже возможносте. Исследованием выявлено, 
что при правильной организации работ можно увеличить 
количество пчелосемей до 4,5-5,0 тыс. и довести заготовки 
меда до 50-55 т. что даст валовой доход в размере 200 -210 
тыс. руб.

Исходи из современного и перспективного условия 
лесонасаждений удовлетворение потребностей населения и 
производства в деловой древесине и дровах для топлива 
может достигнут на уровне 10-12 %. Выполнение этого
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мероприятия связано с мероприятиями по слошной 
газификации населенных пунктов района, расширением 
лесопосадок.

В Кельбаджарском и Лачинском лесхозах от 
реализации дров, угля, жердей, ручек для топоров, лопа 
доходы составляют до 60-62 тыс. руб. Предварительные 
расчеты показывают, что доходы от производства предметов 
ширпотреба в указанных лесхозах можно увеличить в 9-10 
раз.

Проблемы охраны и восстановления лесных ресурсов, 
повышение продуктивности лесных ресурсов, сохранения 
водоохраной, почвозащитной роли древесины и кустарных 
насаждений вытекают из указанный ряда постановлений 
партии и правительства.

Основной задачей лесных хозяйств района является:
а) выращивание высокопродуктивных лесных 

насаждений, пригодных в местных условиях; б) сокращение 
непокрытой лесом плошади; в) реконструкция, расшрение 
существующих цехов по производству предметов широкого 
потребления домашного обихода, организация такого цеха 
при Кубатлинском лесхозе; г) организация комплексного 
использования вырубленного леса с предотвращением 
потерь; д) проведение лесовосстановительных и 
реконструктивных работ по увелечению средного прироста 
лесонасаждений; е) расширение пчелеводотва с увелечением 
жарковой базы, увелечение количества плодовых деревьев и 
ягод.

При планоривании и рациональном использовании 
лесных ресурсов особое внимание нужно обратить на 
регулирование землепользования в системы инфраструктуры 
лесного, сельского, курортно-рекреационного хозяйства 
Лесовоссоталовление, лесоразведение, озаленение всех 
категорий и назначений, на наш взгляд, должны проводиться 
с учетом их целевого назначения, дифференцированного по 
лесорастительным зонам и условиям произрастания.

Azərb. SSR EA Coğr. İnstitutu 
gone alimlərin XIV' elmi konf. mat Bakı. 1986. s. 111-113.
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Qızılağac dövlət qoruğu üçün zəruri 
meliorativ tədbirlər haqqında

Kürdilinin nazik zolaq şəklində Xəzər dənizinin içərilərinə 
doğru uzanıb Qızılağac körfəzini dənizdən ayırması və qışın 
mülayim keçməsi burada qışda külli miqdarda su və bataqlıq 
quşlarının toplanmasına əlverişli şərait yaradır. Təbiətin bu 
nadir sahəsini respublikamızın «quş bazarı» hesab olunan bu 
ərazini mühafizə etmək məqsədi ilə 1929-cu ildə Qızılağac 
körfəzi və onun ətraf sahələri Ümumittifaq əhəmiyyətli qoruq 
elan olunmuşdur.

Son zamanlar qoruq ərazisində quşların çoxalıb 
artmasına, ekoloji şəraitə və qoruq rejiminə mənfi təsir edən 
təbii və antropogen təsirlərin qarşısını almaq məqsədi ilə 
həmin ərazidə bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi 
məqsədəuyğund ur.

1. Köçəri quşların hamısı qoruq ərazisi ilə yanaşı
ətraf sahələrə də düşür ki, bu da quşların qanunsuz
ovlanmasma səbəb olur. Ona görə də qoruğun ətrafında 8-10 
km enində bufer zonası, həmçinin qoruq ərazisi nüvə olmaqla 
yeni qoruq növü olan biosfer qoruğu yaratmaqla, göstərilən 
zərərli təsirlərin qarşısını almaq mümkündür.

2. Son illərdə Xəzər dənizinin səviyyəsinin
qalxması ilə əlaqədar Qızılağac qoruğunun dəniz sahili 
zonasında şiddətli abraziya gedir və Kürdilinin intensiv 
yuyulması qoruğun gələcək «həyatını» təhlükəyə salır. 
Apardığımız tədqiqat zamanı Kürdilinin quru ilə birləşən 
sahəsində yolların yuyulması, rabitə və elektrik dirəklərinin su 
altında qalması müşahidə olunmuşdur. Buna görə Sarıqamış 
kəndindən başlayaraq Kürdilinin sonunadək sahilin bəndlə 
bərkidilməsi zəruridir. Bunun üçün beton plitələrdən, 
dalğaqıran kirpilərdən, bərk stunlardan ibarət bəndlərdən 
istifadə olunması mqsədə uyğundur. Belə hidromühəndis 
işlərini görərkən suyun dərinliyi, sahildən uzaqlığı, dalğanın 
rejimi və istiqaməti nəzərə alınmalıdır. Dalğanın 
hündürlüyündən və təsirindən asılı olaraq alçaq və 
hündürboylu dalğaqıranlardan istifadə olunmaqla sahildən 
müəyyən məsafədə qoyulmalıdır. Bu zaman onlar sahilə 
paralel və ya müəyyən bucaq altında düzələ bilər. Bütün bu
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antropogen və təbii proseslər
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hidromühəndis işlərini yerinə yetirərkən sahili təşkil edən 
süxurların litoloji tərkibi də nəzərə alınmalıdır.

3. Ərazidə fitomeliorativ tədbirlərin həyata
keçirilməsinə də böyük ehtiyac vardır. Bu sahillərin 
bərkidilməsinə həm də ərazinin bitki aləminin zənginlşməsinə 
səbəb olar. Fitomeli orativ işlərin icrasın da şoran torpaq, 
davamlı söyüd, iydə və s. ağac növlərindən və incil, nar və s. 
kimi kollardan istifadə oluna bilər.

4. Qoruğun yaxınlığında təsərrüfat sahələrinin 
yerləşdirilməsi (xüsusən Neftçala rayonu «Dirçəliş» 
sovxozunun) burada əsaslı mühafizə işlərinə maneçilik törədir. 
Hətta qoruq ərazisinin bir hissəsi həmin sovxoz tərəfindən əkin 
sahəsi kimi istifadə olunur ki, bu da quşların həyat tərzini, 
ümumi sakitliyi pozur. Bu göstərilən təsirlərin qarşısını almaq 
üçün qoruq ərazisində və onun ətraf sahələrində təsərrüfat 
işlərini əsaslı surətdə məhdudlaşdırmaq məqsədə uyğundur.

5. Bəzən qışın sərt keçməsi ilə əlaqədar olaraq 
Qızılağac qoruğu ərazisində quşların qidalanması çətinləşir. 
Bunun qarşısını almaq üçün gələcək bufer zonada (indiki otlaq 
sahələrində) quşların yem bazasını təmin etmək üçün dənli 
bitkilərdən arpa, buğda, çovdar, vələmir və s. əkilməsi 
məsləhət görülür. Çoxillik ot bitkilərindən yonca və qorunca 
əkilməsi yaxşı nəticə verər. Yığılmış məhsul qış aylarında 
köçəri quşların yemlənməsinə sərf olunar. Bu bitkilərin yaşıl 
kütləsi ilə bəzi qaz növləri yemlənər və qidalanma üçün 
qazlarm ətraf təsərrüfatların əkin sahələrinə getmələri 
azaldılar.

Azərbaycan. EA. Coğrafiya İnstitutu 
gənc alim XIII elm. konf. mat.
Bakı, 1985
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Sultanbud meşəsinin müasir vəziyyəti və ondan 
səmərəli istifadə yolları

Respublikamızın təbiətinin rəngarəng, nadir sahələri 
çoxdur. Həmin sahələri gələcək nəsillər üçün qoruyub 
saxlamaq günün vacib məsələlərindəndir. Bu məqsədlə 
respublikamızda bir sıra qoruq və yasaqlıqlar təşkil 
olunmuşdur. Mühafizəsinə böyük ehtiyac olan belə yerlərdən 
biri də Sultanbud meşəsidir.

Sultanbud meşəsi Azərbaycan SSR-in iki inzibati 
rayonunun (Bərdə və Ağdam) ərazisində, Xaçınçaym sağ və 
sol sahilində Sultanbud təpəliyinin ətrafında, sahəsi 1437 ha 
olan böyük bir ərazini tutur. Bu meşəlikdə iki qiymətli ağac 
növü -  saqqız ağacı və uzunsaplaq palıd üstünlük təşkil edir. 
Meşə altında murdarça, qaratikan, yemişan, yabanı nar, alça, 
yulğun kollanna rast gəlinir.

Azərbaycan SSR-də saqqız ağacı haqqında məlumatlara
A.Ə.İsmixanova (1964, 1967, 1970), H.Ə.Əliyev, M.Y.Xəlilov, 
(1976, 1982). Ə.Hüseynov (1978) və başqalarının əsərlərində 
rast gəlinir.

Saqqız ağacı sumaqkimilər fasiləsinin püstə cinsinə 
aiddir. Püstənin 20-yə yaxın növü məlumdur. Bütün növləri 
relikt hesab olunur. SSRİ-də yalnız 2 növü (həqiqi püstə və 
kütyarpaq püstə və ya saqqız ağacı) yayılmışdır. Azərbaycan 
SSR-də həqiqi püstəyə təsərrüfatlarda rast gəlinir. Saqqız 
ağacına isə Böyük Qafqazda (Gilgilçayın hövzəsində). Kiçik 
Qafqazda (Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında), Naxçıvan 
MR-də, Kür qırağında, Bozqır yaylada rast olunur. Meşə kimi 
geniş sahə tutan Sultanbud meşəliyi respublikamızda yeganə 
yerdir. Burada ağacların hündürlüyü 8-16 m, diametri 40-60 
sm-dir. Bəzi ağacların yoğunluğu 1 metrə çatır. Sultanbud 
sahəsində saqqız ağacı sırf meşəlik, palıdla qarışıq ağaclıq 
əmələ gətirir. Bəzən kiçik sahələrdə sırf palıdlığa da təsadüf 
olunur. Antropogen təsirlər nəticəsində çox yerdə saqqız-palıd 
meşəsi seyrəlmiş və əkin sahələrinə çevrilmişdir. Bərdə meşə 
təsərrüfatı Sultanbud ərazisində süni saqqız, şabalıdyarpaq, 
palıd, qoz, püstə, çinar, ərik, şaftalı əkini də aparmış və yaxşı 
nəticə əldə etmişdir. Keçmiş saqqız ağacı meşəsinin yerində, 
xüsusən Çullu kəndinin cənub-qərbində və Xaçınçaym sol
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sahilində, Şahvəlilər kəndinm ətrafında saqqız ağacına rast 
gəlinir. Ayrı-ayrı üç sahədə yerləşən Çullu kəndləri saqqız 
meşəliyi ərazisində yerləşməsinə baxmayaraq, həyətyanı və 
ətraf sahələr meyvə və tut ağacı bağlarına çevrilmişdir.

Sultanbud meşəliyinin ətrafında kəndlərin olması onun 
qorunması işini çətinləşdirir. Meşədə daim mal-qara olarılır, 
bunun nəticəsində meşənin cücərtiləri və cavan ağaclan 
zədələnir, məhv edilir, bu da Sultanbud meşəsinin arealının 
kiçilməsinə səbəb olur. Qədim Çullu kəndi Sultanbud 
meşəsinin ətrafında yerləşirdi, son illərdə həmin kənd yerini üç 
dəfə dəyişmiş və hal-hazırda meşəliyin tam ortasında 
məskunlaşmışdır. Aydın məsələdir ki, kənd miqrasiyası zamanı 
meşəliyə təsir edən amillər çoxalır və nəticədə böyük bir ərazi 
meşəsiz qalır. Tədqiqat zamanı müşahidə olunmuşdur ki, 
ərazinin torpaqları kənd təsərrüfatı üçün yararlı olduğundan 
meşəliyin seyrək və cavan yerlərinin xeyli hissəsi qırılaraq əkin 
sahələrinə çevrilmişdir.

Saqqız ağacı böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti olan 
qiymətli növdür. Oduncağı bərkdir, sıx və ağırdır. Xüsusi 
çəkisinə görə ağır ağac cinsləri qrupuna aiddir. Taxta 
məmulatı yaxşı cilalandığından, keyfiyyətli məhsul almır. 
Dəzgahqayırmada və maşınqayırmanın müxtəlif sahələrində 
istifadə olunur. Ondan dişli çarx, podşipnik və mexanizm 
hissələri də düzəldirlər. Meyvəsində 60 %-ə qədər yağ olur ki, 
bundan sabunbişirmədə və şam hazırlanmasında istifadə 
olunur. Yarpaqlarında 20 % tanin vardır (İsmixanova, 1964). 
Bu da dəri emalında istifadə olunur. Bütün bu xüsusiyyətlərinə 
görə saqqız ağacı hərtərəfli antropogen təsirlərə məruz qalmış 
və nəticədə onun sahəsi xeyli azalmışdır. Tədqiqat zamanı 
ətraf sahələrdən (əkin sahəsindən) şor suyu toplamaq məqsədi 
ilə çəkiləcək kanalın yerini düzəldərkən çoxlu miqdarda 60-80 
yaşlı saqqız ağaclarının kəsilməsi və kökündən çıxarılması 
müşahidə olundu. Ərazidə apanlan təsərrüfat işləri ilə əlaqədar 
olaraq meşə sahəsində çoxlu yollar şəbəkəsi əmələ gəlmişdir. 
Bu da meşəaltı pöhrəliklərin məhv olmasına və torpaq qatının 
mexaniki tərkibinin pisləşməsinə səbəb olur.

Saqqız ağacının meyvə verməsi onun yaşından, meşəliyin 
sıxlığından və s-dən asılıdır. A,Ə,lsmixanovanm apardığı
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tədqiqatlar göstərdi ki, saqqız ağacının toxum məhsulu iki 
ildən bir təkrar olunur. Bol məhsulvermə isə 5-6 ildən bir olur. 
Ağaclığın yaş sinfinin artması toxum məhsulunun artmasına, 
doluluğun artması isə məhsulun azalmasına səbəb olur. Daha 
çox sağlam toxumlar bol və orta məhsul verən illərdə olur 
(İsmixanova, 1970).

Quru subtropik və yarımsəhra ərazilərində saqqız 
ağacının qiymətli xüsusiyyətlərindən biri onun pöhrəvermə 
qabiliyyətidir. Bu xüsusiyyət püstə üçün əvəzedilməz ağac 
(qələm) vəzifəsini görə bilər. Bu isə saqqız ağacı sahələrində 
calaq işi aparmaq üçün əsas və real imkanlar yaradır. Bu 
imkanlardan səmərəli istifadə edib respublikamızda geniş 
ərazidə püstə ağaclıqları yaratmaq olur (Əliyev, Xəlilov, 1982).

Sultanbud sahəsində meşəliyin çox hissəsini ortayaşlı 
ağaclıqlar təşkil edir. Ağaclığın orta sıxlığı 0,45-dir. (0,3-dən 
0,7 arasında dəyişir). Saqqızlıq hər tərəfdən başqa ağac növləri 
ilə qarışıq halda əhatələnir, bu da kənardan parkı xatırladır. 
Məşhur botanik İ.N.Beydeman (1953) saqqız ağacının vaxtilə 
Mil düzündə də geniş yayıldığını göstərmişdir. Hazırda da Mil 
düzündə(İmişli rayonunda) yalnız bir ədəd saqqız ağacı vardır 
(Əliyev, Xəlilov, 1982).

Sahəsi son dərəcə azalmış və nəsli kəsilmək təhlükəsi 
altında olan bu nadir, qiymətli və relikt ağac növünü qoruyub 
saxlamaq günün aktual məsələsi hesab edilməlidir.

Hələ 1930-cu ildə Sultanbud saqqızağacı meşəsinin 
mühafizə olunmasının vacibliyini nəzərə alıb onun qoruq elan 
edilməsi haqqında xüsusi qərar çıxarılmışdır. İndi bu 
əvəzedilməz saqqız ağacı meşəliyinin qoruğa çevrilməsi barədə 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Təbiəti Mühafizə 
Komitəsi, Azərbaycan SSR Meşə Təsərrüfatı Nazirliyi yeni 
layihələr hazırlamışlar.

Bütün bunlara baxmayaraq Sultanbud meşəsində ağaclar 
yerli əhali tərəfindən qanunsuz kəsilir, meşə sahəsində il boyu 
mal-qara otarılır, qışda qoyun fermaları yerləşdirilir. Meşəliyi 
əhatə edən təsərrüfatlar da meşəyə mənfi təsir göstərir.
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С у л т а н в у д  
мешэсинин муасир

M3HjJƏTM

Тэртиб еддн: ИбраЬимов ТО.
1984.
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1. Meşə ilə örtülü sahə. 2. Qırılmış sahələr: a) bağa çevrilmiş 
sahələr, b) əkin sahələri, v) meşədən sonra əmələ gələn 
kolluqlar, q) kənd və onun ətraf sahələri.

Yerli əhali saqqız ağacının meyvəsini plansız surətdə yığır. Bu 
da meşənin təbii bərpasına ziyan vurur. Bu qiymətli ağac 
növünün insanlar tərəfindən amansızcasına qırılması Qarabağ 
düzündəki qədim meşənin gələcək taleyini təhlükə altına alır. 
Bunun qarşısını almaq üçün Sultanbud meşə sahəsində qoruq 
rejimi yaratmalı, orada meşəyə mənfi təsir göstərən bütün 
təsərrüfat işləri xeyli məhdudlaşdırılmalıdır. Meşənin təbii 
bərpasına kömək göstərən meşəçilik tədbirləri həyata 
keçirilməlidir.

Azərbaycan SSR EA «Xəbərlər» yer. 
elm. ser. 1985. №6. s. 64-67
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Şirvan dövlət qoruğunun təbii şəraiti və 
səmərəli istifadə yolları

Azərbaycan SSR-də ceyranların sayını artırmaq və 
onlarm həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 1969-cu ildə 
Cənub Şərqi Şirvan düzünün Xəzər dənizi sahillərində Şirvan 
dövlət qoruğu yaradılmışdır. Onun yaxınlığındakı Bəndovan 
yasaqlığı da eyni məqsəd üçün təşkil edilmişdir. Şirvan dövlət 
qoruğunun ümumi ərazisi 17745 ha olub, respublikada 
qorunan ərazinin 13,1 %-ni təşkil edir. Şirvan qoruğu və 
Bəndovan yasaqlığından başqa ceyranları Bulla adasında da 
artırıb çoxaldırlar.

Şirvan qoruğunun iqliminə Xəzər dənizinin təsiri çoxdur. 
Yayı isti və quru, qışı mülayim (yanvar ayınm orta 
temperaturu 2-3° C-dir) keçir. Torpağı şiddətli şorlaşmaya 
məruz qalmışdır. Bu da öz növbəsində bitki aləminin kasıb 
olmasına səbəb olmuşdur. Qoruq yarımsəhra landşaft tipində 
yerləşdiyindən burada şorluğa və susuzluğa dözümlü bitki 
növləri yayılmışdır.

Ərazinin relyefi düzən olub, çox zəif meylliklə 
səciyyələnir. Ərazinin yüksəkliyi-28 m-lə 10 m arasında 
tərəddüd edir. Bütün qoruq sahəsi okean səviyyəsindən 
aşağıdır. Şirvan qoruğunun yerləşdiyi akkumulyativ düzənlik 
zəif parçalanmış, az meyilli və hamar səthdən ibarətdir. Buna 
görə də səth axımı zəif, torpağın şorlaşması isə şiddətli gedir.

Qoruğun bitki örtüyü coğrafi şəraitdən asılı olaraq 
zəifdir. Bu da ilk növbədə torpağın şoran olması, eləcə də 
rütubətin, yağıntının çatışmaması ilə sıx əlaqədardır. Bitkilərin 
əsasən halofitlərdən, ot bitkiləri -  efemerlərdən, qismən şoran 
kollardan ibarətdir. Yulğun kollan ərazidə mövcud iqlim 
şəraitinə uyğunlaşmış əlverişli bitkidir. Bəzi yerlərdə isə tək-tək 
söyüd ağaclanna da rast gəlinir. Bunlardan başqa ətli şoran, 
qarağan, çərən, kənkiz, cil, ağac şəkilli şoranotu, dəvətikanı, 
sanbaş vəs. inkişaf etmişdir.

Ərazidə külək eroziyası da hakimlik edir. Bunun 
nəticəsində bitki örtüyündən məhrum, çılpaq talacıqlar əmələ 
gəlmişdir. Ərazinin yastı qapalı, çökək sahillərində səth suları 
toplanır ki, bu da müvəqqəti şor şöllər əmələ gətirir. Qrunt 
sularının səviyyəsi səthə yaxın olur, ilin isti aylannda
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şorlanmış həmin sular buxarlandığından «göllərin» dibində 
duz qaysağı yaranır. Bununla əlaqədar olaraq həmin yerlərdə 
bitkisiz sahə əmələ gəlir.

Tədqiqat zamanı qoruqda ceyranların normal inkişafına 
pis təsir edən amillər də aşkar olundu. Belə ki, Şirvan dövlət 
qoruğundan və həmçinin Bəndovan yasaqlığından qış otlaqları 
kimi istifadə olunur. Bu da qoruq rejiminin pozulmasına və 
həmçinin ceyranların qanunsuz ovlanmasına gətirib çıxarır. 
Qoruq ərazisində təqribən 60-80 min baş qoyun qışlayır. 
Bununla yanaşı onlara qulluq edən heyvandarlar və s. də 
ceyranların sərbəst həyatına maneəçilik törədirlər. Ərazisinin 
azlığı, kənarında heç bir sərhəddin olmaması ceyranların 
asudəliyini pozur. Bəndovan yasaqlığı ilə Şirvan dövlət 
qoruğunun arasındakı hərbi sınaq və uçun meydanının olması 
da ceyranların sakit həyatının pozulmasına səbəb olur.

Bəndovan yasaqlığından cənuba doğru, Xəzər dənizinin 
sahili boyu, Şirvan qoruğunun şərq tərəfində qoruğun sahəsi 
qədər boş (kənd təsərrüfatında istifadə olunmayan) sahə var. 
Landşaft nöqteyi -  nəzərdən həmin sahə Bəndovan yasaqlığı 
və Şirvan qoruğunun təbii kompleksinə uyğun gəlir. Həm 
Şirvan qoruğunda, həm də Bəndovan yasaqlığında ceyranların 
normal həyat tərzini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bəzi 
tədbirlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur.

Yasaqlıqda ciddi qoruq rejimi olmadığından ceyranlar 
qanunsuz ovlanır. Bunun qarşısını almaq üçün yasaqlığı 
qoruğa çevirmək və onu Şirvan dövlət qoruğu ilə birləşdirmək, 
həmçinin onlar arasındakı istifadəsiz sahəni də ceyranların 
ixtiyarına verməklə böyük bir ərazidə ceyranların müstəqil, 
asudə həyatını təmin edilər. Qoruq və yasaqlıq ərazisindən qış 
otlaqları kimi istifadə olunması, həmin qoyun sürüləri və 
heyvandarlar qoruq ərazisindən çıxarılsa qoruqdan və onun 
bütün komponentlərindən daha səmərəli istifadə olunar.

Ceyranlardan başqa göstərilən ərazilərdə başqa 
ölkələrdən və SSRİ-nin digər rayonlarından uçub gələn külli 
miqdarda köçəri quşlar qışlayır. Yuxanda deyilən tədbirlər 
həyata keçirilsə, həmin quşlar da ciddi mühafizə olunar.

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin V qurultayının 
mat. Bakı, «Elm» 1985, səh. 144-145
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Şəkli 8. Şirvan qorugunan və Bəndovan yasaqlığının 
landşaft xəritəsi (T.O. İbrahimov, 1985)
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Şirvan qoruğu, Bəndovan yasaqlığı və ətraf sahələrin landşaft 
xəritəsinin legendası 

Düzənlik landşaft sinfi 
Akkumulyativ düzənliklərin yarımsəhraları

A.Akkumalyativ diizənliklərin şoran kompleksi
a) Dəniz düzənliklərinin boz-çəmən və şorakət torpaqlarda 

şoran bitkiləri
1. Parçalanmış, hamar, qamla-təpəli düzənliklərin açıq 

boz-çəmən torpaqlarında ətli-şoran, seyrək ağacvari şoran 
bitkiləri.

2. Parçalanmamış hamar düzənliklərin boz-çəmən primitiv 
torpaqlarında yovşan və efemer bitkiləri.

3. Parçalanmamış yastı dibi i çökəkliklərin boz-çəmətı, gilli 
şoran torpaqlarında yovşan bitkiləri.

4. Parçalanmamış hamar kiçik təpəli sahil düzənliklərinin 
boz-çəmən torpaqlarında yovşan və seyrək efemer bitkiləri.

5. Z ə if parçalanmış qabarıq müasir tirələrin şorlaşmış az 
hümuslu boz-çəmən torpaqlarında yovşan və müxtəlif ot 
bitkiləri.

6. Parçalanmamış hamar düzənliklərin bitkisiz şoranlıqları.
7. Parçalanmamış hamar düzənliklərin gillicəli boz-çəmən, 

çəmən torpaqlarında yovşan bitkiləri.
8. Parçalanmamış, dalğavari, qabarıq sahil tirələrinin 

qıındu zə if inkişaf etmiş torpaqlarında yovşan, efemer və seyrək 
kəngiz bitkiləri.

9. Parçalanmamış, hamar qumlu çimərliklər.
10. Parçalanmamış, hamar düzənliklərin boz-çənıən, çəmən 

orta hümuslu torpaqlarında ətlişoran və qar ağan bitkiləri.
b ) Alluvial delta düzənliklərinin və yalların boz-çəmən, 

çəmən, boz və şoran torpaqlarında şoran bitkiləri
11. Parçalanmamış, dayazdibli çökəkliklərin boz-çəmən- 

çəmən orta hümuslu tor/mqlannda ətlişoran və efemer bitkiləri.
12. Z ə if  parçalanmış, yalvari, dayazdibli düzənliklərin 

çəmən, boz-çənıən gilli, qədim becərilən orta hümuslu 
torpaqlarda ətlişoran və qar ağan bitkiləri.

13. Parçalanmamış, hamar düzənliyin boz-gillicəli. şoran 
və primitiv torpaqlarda yovşan, çər ən və sarıbaş bitkiləri.
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14. Parçalanmamış, hamar düzənliyin primitiv gillicəli, 
şoran torpaqlarında ətlişoran, çərən bitkiləri.

15. Parçalanmamış, zəif bərkimiş sahil vallarının primitiv 
rpımlu boz torpaqlarında yovşan və efemer bitkiləri.

16. Parçalanmamış, hamar, kiçik təpəli düzənliyin boz, ağır 
gillicəli şoran torpaqlar üzərində ətli şoran və efemer bitkiləri.

B.Akkumulyativ düzənliklərin çəmən-kolluq kompleksi

a) Dəniz düzənliklərinin boz-çəmən-çəmən-boz 
torpaqlarında ko l bitkiləri

17. Parçalanmamış, kiçik təpəli düzənliyin boz-çəmən, az 
lıünıuslu torpaqlarında ağacşəkilli şoran və çərən bitkiləri.

18. Parçalanmamış, kiçik çökəklikləri olan düzənliklərin 
primitiv şoran torpaqlarında ağacşəkilli şoran, çərən və sar sazan 
bitkiləri.

19. Parçalanmamış, təpəcikləri olan düzənliklərin tam 
inkişaf etməmiş boz-çəmən, çəmən torpaqlarında seyrək 
kolşəkilli çərən və sarıbaş bitkiləri.

20. Parçalanmamış kiçik təpəli düzənliklərin primitiv, 
qumsal torpaqlarında çərən və qışotu bitkiləri.

21. Z əif parçalanmış, xırda təpəcikli düzənliklərin orta 
şorlaşmış boz-çənıən torpaqlarında kolvari şoran və seyrək 
yulğun bitkiləri.

22. Parçalanmamış hamar, dyunkırı bərkimiş düzənliklərin 
gillicəli boz-çəmən torpaqlarında kolşəkilli şoran və sarıbaş 
bitkiləri.

23. Parçalanmamış, qabarıq, kiçik təpəcikli sahil vallarının 
ağır gillicəli şoran torpaqlarında sarıbaş və seyrək kolvari şoran 
bitkiləri.

24. Parçalanmaımş, hamar, dayazdibli düzənliklərin qumlu 
və primitiv torpaqlarında sarıbaş və çərən bitkiləri.

25. Parçalanmamış dayazdibli çökəkliklərin primitiv qumlu 
torpaqlarında sarıbaş və müxtəlif ot bitkiləri.

26. Parçalanmamış hamar sahil vallarının və qumlu xırda 
təpəli düzənliklərin boz-çəmən torpaqlarında sarıbaş, çərən və 
seyrək kolvari şoran bitkiləri.
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27. Parçalanmamış, yarımbərkimiş qumlu-dyunlu hamar 
düzənliklərin şiddətli şoran torpaqlarında seyrək sarıbaş və çərən 
bitkiləri.

28. Parçalanmamış müasir sahil vallarının boz-çəmən, 
primitiv torpaqlarında çərən, sarıbaş və kolvari şoran bitkiləri.

29. Parçalanmamış, bərkiməmiş, kiçik təpəli, hamar 
düzənliklərin boz, primitiv torpaqlarında yulğun, kolşəkilli şoran 
bitkiləri.

30. Z əif parçalanmış, qunısa! təpəlikli, kələ-kötür 
düzənliyin boz-çəmən, şoran torpaqlarında kolvari çərən və 
sarıbaş bitkiləri.

b ) Laqun -şoran düzənliklərin boz, boz-çəmən və şoran 
torpaqlarında kol bitkiləri

31. Parçalanmamış, bərkimiş qumsal-təpəlikli düzənliklərin 
primitiv şoran torpaqlarında sarıbaş və efemer bitkiləri.

32. Parçalanmamış, bərkimiş hamar düzənliklərin şoran və 
primitiv torpaqlarında sarıbaş bitkiləri.

33. Parçalanmamış, bərkimiş qumsal təpəli düzənliklərin 
açıq boz-çəmən torpaqlarında kolvari şoranlar və seyrək sarıbaş 
bitkiləri.

34. Parçalanmamış, qabarıq, yarımbərkimiş dyunlu 
düzənliklərin primitiv şoran-boz torpaqlarında seyrək kolvari 
şoran bitkiləri.

35. Parçalanmamış, qabarıq sahil vallarının tam inkişaf 
etməmiş boz torpaqlarında yovşan və efemer bitkiləri.

36. Parçalanmamış sahil tirələrinin (valların) boz-çəmən 
orta hümuslu torpaqlarında yulğun, yovşan, efemer bitkiləri.

37. Parçalanmamış, hamar, şoran düzənliklərin boz-çəmən 
və gilli torpaqlarında sarıbaş və efemer bitkiləri.

38. Parçalanmamış, yastıdibli düzənliklərin şoranlaşmış 
boz torıxıqlarında seyrək yulğun və sarıbaş bitkiləri.

39. Parçalanmamış, yanmbərkhniş. dyunlu-yastı
düzənliklərin zəif inkişaf etmiş şoran torpaqlarında sarıbaş, 
çərən və seyrək kovari şoran bitkiləri.

40. Parçalanmamış, sahil tirələri və qumsal təpəciklərlə 
mürəkkəbləşmiş yastı düzənliklərin boz-çəmən və çala-çəmən 
torpaqlarında sarıbaş, çərən və seyrək kolşəkilli şoran bitkiləri.
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41. Parçalanmamış, bərkimiş hamar düzənliklərin boz- 
çəmən və şoran torpaqlarında yulğun, ağacşəkilli şoran və 
sarıbaş bitkiləri.

42. Parçalanmamış, qabarmış sahil tirələrinin qumlu və 
zə if  inkişaf etmiş torpaqlarında yovşan, sarıbaş seyrək çər əri 
bitkiləri.

43. Parçalanmamış, dayazdibli, qumlu-təpəcikli şoran 
düzənliklərin zə if inkişaf etmiş qumlu torpaqlarında seyrək 
sarıbaş və kolvari şoran bitkiləri.

44. Palçıq vulkanlarının çox paylanmış yamaclarının boz, 
açıq-boz torpaqlarında çər ən və kəngiz bitkiləri.

45. Palçıq vulkanlarının çox parçalanmış yamaclarının 
inkişaf etməmiş nazik qatlı boz torpaqlarında sarıbaş, seyrək 
çər ən və kəngiz bitkiləri.
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Şəkil 1. Şirvan Dövlət qoruğunun yarımsəhra landşaftı 
(Şəkillər T.O .İbrahimovundur.)
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Ceyranlara qayğı lazımdır
Ovçu insaf eylə keçmə bu düzdən, o çöllər qızını ayırma 

bizdən, qoyma ağrı keçsin ürəyimizdən, qıyma öz qanına 
boyana ceyran, nə gözəl yaraşır Muğana ceyran.

Yurdumuzun çöllərinin bəzəyi hesab olunan ceyran 
haqda xalq şairimiz S.Vurğunun bu misralan bəzi ovçuların 
ürəyini ağrıtmamış, onlar öz bəd əməlləri ilə ceyranların sayını 
xeyli azaltmışlar. Hətta bu gözəl heyvanın nəsli son dərəcə 
azalmış, «Qırmızı kitaba» düşmüş... ceyran məskəni hesab 
olunan «Ceyrançöb> - ceyransız qalmışdır.

Azərbaycan SSR-də ceyranların sayını artırmaq və 
onların həyat şəraitini yaxşılaşdırmıq məqsədi ilə 1969- cu ildə 
Cənub-Şərqi Şirvan düzünün Xəzər dənizi sahillərində Şirvan 
dövlət qoruğu yaradılmışdır. Onun yaxınlığındakı Bəndovan 
yasaqlığı da eyni məqsəd üçün təşkil edilmişdir. Şirvan dövlət 
qoruğunun ümumi ərazisi 17745 ha olub, respublikada 
qorunan ərazinin 13,1 %-ni təşkil edir. Şirvan qoruğu və 
Bəndovan yasaqlığından başqa ceyranları Bulla adasında da 
artırıb çoxaldırlar.

Şirvan qoruğunun iqliminə Xəzər dənizinin təsiri çoxdur. 
Yayı isti və quru, qışı mülayim (yanvar ayının orta 
temperaturu 2-3° C-dir) keçir. Torpağı şiddətli şorlaşmaya 
məruz qalmışdır. Bu da öz növbəsində bitki aləminin kasıb 
olmasına səbəb olmuşdur. Qoruq yarımsəhra landşaft tipində 
yerləşdiyindən burada şorluğa və susuzluğa dözümlü bitki 
növləri yayılmışdır.

Ərazinin relyefi düzən olub, çox zəif meyilliklə 
səciyyələnir. Ərazinin yüksəkliyi-28 m-lə 10 m arasında 
tərəddüd edir. Bütün qoruq sahəsi okean səviyyəsindən 
aşağıdır. Şirvan qoruğunun yerləşdiyi akkumulyativ düzənlik 
zəif parçalanmış, az meyilli hamar səthdən ibarətdir. Buna 
görə də səth axımı zəif, torpağın şorlaşması isə şiddətli gedir.

Qoruğun bitki örtüyü coğrafi şəraitdən asılı olaraq zəifdir. 
Bu da ilk növbədə torpağın şoran olması, eləcə də rütubətin və 
yağıntının çatışmaması ilə sıx əlaqədardır. Bitkiləri əsasən 
halofitlərdən, ot bitkiləri efemerlərdən, qismən şoran 
kollardan ibarətdir. Yulğun kolları ərazidə mövcud iqlim 
şəraitinə uyğunlaşmış əlverişli bitkidir. Bəzi yerlərdə isə tək-tək
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söyüd ağaclarına da rast gəlinir. Bunlardan başqa ətli şoran, 
qarağat çərən, kəşkiz, cil ağac şəkilli şoranotu, dəvətikam, 
sarıbaş və s. inkişaf etmişdir.

Ərazidə külək eroziyası da hakimlik edir. Bunun 
nəticəsində bitki örtüyündən məhrum, çılpaq talacıqlar əmələ 
gəlmişdir. Ərazinin yastı qapalı, çökək sahəllərində səth suları 
toplanır ki, bu da müvəqqəti şor göllər əmələ gətirir. Qrunt 
sularının səviyyəsi səthə yaxın olur, ilin isti aylarında şorlaşmış 
həmin sular buxarlandığından «göllərin» dibində düz qaysağı 
yaranır. Bununla əlaqədar olaraq həmin yerlərdə bitkisiz sahə 
əmələ gəlir.

Yasaqlıq yerləşən ərazidə yayı quraq keçən mülayim -isti 
yarımsəhra və quru steplər iqlimi hakimdir. İllik yağıntının 
miqdarı 200-300 mm-ə qədərdir. Havanın orta illik 
temperaturu 14°-15° olur. Ümumi günəş radiasiyasının illik 
miqdan 130-135 kkal/sm2 arasında dəyişir.

Yasaqlıqda boz, boz-qonur, boz-çəmən, çala-çəmən, 
şoran torpaqlar yayılmışdır. Yasaqlığın intensiv şorlaşmış 
sahələrində bitki örtüyü çox seyrək olub, əsasən şoran ot və 
kolluqlardan ibarətdir.

Bəndovan palçıq vulkanı yarımsəhra landşaft daxilində, 
Cənub-Şərqi Şirvan düzünün dəniz sahilində yerləşib, Bozdağ, 
Doşandağ və Bəndovan palçıq vulkanı qruppu sırasına 
daxildir. Bəndovan palçıq vulkanı eyni adlı burunda yerləşərək 
Xəzər dənizi səviyyəsindən 76,1 m ucalır. Vulkan konus 
şəkilində olub, şərq və cənub-şərq ətəkləri dəniz abraziyasma 
məruz qalır.

Bu vulkan antiklinal qırışıq üzərində yerləşibdir. Onun 
püskürmə materialları məhsuldarqat, Ağcagil, Abşeron və 
Dördüncü dövr çöküntülərindən ibarətdir. Brekçiyaların 
tərkibində ÜstTəbaşir yaşlı suxurlaTa da təsadüf olunur.

Qoruq və yasaqlığın təbii şəraitindən asılı olaraq bitki 
örtüyü zəifdir. Bu da ilk növbədə torpağın şoran olması, eləcə 
də rütubətin çatışmaması ilə sıx əlaqədardır. Bitkiləri əsasən 
holofitlərdən, ot bitkiləri -  efemerlərdən, qismən şoran 
kollardan ibarətdir.

Yulğun kolları ərazidə mövcud iqlim şəraitinə 
uyğunlaşmış əlverişli bitkidir. Bəzi yerlərdə isə tək-tək söyüd
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ağaclarına da rast gəlinir. Bunlardan başqa ətlişoran, qarağan, 
çörən, kəngiz, sucax yerlərdə isə bəzən çil, palçıq vulkanın 
yamaclarında və ona yaxın ərazilərdə yovşan yayılmışdır. Bəzi 
yerlərdə ağacşəkilli şoranotu, dəvətikanı, sarıbaş və s. inkişaf 
etmişdir.

Ərazinin yastı, qapalı, çökək sahələrində səth suları 
tplanır ki, bu da müvəqqəti şor göllər əmələ gətirir. Qrunt 
sularının səviyyəsi səthə yaxın olur. İlin isti aylarında şorlaşmış 
həmin sular buxarlandığından göllərin dibində duz qaysağı 
yaranır. Belə müvəqqəti göllərin daha alçaq, intensiv şorlaşmış 
hissəsində yüksək şorluqla əlaqədar olaraq bitki örtüyündən 
məhrum talacıqlar əmələ gəlir. Onların kənarlarında seyrək 
sarıbaş kollan inkişaf etmişdir.

Tədqiq olunan ərazinin mövcud fiziki-coğrafi şəraiti 
bilavasitə təbii komponentlərin qarşılıqlı təsiri və əlaqəsinin 
qanunauyğun təzahürüdür. Lakin göstərmək lazımdır ki, 
landşaftın inkişafı üçün buruda iqlim şəraiti tam əlverişli 
deyildir. Ona görə də yasaqlıqda olan heyvan və quşların 
inkişafı üçün optimal şəraitin yaradılması, burada bir sıra 
meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bunun 
üçün ilk növbədə torpağın şorlaşmasının qarşısım almaq, yeni 
salınmış meşə və kollan suvarmaq üçün Kür çayından şirin su 
kanalı çəkməklə ərazidə sıx bitki örtüyünün yaranmasını və 
heyvanların bol ot ehtiyatım təmin etmək olar. Bu isə öz 
növbəsində mikroiqlim şəraitinin yaxşılaşmasına imkan verər.

Tədqiqat zamanı qoruqda ceyranlann normal inkişafına 
pis təsir edən amillərdə aşkar olundu. Belə ki, Şirvan dövlət 
qoruğundan və həmçinin Bəndovan yasaqlığından qış otlaqları 
kimi istifadə olunur. Bu da qoruq rejiminin pozulmasına və 
həmçinin ceyranlann qanunsuz ovlanmasına gətirib çıxarır. 
Qoruq ərazisində təqribən 60-80 min baş qoyun qışlayır. 
Bununla yanaşı onlara qulluq edən heyvandarlar və s. də 
ceyranlann sərbəst həyatına maneçilik törədirlər. Ərazisinin 
azlığı, kənarında heç bir sərhəddin olmaması ceyranların 
asudəliyini pozur. Bəndovan yasaqlığı ilə Şirvan dövlət 
qoruğunun arasındakı hərbi smaq və uçuş meydanının olması 
da ceyranların sakit həyatının pozulmasına səbəb olur.
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Bəndovan yasaqlığının cənuba doğru, Xəzər dənizinin 
sahili boyu, Şirvan qoruğunun şərq tərəfində qoruğun sahəsi 
qədər boş (kənd təsərrüfatında istifadə olunmayan) sahə var. 
Landşaft nöqteyi -nəzərdən həmin sahə Bəndovan yasaqlığı 
və Şirvan qoruğunun təbii kompleksinə uyğun gəlir. Həm 
Şirvan qoruğunda, həm də Bəndovan yasaqlığında ceyranların 
normal həyat tərzini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bəzi 
tədbirlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur.

Tədqiq olunan ərazinin əsas «sakini» ceyrandır. Burada 
ceyranların sərbəstliyi və rahatlığı qismən təşkil edilmişdir. 
Lakin ərazinin azlığı onların asudə yaşamalarına müəyyən 
maneçilik edir. Bunu nəzərə alıb yasaqlığı qoruğa çevirmək və 
onu Şirvan dövlət qoruğu ilə birləşdirmək, həmçinin onlar 
arasındakı istifadəsiz sahəni də ceyranların ixtiyarına vermək 
məqsədəuyğundur. Beləliklə böyük bir ərazidə ceyranların 
müstəqil, asudə həyatı təmin edilər. Qoruq və yasaqlıq 
ərazisindən qış otlaqları kimi istifadə olunmasa, həmin qoyun 
sürüləri və heyvandarlar qoruq ərazisindən çıxarılsa qoruqdan 
və onun bütün komponentlərindən daha səmərəli istifadə 
olunar.

Ceyranlardan başqa göstərilən ərazilərdə başqa 
ölkələrdən və SSRİ-nin digər rayonlarından uçub gələn külli 
miqdarda köçəri quşlar qışlayır. Yuxarıda deyilən tədbirlər 
həyata keçirilsə, həmin quşlar da ciddi mühafizə olunar.

Həm Şirvan qoruğunda, həm də Bəndovan yasaqlığında 
şirin suyun olmaması onların qoruq və yasaqlıqdan kənara, 
Kürsəngi dağının ətraflarına, Qaraçala sovxozunun sahələrinə 
və başqa yerlərə çıxmalarına səbəb olur. Bu da öz növbəsində 
ceyranların qanunsuz ovlanmasına gətirib çıxarır. Göstərilən 
ərazidə şirin suyun olması vacibdir. Bu həmçinin ərazidə 
salınmış cavan meşə zolağının inkişafına müsbət təsir edər.

Digər vacib tədbirlərdən biri də fitomeliorasiyadır. 
Doğrudur bu sahədə bir qədər iş görülmüş, müəyyən sahələrdə 
yulğun kollarından ibarət meşə zolağı salınmışdır. Onların 
normal inkişafını təmin etmək üçün suvarmaq lazımdır. 
Yulğun kolları ilə yanaşı şorluğa və quraqlığa davamlı 
ağaclardan: iydə, söyüd, zeytun və s. əkilməsi də
məqsədəuyğundur. Əkilmiş meşə, torpaqda rütubətin
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artmasına səbəb olar. Meşənin əmələ gəlməsi yasaqlıqda 
heyvan və quşlann təbii artmasına da müsbət təsir edər.

Qoruq və yasaqlığın kənarında heç bir sərhəddin 
olmaması qoruq rejiminin pozulmasına, brakonyerlərin qoruq 
ərazisinə maneəsiz keçmələrinə səbəb olur. Ceyranları köçəri 
quşları və bütün funanı yaxşı mühafizə etmək üçün göstərilən 
ərazini ətraf sahələrdən təcrid etmək lazımdır. Bunun üçün Baş 
Şirvan korrektoru ilə Bakı-Lənkəran şossesinin kəsişdiyi 
yerdən Xələc kəndinədək və həmin kənddən qoruğun cənub 
sərhəddi boyu (Xəzər dənizinədək) eni 5-6 m olan kollektorun 
çəkilməsi məqsədə uyğundur. Sərhəd məqsədi ilə çəkilən 
kollektorun həm də ərazinin şorlaşmasının qarşısını 
alınmasında böyük rolu ola bilər.

Beləliklə böyük bir ərazidə ceyranların müstəqil həyatını, 
köçəri quşların qışlamasım, ətraf sahələrdən qoruq və yasaqlıq 
ərazisinə başqa heyvanların (tülkü, dovşan, turac və s.) 
miqrasiyasını təmin edilsə, yuxarıda göstərilən fitomeliorativ 
tədbirlər həyata keçirilsə, həmin ərazidən hərbi məqsədlə 
istifadə olunmasa, qoruq ərazisindən Laçın və Kəlbəcər 
rayonlarına mənsub olan qoyun sürüləri çıxarılsa gələcəkdə bu 
qoruq və yasaqlıqda ekoloji tarazlıq bərabərləşir. Bu da 
respublikamızda təbiəti mühafizə sahəsində atılan vacib 
addımlardan biri hesab olunar.

«Azərbaycan təbiəti» jurnalı, 1985-ci il 
№1. səh. 41-42
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SSRi-də qoruqların landşaft tipləri üzrə 
yerləşməsinin bəzi coğrafi qanunauyğunluqları
Sovet ölkəsində qoruqlar təbiəti mühafizənmn xüsusi 

forması və təbiətin etalon sahələridir. Onlar elmi əsaslarla 
ölkənin dövlət planına müvafiq olaraq təşkil olunur.

V.L.Raşek, E.E.Sıroyeçkovski (1980) və başqa 
tədqiqatçıların yazdıqları kimi qoruqların təşkil edilməsi ilə 
əlaqədar olaraq quru səthinin və ya su hövzəsini müəyyən 
sahəsi təbii ehtiyatlarla birlikdə istehsal sahəsindən çıxarılır. 
Hətta buna əsaslanaraq bəzi tədqiqatçılar qoruq yaratma 
işlərini istehsalın inkişafına, cəmiyyətin mənafeyinə zidd 
hərəkət kimi başa düşürlər. Əslində isə qoruq təşkil etmək təbii 
ehtiyatlardan istifadə etməyin bir formasıdır.

Bütün dünyada 2600 böyük qoruq, milli və təbii park 
qeydə alınmışdır. Bu, Yer kürəsinin (quru sahəsinin) 1,6 %-ni 
tutur. 1980-cı ilə qədər SSRİ ərazisində 128 qoruq 
yaradılmışdır. Onların ümumi sahəsi 9061,6 min ha və ya SSRİ 
ərazisinin 0,4 %-ni təşkil edir ki, bu da dünyanın orta 
rəqəmindən (1,6 %-dən) aşağıdır. Ölkəmizdə qoruqlar şəbəkəsi 
vaxtaşırı genişləndirdiyindən bu fərq tədricən aradan qaldırılır 
(V.L.Raşek, E.E.Sıroyeçkovski və b., 1980).

Qoruqlardan müxtəlif ekoloji və genetik ehtiyat, eləcə də 
elmi tədqiqat obyekti kimi istifadə olunur. SSRİ-nin müxtəlif 
təbii qurşaqlarında məqsədli təşkil olunmuş qoruqlar ölkə 
ərazisi üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Bunu nəzərə alaraq, 
biz SSRİ qoruqlarının landşaft tipləri üzrə paylanması 
məsələsini araşdırmışıq.

Tundra zonasında 2635 min ha əraziyə malik olan 
«Kandalakş», «Vrangel adası», «Taymır» qoruqları və onların 
filialları yerləşir. Tundradakı qoruqlar ölkəmizdə bütün 
qorunan sahənin 24,5 %-ni təşkil edir. Burada qoruqlar say 
etibarilə azdır. Lakin onlar geniş sahəni tutur. Buna başlıca 
səbəb tundra landşaft zonası ərazisində iri yaşayış 
məntəqələrinin azlığı, sənaye obyektlərinin seyrəkliyi və onun 
torpaqlarından ancaq maralçılıqda istifadə olunmasıdır.

Tayqa zonasında olan 9 qoruğun ümumi sahəsi 1,575 
min ha-dır ki, bu da mühafizə olunan bütün ərazinin 14,6 %-ni 
təşkil edir. Bu qoruqlarm əksəriyyəti 100-200 m mütləq
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yüksəkliyə malik olan ərazilərdədir. Ancaq Lapland (800-1115 
m) və Sayan-Şuşenski (1500-2500 m) qoruqlarının ərazilərində 
yüksəklik qurşaqlığı müşahidə olunur.

Qanşıq meşə zonasındakı qoruqların ərazisi ölkəmizdə 
təşkil olunmuş bütün qoruq ərazisinin 5,6 %-ni (600722 ha) 
təşkil edir. 198l-ci ilə qədər bu zonada 22 qoruq təşkil 
olunmuşdur. Qoruqların 391827 ha sahəsi meşəlikdir. Meşə 
bəzi qoruqların (Qrini) xeyli, bəzilərinin isə ( Vilsand, 
Moritsala, Enqur və s.) az ərazilərini əhatə etmişdir. «Berezin» 
və «Okayam-Terras» kimi iki böyük biosfer qoruğu qarışıq 
meşə zonasındadır.

Meşə-çöl təbii zonasındakı qoruqların əksəriyyəti 200-500 
m yüksəklikdə yerləşir. Bu zonada təşkil olunan 11 qoruğun 
ümumi sahəsi (115324 ha) SSRİ qoruqları ərazisinin 1,1 %-ni 
təşkil edir. Bu landşaft kompleksindəki qoruq ərazilərinin 
102857 ha-sı (təqribən90 %-i) meşə ilə örtülüdür. Meşə-çöl 
zonasında yerləşən «Mərkəzi Qaratorpaq» biosfer qoruğunda 
qara torpaqların təbiəti, palıd kolluqları, landşaft 
yanmzonalarmın təmas zolağında gedən proseslər elmi 
əsaslarla öyrənilir, mərkəzi qaratorpaq kompleksindən 
səmərəli istifadə yollarının elmi əsaslan işlənilir.

Çöl landşaft kompleksində təşkil olunmuş qoruqlar dəniz 
səviyyəsindən 500 m-ə qədər olan yüksəklikdədir. Çöl 
ərazisindəki 17 qoruğun ümumi sahəsi 427846 ha-dır. Bu, 
SSRİ-dəki ümumi qorunan ərazinin 3,9 %-dir. Çöl zonasında 
olan qoruqlann 9846 ha-sı (2,3 %-i) meşə, qalan hissəsi (97,7 
%-i) isə çöl landşaftına daxildir. Çöl zonasındakı Naurizm və 
Kurqandjin qoruqlarından başqa qalan 15 qoruq SSRİ-nin 
Avropa hissəsindədir. Buna səbəb sıx əhalisi olan bu ərazinin 
nadir landşaft nümunələrini qorumaqdır. Çöl zonasında təşkil 
olunmuş qoruqlardan biri olan Askaniya-Nova Rusiyada ilk 
şəxsi qoruqlardan olub, 1874-cü ildə F.Ə.Falts-feyn tərəfindən 
heyvanların iqlimə uyğunlaşması və hibridləşməsi üçün park 
kimi yaradılmışdır. 1921-ci ildən isə dövlət çöl qoruğudur. 
Quru, ağotlu xam çölün sahəsi qoruq ərazisində 11054 ha olub, 
onun da 1,5 min ha-sı tam mühafizə olunur. Bu da Avropada 
yeganə əkilməyən çöl massividir. Qoruğun qalan ərazisindən 
isə otlaq və biçənək kimi istifadə olunur.
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Yarımsəhra landşaft zonasında təşkil olunmuş qoruqlar 
28 m-lə 200 m mütləq yüksəklik arasındadır. Yarımsəhradakı 
cəmi 5 qoruğun ümumi sahəsi 121651 ha-dır. Bu, SSRİ 
qoruqları ərazisinin 1,2 %-ni bərabərdir. Şirvan dövlət qoruğu 
yarımsəhra landşaft kompleksindəki qoruqlardan olub, 
ceyranların çoxalması və onların inkişafı üçün optimal şərait 
yaratmaq məqsədi ilə təşkil olunmuşdur. 1969-cu ildə bu 
qoruqda cəmi 50 baş ceyran olduğu halda, son hesablamalara 
görə hazırda qoruqda 4 500 baş ceyran qeydə alınmışdır. 
Ceyranlardan başqa burada 371031 baş quş qışlayır.

SSRİ-nin səhra zonasında təşkil olunmuş qoruq larin 
əksəriyyəti -28 m-lə 500 m yüksəklik arasındadır. Səhra 
kompleksindəki qoruqlann ümumi sahəsi 472407 ha-dır. 
Bunun da 22916 ha-sı tuqay meşələri ilə örtülüdür. Səhra 
qoruqları ərazisinin 4,3 %-ni təşkil edir. Türkmənistan SSR- 
dəki Repetek qoruğu ölkəmizdə ilk biosfer qoruğudur. Səhra 
zonasında yerləşən bu qoruqda ali bitkilərin 211 növü fonların 
88 növü saksaulkimilərdir), quşların 196 növü, sürünənlərin 23 
növü (13 növ kərtənkələ, 9 növ ilan)mühafizə olunur. Nadir 
növlərdən boz varan və ceyran hesab olunur (A.V.Çumakova, 
1980).

Subtropik qurşaqda təşkil olunan qoruqlar Qara dəniz 
sahilində (Kolxida, Kintriş, Pitsundo-Müyesser, Yalta, Krım, 
Mıs-Martyan) və Lənkəran ovalığında (Hirkan) yerləşib, 
ümumi sahəsi 72073 ha-ya çatır ki, bu da SSRİ-də ümumi 
qorunan ərazinin 0,6 %-ni təşkil edir. Bu landşaft 
kompleksindəki qoruqlar ərazisinin 90 %-i meşə ilə örtülüdür. 
Subtropik landşaft kompleksindəki qoruqların bəziləri 
(Kolxida və Pitsundo-Müyesser) 0-50 m mütləq yüksəklikdə 
yerləşdiyi halda, Hirkan 1000 m, Kintriş 500-2600 m-də, Yalta 
900-1250 m-də, Krım qoruğu isə 1000-1145 m-dədir. Hirkan 
dövlət qoruğunun bitki növlərinin 30 %-i relikt və endemik 
olub, genetik cəhətdən Himalay bitkiləri ilə «qohumdur». 
Hirkan meşələrinin ən qədim relikt bitkilərindən güləbrişin. 
dəmir ağac, xəzər lələyi, Hirkan ənciri, şabalıdyarpaq palıd, 
azad, qmlağac, şümşad ağacı və s. göstərmək olar.

Dağlıq landşaft kompleksində təşkil olunmuş qoruqlar 
ölkəmizin düzən ərazi qoruqlarına nisbətən sayca çoxdur. Bu.
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ilk növbədə dağlıq ərazi landşaftının daxili diferensiallığının 
mürəkkəbliyindən, dik dağ yamaclarının aşınma prosesindən 
qorunmasından, dağlıq ərazi flora və faunasının mühafizə 
edilməsindən irəli gəlir. SSRİ-nin bütün qorunan ərazisinin 
37,6 %-i (4009652 ha-sı) dağlıq ərazidədir. Dağlıq ərazi 
qoruqlarının 1577944 ha-sı (29,2 %-i) meşə ilə örtülmüşdür.

Dağ qoruqları alçaq, orta və yüksək dağlıq qurşaqlarda 
təşkil olunmuşdur. Onların içərisində eləsi vardır ki, üç relyef 
yarusunun hamısını, bəziləri isə iki (orta və yüksək) yarusu 
əhatə etmişdir. ( 1-ci cədvəl).

Qurşaqlar Yüksəklik ni
lə

Qoruqlann
sayı

Sahəsi

(ha) (% -
b )

Alçaq dağlıq 500-1500 18 6 2660 15,8
Oıta dağlıq 1500-2500 8 377105 9,0
Y üksək 2500-dən 5 66 3065 16,5
dağlıq yux.
Orta, alçaq 15 2166107 54.5
və 500-4000-dən
yüksək dağlıq yux. 4 168708 4,2
Orta və
yüksək 1500-4000-
dağlıq dən yux.
Cəmi 50 4009652 100

Alçaq dağlıq qurşaqda 18 qoruq təşkil olunmuşdur ki, bu 
da dağqoruqlarınm 15,8 %-i olub, ümumi sahəsi 62660 ha- 
dır.bu qoruqların sahəsinin 49 %-i meşə ilə örtülüdür. Nuratin, 
Badxız, Başkir, İlmen, Saquram və başqa qoruqları misal 
göstərmək olar.

Orta dağlıqda 8 qoruq təşkil olunmuşdur. Bu qoruqlann 
ümumi sahəsi 377105 ha-dır. Bu da dağ qoruqlarının 9 %-dir. 
Xosrov (1600-2500 m), Borjomi (1500-2000 m), Zeysk (1200- 
2300 m), Alqet (2000-2300 m) və başqa qoruqlar flora
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qoruqları qrupuna aid olub, orta dağlıqda nadir ağac növlərini 
və meşə örtüyünü mühafizə etmək üçün təşkil olunmuşdur.

Yüksək dağlıqda təşkil olunmuş 5 qoruğun tutduğu sahə 
663065 ha-dır. Bu, dağlıq ərazidəki qoruqların 16,5 %-dir. 
Ərazilərinin xeyli hissəsi nival və subnival landşaft 
kompleksində yerləşdiyindən meşə örtüyü azdır (189755 ha). 
Qafqaz, Teberda, Barquzin və s. qoruqların bütün əraziləri 
2500 m-dən yüksəkdə yerləşir.

Bəzi qoruqların əraziləri alçaq dağlıqdan başlayıb, nival 
və subnival qurşağına qədər davam edir. Bu cür qoruqlar 
sayca 15 olub, sahəcə dağlıq qoruqları ərazisinin yandan 
çoxunu (2166107 ha) əhatə edir. Ritsa (960-3262 m), «Ramit» 
(1176-3195 m), «Göy-göl» (300-3060 m), Zaqatala (630-3648 
m), Şimali Osetiya (1350-4646 m), Sarı-Çelek (1200-4247 m) və 
s. bu qrupp qoruqlara aid olub, tipik dağlıq landşaft 
kompleksləri ilə ayn-ayn flora və fauna növlərini mühafizə 
etmək üçün yaradılmışdır.

SSRİ qoruqlannın bir qrupunun bütün əraziləri 1500 in
dən yüksəkdə (orta və yüksək dağlıq qurşaqda) yerləşir. Bu cür 
qoruqlar azlıq təşkil edir. Cəmi 4 qoruğun 168708 ha ərazisi 
dağ qoruqlarının 4Л %-ni əhatə edir. Kıztlsu (1800-4000 m) 
qoruğunda relikt bitki növləri, Zaamin (1760-3500 m) 
qoruğunda tipik dağ landşaftı,Mirakin (1800-4000 m) 
qoruğunda flora və faunanın pamir-alay endemik növləri 
mühafizə olunur.

SSRİ qoruqlan landşaft kompleksləri üzrə müxtəlif 
paylanmışdır (2-ci cədvəl).
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Təbii landşaft 
zonaları

Qoruqların
sayı

(filialla
birlikdə)

Qorunan
ərazinin
sahəsi
(ha)

Meşə ilə 
örtülü 
sahəsi 
(ha)

Ümumi
qorunan
ərazinin

%-Iə
miqdarı

Tundra 7 2635000 17218 24,5
Tayqa 9 1575078 981151 14,6
Qarışıq meşə 24 600722 391827 5.6
Meşə-çöl 11 115324 102857 U
Çöl 17 427846 9846 3,9
Yarımsəhra 5 121651 — 1,2
Səhra 10 472407 22916 4,3
Subtropik 7 72073 24387 0,6
Dağlıq
landşaft

58 4009652 1577944 37,6

Uzaq şərqin 
enliyarpaq və 
qarışıq 
meşələri

7 710812 112061 6,6

Cəmi bütün 
ərazi

155 10768838 3240207 100 %

SSRİ qoruqları landşaft kompleksləri daxilində qeyri- 
bərabər paylanmışdır. Əgər dağlıq landşaft kompleksi 
daxilində filialları ilə birlikdə 58 qoruq təşkil olunmuşdursa, 
qalan 9 landşaft qurşağı daxilində isə ancaq 97 qoruq təşkil 
olunmuşdur. Bundan başqa tundra zonasının xeyli hissəsi 
qorunur. Yarımsəhra ərazisində təşkil olunmuş beş qoruğun 
əsas sahəsi Qafqazın eyni landşaft tipii daxilində yaradılmışdır. 
Çöl landşaft kompleksində təşkil olunmuş qoruqların altısı 
SSRİ-nin Avropa hissəsində, biri isə Asiya hissəsində təşkil 
olunmuşdur. Belə hal yarımsəhra landşaft kompleksində də 
müşahidə edilir.
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Ölkəmizin qoruqları landşaft kompleksləri üzrə say və 
tutduqları sahəyə görə faizlə nisbəti qeyri-bərabərdir. Belə ki, 
tundrada sayca az qoruq təşkil olunmasına baxmayaraq 
onlarm tutduğu sahə qanşıq meşə, meşə-çöl, çöl, yarımsəhra, 
səhra, subtropik landşaft zonalanndakı və Uzaq Şərqin 
enliyarpaq və qarışıq meşələr kompleksindənki qoruq 
sahələrindən xeyli artıqdır. Dağlıq landşaft kompleksindəki 
qoruqlardan başqa sayca ən çox qoruq qarışıq meşə zonasında 
təşkil olunmuşdur. Ən az qoruq isə yarımsəhradadır. 
Yüksəklik qurşaqlarına görə dağ qoruqlarının çox hissəsi alçaq 
dağlığa düşür. Yüksək dağlıqda isə qalan qurşaqlara nisbətən 
az qoruq təşkil olunmuşdur.

SSRİ qoruqlan yaradılma məqsədinə görə müxtəlif 
qruplara ayrılır: flora qoruqlan, fauna qoruqları, ümumi 
ekosistemqoruqlan, təbiətin yadigarları və mineral qoruqlan, 
qoruq-ovçuluq təsərrüfatlan və biosfer qoruqlan.

Sovet İttifaqının ərazisində sayı və arealı son dərəcə 
azalmış elə qiymətli nadir bitki növləri vardır ki, bunları 
qoruyub saxlamaq məqsədi ilə ölkəmizdə bir neçə bitki 
qoruqlan təşkil olunmuşdur. Müttəfiq respublikalann Nazirlər 
Sovetlərinin xüsusi qərarlarına müvafiq olaraq Estoniya SSR- 
də 50, Belorusiya SSR-də 40, Moldaviya SSR-də 15 nəsli 
tükənmiş bitki növü mühafizə olunur. Ancaq Litva SSR-də 117 
növ bitki (o cümlədən 24 növü nəsli son dərəcə azalmış, 11 
növü isə nadir növdür) qorunur. Bitki qoruqlarının iki 
yanmqrupu vardır. Relikt floram mühafizə etmək üçün bir 
neçə qoruqlar təşkil olunmuşdur ki, bunlara da Viydumyae, 
Hirkan, Moritsala, Türyançay, Eldar şamı (Göygöl qoruğunun 
filialı), Kızılsu, «Jiquli» və s. misal ola bilər. Meşə qoruqları 
SSRİ qoruqlarının çoxunu əhatə etmişdir. Belə ki, 26 meşə 
qoruğu vasitəsi ilə SSRİ florası növlərinin 30 %-i mühafizə 
olunur. Bu onu göstərir ki, qoruq olmayan meşə ərazilərinin 
də bitki aləmini qorumaq lazımdır (A.Q.Bannikov, 
A.K.Rüstəmov, 1977).

Ölkəmizdə 738,2 min ha meşə var ki, bunun 691 min ha- 
sı dövlət meşə fonduna düşür. 47,2 min ha-sı isə istifadədə olan 
meşələrdir (1). SSRİ qoruqlarının bütün ərazilərinin 3240207 
ha-sı meşə ilə örtülüdür. Buraya meşə landşaft kompleksində
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təşkil olunmuş qoruq sahələrindən başqa müxtəlif təbii 
zonaların ərazilərindəki qoruq sahələrində mövcud olan meşə 
sahələri də daxildir. Məsələn, səhra qoruqlarında 22916 ha 
tuqay meşələri, çöl qoruqlannda 9846 ha meşə örtüyü 
mövcuddur. Müxtəlif təbii zonalarda təşkil olunmuş meşə 
qoruqlarının miqdarı SSRİ-nin meşə kompleksinin bütün 
növlərini, nəsli son dərəcə azalmış və təhlükə altına düşmüş 
ağac növlərini mühafizə etmək üçün azlıq təşkil edir.

İnsanların təbiətə təsiri nəticəsində Yer üzərində mövcud 
olan heyvan növlərinin sayı və onlann ümumi miqdan xeyli 
azalmışdır. Beynəlxalq təbiəti və təbii ehtiyatlan mühafizə 
ittifaqının (MSOP) məlumatına əsasən Yer kürəsində quşların 
94, məməlilərin isə 63 növü məhv olmuşdur. D.Fişerin 
hesablamalarına əsasən məməlilərin 75 %-nin, quşların isə 86 
%-nin insan fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq nəsli kəsilmişdir 
(A.Q. Bannikov, A.K.Rüstəmov, 1977).

Bəzi heyvanların sayı o qədər azalmışdır ki, adları 
«Qırmızı kitaba» düşməklə yanaşı, onlann mühafizəsi üçün bir 
neçə qoruqlar təşkil olunmuşdur. 1967-ci ilə qədər ancaq 
heyvanxanalarda və pitomniklərdə 48 baş zubr qalmışdır. 
«Belovejsk puşa», «Okayanı-Terras» və «Qafqaz» 
qoruqlannm sayəsində zubrlann sayı artmış və SSRI-də 
onlann sayı 655-ə çatmışdır. Bizon, Sayqak, David maralı, 
Prejevalsk atlan, ağ fiks, maral, ceyran və s. heyvanların da 
mühafizə olunması onlann saylannm ilbəil artmasına səbəb 
olmuşdur. Fauna qoruqlarının bir hissəsi olan, məməlilər 
yanmqrupunu təşkil edən Zaqatala qoruğunda Dağıstan 
turları, Şirvan qoruğunda ceyranlar, Barsa-gəlməz qoruğunda 
ceyran və sayqak, Badxız qoruğunda vəhşi at, kulan, ceyran və 
arxar, Ussuriya qoruğunda Amur pələngi, bəbir və başqa növ 
heyvanlar mühafizə olunur. 1976-cı ildə tərtib olunmuş 
«Qırmızı kitab»da məməlilərin 291 növü, quşlann 287 növü və 
yarımnövü, suda-quruda yaşayanların 37 növü və həşaratların 
isə 108 növü qeydə alınmışdır (1). Quşlann da sıradan çıxmağa 
yaxm olan növlərini və nəsli kəsilməkdə olan, həmçinin qorxu 
altına düşmüş yanmnöv və fərdlərini mühafizə etmək üçün bir 
qrupp ornitoloji qoruqlar təşkil olunmuşdur ki, bunlar da 
fauna qoruqlarının bir qismidir.
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Qızılağac dövlət qoruğu ümumittifaq əhəmiyyətli qoruq 
olub, SSRİ-də köçəri və qışlamağa gələn quşların yeganə 
məskənidir. Burada 248 növ quş qeydə alınmışdır. Belə 
qoruqlardan Astraxan, Krasnovodsk, Qasan-qulu, 
Çemomorsk, Kandalakş, Darvin və s-ni göstərmək olar. SSRİ- 
də bu məqsədlə 15 qoruq təşkil olunmuşdur. Bununla yanaşı 
həmin qoruqlarda quşların çoxalması və mühafizəsi ilə bərabər 
landşaftın bütün komponentləri də eyni dərəcədə qorunur.

SSRİ-də elə qoruqlar da vardır ki, burada landşaftın 
bütün komponentləri eyni dərəcədə mühafizə olunur. Bunların 
bir qismi xarakter dağ landşaft kompleksini qorumaq üçün 
təşkil edilmiş qoruqlardır. Ağsu-Cabağlı, Barquzin, Kabardin- 
Balkar, Şimali Osetiya, Sayan-Şuşenski və başqaları bunlara 
misal ola bilər.

Bir qrupp qoruqlardan bəziləri dağlıq, bəziləri düzən 
ərazidə yerləşməsinə baxmayaraq, orada təbii kompleks 
mühafizə olunur. SSRİ-də bu cür 18 qoruq yaradılmışdır. 
Alma-Ata, Laqodexi, Kolxida, Komsomolsk, Ramit, Karakul, 
Kızılqum, Xinqan, Xoper, Slitere, Baykal və s. qoruqlar 
bunlara misal ola bilər.

Təbiətin elə unikal əraziləri varki, onlar elmi, tarixi və
mədəni-estetik əhəmiyyətə malik olan obyektlərdir. Bunlara 
bəzi şəlalələr, mağaralar, qeyzerlər, geoloji açılışlar, 
paleontoloji obyektlər, qədim insan məskənləri və s. aiddir. 
Bunlardan başqa elə qoruqlar var ki, həmin qoruq ərazilərində 
bəzi mineralların (ilmenit, apatit, titanit, tsirkon, sodalit və s.) 
aşkara çıxdığı əvəzolunmaz yer kimi mühafizə olunur (İlmen 
qoruğu buna misal ola bilər). Kivaç qoruğunda təbiət muzeyi 
və dendroloji park yerləşir. «Stolbı» qoruğunda hündürlüyü 
100 m-ə çatan 80 qrup qaya sütunları yerləşir ki, bu da 1,3 min 
ha sahəyə malikdir. «Başkir» qoruğunda landşaftın bütün 
komponentləri ilə yanaşı Paleolit dövrünün divar şəkilləri ilə 
məşhur olan Kapov mağarası da mühafizə olunur. «Qaliçya 
qora» qoruğunda relyefin üst-devon yaşlı əhəng daşlan ilə 
bağlı olan karst formaları ilə yanaşı buzlaşmadan sonrakı 
landşaftın son qalıqlan mühafizə olunur. Qobustan qruğu 
qədim insan məskəni olmaqla qaya üzərində onların nişanələri 
(təsviri rəsmləri) qorunur. Beləliklə, SSRİ-də bu cür 11 qoruq
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təşkil olunmuşdur. Bunlardan başqa SSRİ-də 3000-dən çox 
təbiət abidəsi mövcuddur.

Qoruqlardan başqa SSRİ-də heyvanlardan səmərəli 
surətdə istifadə edilməsi üçün müəyyən sahələr ayrılır. Hətta 
nadir heyvan növlərinin də tutulması (heyvanxana üçün, 
genetik fondu saxlamaq, elmi müşahidə və başqa məqsədlər 
üçün) planlı surətdə həyata keçirilir. Bu, müəyyən hədd 
daxilində qanunlaşmış sahələrdə -  qoruq - ovçuluq 
təsərrüfatlarında aparılır. Təbiəti mühafizənin bir forması olan 
yasaqlıqlardan fərqli olaraq qoruq-ovçuluq təsərrüfatlarında 
ilin fəsillərindən və heyvanların çoxalma və inkişaf 
dövrlərindən asılı olaraq planlı surətdə heyvanat aləmindən 
istifadə olunur. Yasaqlıqlar da bu məqsədlə təşkil olunmasına 
baxmayaraq, onlar müvəqqəti (müəyyən bir müddət üçün) 
olurlar. Qoruq-ovçuluq təsərrüfatlarında heyvanat aləmindən 
elə istifadə olunur ki, mühafizə olunan obyektə və kompleksə 
böyük itki dəymir. Ölkəmizdə bu məqsədlə 8 qoruq-ovçuluq 
təsərrüfatı yaradılmışdır ki, bu ərazilərdə SSRİ faunasının 
müəyyən növləri həm mühafizə olunur, həm də onların 
çoxalması və inkişafı təmin edilir ki, onlardan da xalq 
təsərrüfatında müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunur.

SSRİ-də qoruq formalarından biri də biosfer 
qoruqlarıdır. Təbiəti mühafizənin yeni və ümumdünya 
əhəmiyyətli formalarından olan bu mühafizə növü dünya 
alimləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

YUNESKO-rum Beynəlxalq proqramında («İnsan və 
biosfer») biosfer qoruqların təşkil ideyası təklif olunmuşdur. 
Belə qoruqların təşkilində əsas məqsəd: indiki və gələcək 
nəsillər üçün yerdə həyatın inkişaf mərhələsində formalaşmış 
bitki və heyvanat aləminin genetik fondunu və həmçinin 
biosferin etalon sahələrinin tipik ekosistem nümunələrini və 
qruplarını mühafizə etməkdir (2).

SSRİ ilə ABŞ arasında olan qarşılıqlı razılığa uyğun 
olaraq, ətraf mühitin mühafizəsi üçün Sovet və Amerika 
alimlərinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində 1972-ci il maym 23- 
də biosfer qoruqlarının təşkili haqqında elmi-tədqiqat işlərinin 
vahid proqramm layihəsi işlənib hazırlanmışdır.
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Mövcud olan qoruqların hesabına hazırda SSRİ-də 7 
biosfer qoruğ təşkil olunmuşdur ki, bu da qorunan sahələrin 
daha da genişlənməsinə imkan vermişdir. «Qafqaz», 
«Berezin», «San-Çelek», «Sixote-Alin», «Okayanı-Terras». 
«Mərkəzi qaratorpaq» və «Repetek» biosfer qoruqları müxtəlif 
landşaft komplekslərində yerləşmişdir. Adi qoruqlar vasitəsi 
ilə 10,7 mln. ha ərazi qorunur. Gələcəkdə təşkil olunacaq 
biosfer qoruqları şəbəkəsi hesabına qorunacaq ərazilərin 
ümumi sahəsi də artacaqdır. Bunun üçün mövcud qoruqların 
kənaTİannda bufer və aralıq zonalarım təşkil etmək 
məqsədəuyğundur.

Azərbaycan SSR-in bəzi qoruqları və onlara yaxm olan 
yasaqlıqların hesabına kompleks biosfer qoruğu təşkil etmək 
vaxtı çatmışdır. Yuxanda deyildiyi kimi, bitki və heyvanat 
aləminin genetik fondunu, həmçinin biosferin etalon 
sahələrinin tipik ekosistem nümunələrini və qruplannı 
mühafizə etmək məqsədi ilə mövcud olan qoruq və 
yasaqlıqların ərazilərindən ibarət kompleks biosfer qoruğu 
yaratmaq mümkündür. Azərbaycan SSR-in cənub-şərqində 
yerləşən Qızılağac dövlət qoruğunu aə ona yaxm olan Şirvan. 
Hirkan qoruqlarım və Bəndovan, kiçik Qızılağac dövlət 
yasaqlıqlarını, eyni zamanda onların ətraf sahələrini biosfer 
qoruğuna çevirmək vacibdir (T.O.İbrahimov, 1981).

Deyilənlərə əsasən aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:
1. Dağlıq ərazidə təşkil olunmuş qoruqlar 

yüksəklik yarasları üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Yüksək 
dağlıqda təşkil olunmuş qoruqların sahəsi geniş, lakin orta və 
alçaq dağlıqda hər bir qoruğun tutduğu sahə azdır.

2. Ayrı-ayn landşaft tipləri daxilində təşkil 
olunmuş qoruqlar həm say, həm də sahə etibarilə qeyri- 
bərabər paylanmışdır.

3. Eyni tipli landşaft zonasında təşkil olunmuş 
qoruqların sayı SSRİ-nin Avropa hissəsində xeyli çox, Asiya 
hissəsində isə azdır.
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4. Relyefin yüksəkliyi artdıqca qoruqların sayı 
azalır, mühafizə olunan ərazinin sahəsi artır.

Azərbaycan SSR EA «xəbərləri» 
yer. elm. ser. 1983 №3, s. 116 -123
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Biosfer Qoruqları
Yer qabığını bir-birilə sıx surətdə əlaqədar olan və bir- 

birini tamamlayan üç əsas təbəqə təşkil edir. Tərkibləri 
müxtəlif olan bu təbəqələr aşağıdakı ardıcıllıqla yerləşir: üstdə 
qaz təbəqəsi -  atmosfer, sonra su təbəqəsi -  hidrosfer, nəhayət, 
daş təbəqə -  litosfer. Dəqiq bölgü üzrə bu təbəqələrdən başqa 
daha bir təbəqə də qəbul edilmişdir ki, buraya planetimizin 
bütün bitki və heyvanat aləmi daxildir. Fransız alimi
O.B.Lamark bu hissəni b i o s f e r  adlandırmışdır. Biosfer 
Yerin hər üç təbəqəsi ilə bilavasitə əlaqədar olub, litosfer, 
hidrosfer və atmosferdəki bütün canlıları əhatə edir. Hazırda 
Yerdə əhalinin sayının külli miqdarda artması, iri şəhərlərin 
salınması, texnikanın sürətlə inkişafı və s. biosferə müəyyən 
dərəcədə mənfi təsir göstərir. Buna görə də müasir dövrdə 
təxirəsalınmaz problemlər içərisində təbiəti mühafizə məsələsi 
əsas yerlərdən birini tutur.

SSRİ ilə ABŞ arasındakı qarşılıqlı razılığa uyğun olaraq 
ətraf mühitin mühafizəsi üçün Sovet və Amerika alimlərinin 
birgə əməkdaşlığı nəticəsində 1972-ci ilin mayında biosfer 
qoruqlarının təşkili haqqında elmi-tədqiqat layihəsi işlənib 
hazırlanmışdır.

Biosfer qoruqlarını təşkil etmək ideyası müxtəlif 
dövlətlərin görkəmli alimləri tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Moskvada 1974-cü ilin iyulunda imzalanmış 
Sovet -  Amerika dövlətlərinin rəsmi məlumatlarında deyilir: 
«Ətraf mühitin mühafizəsi işindəki əməkdaşlığı 
genişləndirmək, BMT-nin maarif, elm və mədəniyyət 
məsələləri ilə məşğul olan təşkilatı -  YUNESKO-nun təklifi ilə 
təşkil olunmuş «İnsan və biosfer» beynəlxalq proqramını 
yerinə yetirmək lazımdır. Hər dövlət öz ölkəsində müəyyən 
olunmuş təbii ərazilərdə biosfer qoruqlarında, yəni heyvanat 
və bitki aləminin genetik cəhətdən qiymətli növlərini mühafizə 
etmək, həmin ərazilərdə elmi-tədqiqat işləri aparmaq, dünya 
miqyasında ətraf mühiti qoruyub saxlamaq işində insanların 
ən xeyirli yaradıcılığına nail olmalıdır».

Biosfer qoruqlarının məqsəd və vəzifələri müxtəlifdir. 
Onlardan ən vacibləri aşağıdakılardır:
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1. Ətraf mühiti təmsil edən nadir flora və fauna 
növlərinin qorunması.

2. Müşahidəni təbii şəraitdə aparmaqla elmi-tədqiqat 
işləri görmək.

3. Antropogen amillərin təbii ekosistemə təsirini 
öyrənmək.

4. İxtisasçılann hazırlanması və maariflənməsi işini 
təmin etmək.

Yuxanda deyilənləri V.K.Conson, C.S.Olson, D.E.Raykl 
(ABŞ) «Eksperimental qoruqlann idarəsi və onlann təbiəti 
mühafizə qoruqlarına -  kompleks qoruqlara münasibəti» adlı 
məqalələrində göstərmişlər. Müəlliflər ABŞ-m təbii şəraitinə 
uyğun biosfer qoruqlarının təşkili və quruluşu barədə yazırlar: 
«İlk növbədə qoruğun mərkəz zonasını («nüvəni») və onun 
ətraf zonasını, yəni aralıq (bufer) zonanı təşkil etmək lazımdır. 
Bu zonalar gərək həmmərz, yanaşı olsunlar. Bəzən ərazinin 
azlığı ilə əlaqədar əksər biosfer qoruqlarının aralıq zonası 
olmur. ABŞ-da bu çətinliyin qarşısını almaq üçün təklif 
olunub ki, «kompleks biosfer qoruğu» və ya «biosfer 
qoruqları qrupu», yəni «nüvə» və «aralıq zona»dan əlavə 
«eksperiment biosfer qoruğu» və «ətraf sahələr» də yaradılsın. 
Kompleks biosfer qoruğunun mərkəzində təsərrüfat işləri 
görmək olmaz. Aralıq sahədə tədqiqat işlərinə qismən yol 
verilir. Eksperimental qoruqlarda isə antropogen amilin 
ümumi qruluşu (təbiətə) göstərdiyi təsir qiymətləndirilir. 
Periferik (ətraf) sahədə dağılmalar, pozulmalar öyrənilir və 
burada həm də ekosistemin bərpası üçün işlər görülə bilər.

Biosfer qoruqlarını təşkil etmək üçün yaradılmış xüsusi 
komitə artıq ABŞ-da münasib yerlərin və mümkün olan 
ərazilərin araşdırılması işinə başlamışdır. Bu komitənin 
məlumatına görə ABŞ-da hazırda mövcud olan 29 biosfer 
qoruğunun bəziləri yeni ərazilərdə, əksər hissəsi isə milli 
parklar, abidələr, dövlət qoruqları və yasaqlıqları ərazisində 
yerləşmişdir.

V.V.Krinitski «SSRİ dövlət qoruqları və biosferdəki 
dəyişkənliyi müşahidədə onlann rolu» adlı məqaləsində 
göstərir ki, SSRİqoruqlannın təşkili və prinsipi YUNESKO
nun proqramında göstərilən tələblərə əsaslanır. Hazırda SSRİ

228

qoruqlarının bir neçəsi (Frans İosif torpağı, Yakutsk, Baykal, 
Kursk, Repetek, Puşinsk və s.) məqsədinə və gördüyü işə görə 
biosfer qoruqlarının qarşısına qoyulan tələbata tam cavab 
verir.

Respublikamızda nadir bitki və heyvan növlərini 
qoruyub saxlamaq, xüsusilə Qızılağac qoruğunda köçəri 
quşların intensiv azalmasının qarşısım almaq və onların sayını 
artırmaq məqsədi ilə mövcud olan bəzi qoruq və 
yasaqlıqlardan ibarət kompleks biosfer qoruğu yaratmaq 
günün aktual məsələlərindən biridir.

Tədqiqat apardığımız Qızılağac, Şirvan, Hirkan Dövlət 
qoruqları və Bəndovan yasaqlığının ərazilərindən və bunları 
əhatə edən ətraf sahələrdən ibarət kompleks biosfer qoruğu 
təşkil etmək məqsədəuyğundur. Qızılağac qoruğu İttifaq 
əhəmiyyətli qoruq olub, nadir quş növlərinin saxlanması və 
köçəri quşların qışlanması üçün ən əlverişli şəraitə malikdir.

Əvəllər burada 248 növdə 10 milyon, 1964-cü ildə isə 7 
milyon quş qeydə alınmışdır. Son məlumata görə qoruqda 183 
növdə 298 mindən çox yerli və köçəri quş yaşayır. Bunlardan 
ən çox yayılanlar aşağıdakılardır: çöl ördəklərindən yaşılbaş 
ördək, boz ördək, enliburun, bizquyruq, fitçi cürə, cırsəsli cürə, 
ala ördək və s. Qazlardan: boz qaz, qaşqa qaz, cırsəsli qaz, 
qırmızıboğaz vəhşi qaz və s. Batağan (suya cuman) 
ördəklərdən: güləyən quş, qırmızıbaş maygülü, qırmızıburun 
maygülü, şimal qaa, böyük pazdimdik, uzunburun pazdimdik 
və s. Bunlardan başqa qu quşu, qızıl qaz, qarabatdaq, qutan, 
vağ, bəzkək və s. qoruğun daimi sakinləridir.

Qoruq ərazisində qamışlıq və bataqlıq sevən bir çox 
başqa quşlar da yaşayır. Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı 
düşməsi ilə əlaqədar, burada olan bataqlıq və gölməçələrin 
quruması həmin quşların yaşamasına mənfi təsir göstərir. Belə 
ki, uçub gələn quşların çoxusu qoruğun ətraf sahələrinə düşür 
və orada yaşamalı olur. Yerli əhali isə onları külli miqdarda 
ovlayır. Bunun qarşısını almaq üçün qoruğun sərhəddi boyu 
təqribən 8-10 km enində bir zolaq kompleks biosfer 
qoruğunun aralıq zonası təşkil edilməlidir.

Coğrafi mövqeyinə, təbii komponentlərin nisbətən 
ideallığına (toxunulmamış) və ətrafında aralıq zonanı təşkil
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etmək üçün münasib ərazisinə görə Qızılağac Dövlət qoruğunu 
biosfer qoruğunun nüvəsi hesab etmək olar. Əraziləri 
Qızılağac qoruğuna yaxm olan, müxtəlif landşaft 
qurşaqlarında yerləşən müxtəlif məqsədli Şirvan, Hirkan 
qoruqlarını və Bəndovan yasaqlığını da eksperimental 
qoruqlar kimi kompleks biosfer qoruğunun ərazisinə daxil 
etmək məqsədəuyğundur.

Şirvan Dövlət qoruğu nəsli son dərəcə azalmaqda olan və 
adı SSRİ-nin «Qırmızı kitabına» düşən ceyranları mühafizə 
etmək məqsədi ilə 1969-cu ildə təşkil olunmuşdur. Lakin qeyd 
etmək lazımdır ki, burada ceyranların yaşaması üçün şərait o 
qədər də əlverişli deyildir. Belə ki, ərazinin kiçikliyi, bitki 
örtüyünün zəif inkişaf etməsi, onlann daldalanması üçün 
şəraitin olmaması ceyranların qanunsuz ovlanması işini 
asanlaşdırır. Bu qoruğun yaxınlığındakı Bəndovan yasaqlığı 
da eyni məqsədli və eyni «dərdlidir». Hər iki ərazidə yulğun 
kollarından və şoranlığa davamlı, suya az tələbkar ağaclardan 
ibarət meşə zolaqları salmaq və onların sahələrini birləşdirmək 
vacib tədbirlərdən biridir.

Nəzərdə tutulan kompleks biosfer qoruğunun şimal 
sərhəddi Baş Şirvan kollektoruna, şimal-qərb sərhəddi isə Bakı 
-  Salyan şose yolunadək artırılsa, ceyranların arealı xeyli 
genişlənər.

Hirkan Dövlət qoruğunda qədim və qiymətli relikt ağac 
növləri, ayı, qaban, xalı maral və s. də qorunur. Qoruğun 
indiki ərazisinin kənan boyu təqribən 5-8 km enində zolaq 
(bufer zona) yaratmaq nadir ağac növlərinin və heyvanat 
aləminin daimi yaşamasına xeyli müsbət təsir göstərərdi.

Kompleks biosfer qoruğunun cənub sərhəddini dövlət 
sərhəddi boyunca götürmək daha məqsədəuyğundur. 
Göstərilən qoruq və yasaqlıqlann aralannda qalan və onları 
əhatə edən ərazilər isə Qızılağac kompleks biosfer qoruğunun 
periferik sahəsi ola bilər.
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YUNESKO-da qəbul olunmuş 
kompleks biosfer qoruğunun modeli.

ı
53

ь: Ш AA
1.Kompleks biosfer qoruäunun nüvəsi.
12. Aralıq (bufer) zona; 
Ə.Eksperime'ntal qoruqlar.
4Ətraf (periferik) sahə.
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Beləliklə, kompleks biosfer qoruğu haqqındakı 
mülahizələri tədqiqat apardığımız əraziyə tətbiq etmiş olsaq. 
Talış dağlarından Baş Şirvan kollektorunadək, Xəzər 
dənizinin sahili boyu böyük bir ərazidə ümumi biosferin bir 
qismini qoruyub saxlaya bilərik.

«Azərbaycan təbiəti» jum. 1981.
№3. s. 1 2 -1 4 .

Şəkil Qızıl ağac qoruğunun bəzi «sakinləri»
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Bəndovan dövlət yasaqlığının təbii şəraiti və ondan 
səmərəli istifadə yolları

Bəndovan dövlət yasaqlığı 1961-ci ildə Cənub-Şərqi 
Şirvan düzənliyinin şimal şərqində, Xəzər dənizinin qərb sahil 
zonasında təşkil olunmuşdur. Yasaqlığın ümumi sahəsi 51805 
hektardır. Yasaqlığın təşkil olunmasında əsas məqsəd, burada 
nəsli azalmış ceyranın saymı artırmaq və onun yaşadığı təbii- 
ekoloji şəraiti mühafizə etməkdir. Həmçinin burada qışlayan 
ördək növləri, başqa köçəri quşlarla yanaşı turac da qorunur.

Ərazinin relyefi düzən olub, çox zəif meyilliklə 
səciyyələnir. Şərq hissədə mütləq yüksəklik 48,1 m—dir. 
Ərazinin yüksəkliyi -  28 m-lə 48,1 metr arasında tərəddüd edir. 
Yasaqlığın bütün ərazisi (Bəndovan palçıq vulkanının sahəsini 
çıxmaqla) okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Düzənlik zəif 
parçalanmış, az meyilli və hamar səthdən ibarətdir. Buna görə 
də səth axımı zəif, torpağın şorlaşması isə şiddətli gedir.

Yasaqlığı əhatə edən ərazidə yayı quraq keçən mülayim -  
isti yarımsəhra və quru səhra iqlimi hakimdir. İllik yağıntının 
miqdarı 200-300 mm-ə qədərdir. Havanın orta illik 
temperaturu 14°-15° olur. Ümumİ günəş radiasiyasının illik 
miqdarı 130-135 kkal/sm2 arasında dəyişir (Ə.M.Şixlinski, 
1963,1969).

Yasaqlıqda boz, boz-qonur, boz-çəmən, çala-çəmən, 
şoran torpaqlar yayılmışdır. Yasaqlığın intensiv şorlaşmış 
sahələrində bitki örtüyü çox seyrək olub, əsasən şoran ot və 
kolluqlardan ibarətdir.

Bəndovan palçıq vulkanı yarımsəhra landşaft daxilində, 
Cənub-Şərqi Şirvan düzünün dəniz sahilində yerləşib, Bozdağ, 
Dovşandağ və Bəndovan palçıq vulkanı qrupu sırasına 
daxildir. Bəndovan palçıq vulkanı eyni adlı burunda yerləşərək 
Xəzər dənizi səviyyəsindən 76,1 m ucalır. Vulkan konus 
şəklində olub, şərq və cənub-şərq ətəkləri dəniz abraziyasına 
məruz qalır.

Bu vulkan antiklinal qırışıq üzərində yerləşibdir. Onun 
püskürmə materialları məhsuldar qat, Ağcagil, Abşeron və 
Dördüncü dövr çöküntülərindən ibarətdir. Brekçiyaların 
tərkibində Üst Təbaşir yaşlı süxurlara da təsadüf olunur (7).
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Yasaqlığın təbii şəraitindən asılı olaraq bitki örtüyü 
zəifdir. Bu da ilk növbədə torpağın şoran olması, eləcə də 
rütubətin çatışmaması ilə sıx əlaqədardır. Bitkiləri əsasən 
halofitlərdən, ot bitkiləri efemerlərdən, qismən şoran 
kollardan ibarətdir.

Bəzi ərazidə yulğun kollan mövcud iqlim şəraitinə 
uyğunlaşmış əlverişli bitki hesab olunur. Bu yerlərdə tək-tək 
söyüd ağaclarına da rast gəlinir. Bunlardan başqa ətli şoran, 
qarağan, cərən, kəngiz, suçax yerlərdə cil, palçıq vulkanının 
yamaclannda və ona yaxın ərazilərdə yovşan yayılmışdır. Bəzi 
yerlərdə isə ağacşəkilli şoranotu, dəvətikam, sarıbaş və s. 
inkişaf etmişdir.

Ərazinin yastı, qapalı, çökək sahələrində səth suları 
toplanır ki, bu da müvəqqəti şor göllər əmələ gətirir. Qrunt 
sularının səviyyəsi səthə yaxın olur. İlin isti aylarında şorlaşmış 
həmin sular buxarlandığından göllərin dibində duz qaysağı 
yaranır. Belə müvəqqəti göllərin daha alçaq, intensiv şorlaşmış 
hissəsində yüksək şorluqla əlaqədar olaraq bitki örtüyündən 
məhrum talacıqlar əmələ gəlir. Onların kənarlarında seyrək 
sarıbaş kolları inkişaf etmişdir.

Ərazi landşaftının təsnifatı aşağıdakı kimidir. Burada 
düzənlik landşaft sinfi daxilində subtropiklərin yarımsəhra 
tipii; akkumulyativ düzənliklərin şoran bitkiləri, akkumulyativ 
düzənlik və tirələrin kol (yarımkol) yarımtipləri ayrılmışdır. 
Landşaft yarımtipləri daxilində 6 landşaft növü müəyyən 
edilmişdir (M.Ə.Süleymanov, O.Ə.Kərimov, 1978).

Akkumulyativ düzənliklərinin şoran kompleksi 2 növü 
əhatə edir: 1. Dəniz düzənliyi və tirələrdə boz-çəmən, qonur və 
şoran torpaqlar üzərində şoran bitkiləri; 2. Allüvial delta 
düzənliyi və tirələrdə boz-çəmən, çəmən-boz, qonur və şoran 
torpaqlarda şoran bitkiləri.

Akkumulyativ düzənlik və tirələrin kol kompleksi 4 növü
əhatə edir: 1. Dəniz düzənliyində boz, boz-çəmən, boz-qonur, 
qonur şorakətli torpaqlar üzərində yarımkol bitkiləri; 2. 
Allüvial delta düzənliyində boz-çəmən, boz və qonur torpaqlar 
üzərində yanmkol bitkiləri; 3. Laqun-şoran düzənliyində boz, 
boz-çəmən, boz qonur və şorakətli torpaqlar üzərində 
yanmkol bitkiləri; 4. Palçıq vulkanlı prolüvial-delüvial
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Şəkil 2. Bəndovan yasaqlığının yarımsəhra landşaftı 
(Şəkillər T.O.İbrahimovundur)
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düzənliklərdə qonur və boz-çəmən torpaqlar üzərində şoran 
bitkilər.

Birinci landşaft növü Cənub-Şərqi Şirvan düzünün 
müxtəlif hissələrində və dənizə yaxın sahələrdə geniş yayılıb, 6 
mərzi birləşdirir. Qədim və yeni qum dyunlan və sahil tirələri 
üzərində əsasən holofıtlər (ətlişoran, qarağan, yovşan, seyrək 
cərən, kəngiz və s.) ərazidə litoloji tərkibinə görə fauna qatışığı 
olan qum lu, gilli çöküntülər üzərində boz-çəmən, boz-qonur 
torpaqlar yayılmışdır.

Kompleksin ikinci landşaft növü 5 mərzi birləşdirir. Bu 
növ Baş Şirvan kollektoru ilə Bakı -  Salyan yolunun kəsişdiyi 
ərazidə və ona yaxm sahələrdə yayılmışdır. Şoran ot bitkiləri 
(holofitlər) -  sarıbaş, qarağan, kəngiz və s. üstünlük təşkil edir. 
Yarımbərkimiş, eol mənşəli, qum dyunlarına da təsadüf edilir.

Üçüncü landşaft növü daxilində 11 mərz ayrılmışdır. Səthi 
zəif meyilli olub yastıdır. Relyefdə Xəzər dənizinin qədim və 
müasir terraslan və zəif bərkimiş qum təpələrinə də rast gəlinir. 
Ərazidə ağacşəkilli şoranotu, çərən, sarıbaş, yovşan, 
qarayonca və s. bitkilər yayılmışdır. Ərazi landşaftından qış 
otlaqları kimi istifadə olunur.

Dördüncü landşaft növü daxilində 3 mərz aynlıb ki, bu 
da ərazidə az sahəni əhatə edir. Zəif gillicəli boz-çəmən, ağır 
gillicəli, tam inkişaf etməmiş torpaqlar üzərində çərən, 
ağacşəkilli şoranotu, qaraşoran (sarsazan), yulğun, dəvətikanı 
və s. bitkilər üstünlük təşkil edir.

Bu kompleksin çox hissəsini əhatə edən beşinci landşaft 
növü 7 mərzi birləşdirir. Bu landşaft növünün yayıldığı ərazi 
Üst Yeni Xəzər dövrünün qumlu və gilli çöküntülərindən təşkil 
olunmuşdur. Yarımbərkimiş qum təpəcikləri üzərində zəif 
inkişaf etmiş və seyrək bitki örtüyünün əsasını yovşan, çərən, 
qarağan, sarıbaş, ağacşəkilli şoran və s. təşkil edir.

A ltıncı landşaft növü Bəndovan palçıq vulkanını və ona 
yaxın əraziləri əhatə edir. Palçıq vulkanının krater hissəsi bitki 
örtüyündən məhrumdur. Yamaclarda dənəvər və kövrək 
strukturlu şorakətli boz-qonur torpaqlarda şoran bitkilər, 
yovşan və s. üstünlük təşkil edir.

Tədqiq olunan ərazinin mövcud fiziki-coğrafi şəraiti 
bilavasitə təbii komponentlərin qarşılıqlı təsiri və əlaqəsinin
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qanunauyğun təzahürüdür. Lakin göstərmək lazımdır ki, 
landşaftın inkişafı üçün burada iqlim şəraiti tam əlverişli 
deyildir. Ona görə də yasaqlıqda olan heyvan və quşlann 
inkişafı üçün optimal şəraitin yaradılması, burada bir sıra 
meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bunun 
üçün ərazidə ilk növbədə torpağın şorlaşmasının qarşısını 
almaqla, yeni salınmış meşə və kolları suvarmaq üçün Kür 
çayından şirin su kanalı çəkməklə sıx bitki örtüyünün 
yaranmasını və eləcə də heyvanların bol ot ehtiyatını təmin 
etmək olar. Bu isə öz növbəsində mikroiqlim şəraitinin 
nisbətən yaxşılaşmasına imkan verər.

Digər vacib tədbirlərdən biri də fitomeliorasiyadır. 
Doğrudur bu sahədə bir qədər iş görülmüş, müəyyən sahələrdə 
yulğun kollarından ibarət meşə zolağı salınmışdır. Onların 
normal inkişafını təmin etmək üçün suvarmaq lazımdır. 
Yulğun kollan ilə yanaşı şorluğa və quraqlığa davamlı 
ağaclardan iydə, söyüd, zeytun və s. əkilməsi də 
məqsədəuyğundur. Əkilmiş meşə, torpaqda rütubətin 
artmasına səbəb olur.

Meşənin əmələ gəlməsi yasaqlıqda heyvan və quşlann 
təbii artmasına müsbət təsir göstərər.

Yasaqlığın əsas «sakini» ceyrandır. Burada ceyranların 
sərbəstliyi və rahatlığa qismən təşkil edilmişdir. Lakin ərazinin 
azlığı onların tamam asudə yaşamalarına müəyyən maneçilik 
törədir. Deməli yasaqlığın ərazisini Bəndovan yasaqlığı ilə 
onun cənubunda yerləşən Şirvan Dövlət qoruğu arasındakı 
istifadəsiz torpaqların hesabına genişləndirmək vacibdir. 
Yasaqlığın şimal-şərq sərhəddini Baş Şirvan kanalma qədər, 
şimal-qərb sərhəddini isə Bakı -Salyan yolunadək 
genişləndirmək daha məqsədəuyğundur.

Beləliklə, böyük bir ərazidə ceyranların müstəqil həyatını, 
köçəri quşlann qışlamasını, ətraf sahələrdən yasaqlıq ərazisinə 
başqa heyvanların (tülkü, dovşan, turac və s.) miqrasiyasını 
təmin etmiş olsaq, gələcəkdə bu yasaqlıqdan ovçuluq 
təsərrüfatının inkişafında da istifadə etmək olar.

Azərbaycan SSR. EA «xəbərləri» 
yer. elm. ser. 1980, №4. s. 74-76.
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H. Zərdabinin əsərlərində təbiətin 
mühafizəsi məsələləri

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində misilsiz xidmətlərə 
malik görkəmli mütəfəkkir və ictimai xadim, jurnalist, darvinçi 
alim, pedaqoq, maarifçi-demokrat Həsən bəy Zərdabinin adı 
xalqımızın maariflənməsi, mənəvi dirçəliş və fikir təkamülü ilə 
sıx bağlıdır.

Zərdabi öz əsərlərində daim təbiətin sirlərinin 
öyrənilməsini təbliğ etmiş, hətta insanları təbiətdən ibrət 
almağa çağırmışdır. 1901-ci ildə «Kaspi» qəzetində dərc 
etdirdiyi bir məqaləsində göstərir: «Təbiət elə bir xəzinədir ki, 
burada insanlar üçün nə qədər istəsən, ibrətamiz və faydalı 
şeylər vardır».

H.Zərdabinin «Torpaq, su və hava», «Gigiyena», eləcə də 
zoologiya və kənd təsərrüfatına aid əsərlərində və digər 
məqalələrində təbiətin azğın qüvvələrini cilovlayaraq onun 
ayrı-ayrı komponentlərindən səmərəli istifadə, onu mühafizə 
kimi xeyirli məsləhətlər vermişdir. 1875-ci ildə «Əkinçi» 
qəzetində yazır: «Bizim Bədkubə uyezdinin qumunu və 
küləyini görən kəs fikir edir ki, hər yerdə meşə salmaq olsa, 
burada olmaz...İnsan elm səbəbilə sahibi - dünya olduğuna, 
nəinki xəzriyə və susuzluğa, bəlkə hər bir şeyə əlac tapar... 
ağaclar əkməklə tamam Bədkubə uyezdini bağat etmək olar. 
Ol vəqtdə xəzrinin qumundan, susuzluğundan xilas olaraq, 
yerimiz abad və bədənimiz sağ olar».

H.Zərdabi öz dövründə yurdumuzun bitki aləmini ətraflı 
öyrənməyi, xeyirli ağac və bitkiləri qoruyub çoxaltmağı 
məsləhət bilirdi. «Əkinçi» qəzetinin 22-ci nömrəsində yazırdı: 
«Yer üzərində olan ələfiyyat hər bir tərəfdə əmələ gəlməz. İsti 
tərəfdə olan ələfiyyat soyuq yerdə olmaz. Məsələn, tut ağacı ki, 
onun yarpaqları ilə barama qurdu saxlanılır, isti tərəfin 
ələfiyyatıdır ki, bizim xeyir- bərəkətli vilayətimizdə özbaşına 
əmələ gəlir. Amma bununla belə soyuq tərəflərin əhli hər bir 
elmdə tərəqqi elədiyinə barama qurdu saxlamaqda, tut ağacını 
bitirməkdə həm bizə ustadlıq edir. Ey qardaşlar, insafdırmı ki, 
biz öz tut ağacımızı bitirməyi ol kəslərdən öyrənək ki, onların 
yerində tut ağacı bitirmək olmur?..».
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Ətraf mühitin və havanın çirklənmədən qorunması, 
havanın insan həyatında başlıca rolu və gigiyena-sanitariya 
məsələləri ilə bağlı məqalələrinin birində Zərdabi belə yazır: 
«Balıq suya qərq olan kimi insan havaya qərq olub, onun 
içində zindəganlıq edir... Belə olan surətdə havanın yaxşı və 
yaman olmağını yoxlamaq hər kəs üçün lazımdır. Necə ki, şəfa 
axtaran xəstə, ya salamatlıq istəyən kəs həmişə öz xörəyini 
yoxlayır, həmçinin gərək havanı da yoxlasın. Ona binaən ki, 
biz udduğumuz havamn qədəri yediyimiz xörəyin qədərindən 
ziyadə olduğuna xörək yaxşı da olsa, yaman hava insanı fövtə 
verin>.

Axarı olmayan suların bəzi xəstəliklər törətməsi haqda 
həmin məqalədə H.Zərdabi öz fikrini aşağıdakı kimi 
tamamlayır: «...Ey məzkur naxoşluqlardan xəstə olan kəs, 
sənin nalə çəkməyindən nə hasil? Sən öz haqqında cəbr edir, 
özünü naxoş etməkdən masəva, tamam vilayətin havasını 
xarab edib xəlqi xəstə etmisən. Nalə çəkmək əvəzində 
naxoşluğun səbəblərini fikir elə və əkin yerini ya əkini 
sulayanda tənbəllik etməyib, ol suyu genə aparıb çaya tök ki, 
axar su ol suyu axıdıb, onu iyiməkdən mühafizət edib, həm 
səni, həm xəlqi zikr olan naxoşluqdan xilas etsin».

1899-cu ildə «Kaspi» qəzetində çıxan «Şərqi 
Zaqafqaziyada suya ehtiyac» adlı məqaləsində H.Zərdabi 
Azərbaycan xalqının Kür çayından və onun məhsuldar 
qüvvəsindən istifadə edə bilməməsi haqqında yazır: «Xalqımız 
Kür çayım cilovlamah və onun qüvvəsindən öz məqsədləri 
üçün istifadə etməlidir. Əslində, qəribə deyilmidir ki, öz adını 
dolu sulu Kür çayından almış Kür düzənliyi bu çayın 
suyundan istifadə edə bilməsin. Bulanlıq dalğalar sahilləri 
yuyaraq milyonlarla pud kübrə maddələrini özü ilə aparır və 
gələcək nəsil üçün Xəzər dənizinin dibində lay-lay yığır: hal- 
hazırda kəndlilərimiz sahildə oturub dalğaların bir-birini necə 
qovduğunu seyr etdikləri halda, öz avamlıqları üzündən bu 
sudan və kübrə maddələrindən istifadə edə bilmirlər. Bu 
dalğalar öz «Kür» adına bəraət qazandıraraq kəndlilərin 
torpaqlannı və əkinlərini onlara lazım olan vaxtda deyil, necə 
deyərlər, öz kefi istəyəndə, Kürün şıltaqlığı üzündən daşaraq 
qərq edir və onlar üçün bir tufan rolunu oynayır.
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Nə vaxta qədər Kür çayı bizim üçün dogma ana deyil, 
ögey ana olacaqdır. Onu cilovlayıb özümüzə tabe etmək 
çöllərimizi bizə lazım olan vaxtda suvarmağa və kübrələməyə 
məcbur etmək vaxtı deyildirmi?».

H.Zərdabi insan sağlamlığı üçün meşənin nə qədər böyük 
əhəmiyyətə malik olması haqda «Əkinçi» qəzetində (1876-cı il, 
№ 3, səh. 3) yazmışdır: «Meşə olan yerdə ziyadə yağış yağır, ol 
səbəbə bu yer artıq nəm olur, yəni oranın havasında su buğu 
çox olur və belə havada su buğu ziyadə olmağa binaən o yerin 
yayı çox isti və quraqlıq və qışı çox soyuq olmur və bir də meşə 
soyuq külək gələn tərəfdə olanda o yeri küləkdən mühafizət 
edir... İndi meşənin xeyrini bilib hər vilayətdə əl ilə meşə 
salmağa səy edirlər. Çünki, bizim Qafqazda bıçaq sümüyə 
dayanıbdır. Yəni biz də meşələrimizi qırıb tələf etmişik, hər 
tərəfdən yayda müsəila sərpası və qışda təzək tüstüsü gəlir. Ona 
binaən lazım gəlir ki, burada meşə salmağın qaydasım bəyan 
edək».

H.Zərdabi vətənimizin hər yerini hətta onun qumm 
basmış və səhraya çevrilmiş torpaqlarını və çılpaq dağlarını da 
yaşıllıqlar içərisində görməyi arzu edirdi. O, insan həyatında 
yaşıllığın və meşələrin əhəmiyyətindən dəfələrlə yazmış, 
qiymətli məsləhətlər vermişdir, məqalələrinin birində yazır: 
«Bizim Qafqaz vilayətinin ab-havası dəyişməkliyi məlumdur. 
Keçmişdə yayımız belə isti və qışımız belə soyuq olmayıb. 
Buna ümdə səbəb, meşələrin azalmasıdır. Meşə olan yer nəmiş 
olduğundan havada su buğu ziyadə olur və su buğunun bir 
xəsiyyəti var ki, çox tez qızmaz və qızanda tez soyumaz...». 
Sonra Zərdabi öz izahatından belə konkret nəticə çıxarır: 
«Vilayətimizin ab-havasınm dəyişilməsinə səbəb meşələrin 
azalması olduğundan, gərək təzədən meşə salaq». («Əkinçi». 
1876, № 17).

H.Zərdabi Zaqafqaziya səhralarında meşələrin qırılması 
və yağışın olmaması nəticəsində bu yerlərdə quraqlığın 
hökmran olmasından, iqlimin dözülməz vəziyyətə düşməsindən 
danışaraq 1889-cu ildə «Kaspi» qəzetində (№ 172) yazırdı: 
«Burada həyatın ölümlə mübarizəsi başlanır və həyat nə qədər 
qüvvətli olsa da qeyri-bərabər vuruşmada sönəcək və ölüm
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daha çox qurbanlar apararaq öz amansız əllərini daha 
uzaqlara uzadacaqdır».

Lakin Zərdabi belə hesab edir ki, müəyyən əlverişli 
şəraitdə həyat ölümə qalib gəlir. O, dəfələrlə göstərmişdir: 
«Muğan -M il çöllərində kanallar çəkilsə, meşə salınsa, orada 
həyat ölümə qalib gələr, susuz çöllərdə gözəl səfalı bağlar 
salmar, əməkçi həyat qaynayar».

Yeri gəlmişkən, qeyd etməliyik ki, H.Zərdabinin o 
zamankı arzusu zəhmətkeş insanların fədakar əməyinin 
nəticəsində həyata keçmiş -həmin çöllərə kanallar çəkilmiş, 
geniş təsərrüfat sahələri yaranmış, oranm təbiəti tamam 
dəyişmişdir. H.Zərdabi öz əsərlərində təbiətdə mövcud olan 
varlıqlar arasında ümumi bir qanunauyğunluğun olması və 
bunların müvazinət əsasında yaşaması, eyni zamanda bir 
komponentin dəyişdiyi zaman onun ümumi müvazinətə təsir 
göstərməsini də qeyd etmişdir. O, « Çöl siçanlarım tələf 
etməyə dair» adlı məqaləsində yazırdı: « Yer üzərində üzvi 
varlıqlar bir-birilə dürüst qərarlaşmış münasibətdədirlər və bu 
münasibətlər elə bir vəziyyətdədir ki, müəyyən hissədə baş 
verən pozğunluq ümumi harmoniyanın pozulmasına, bu və ya 
başqa üzvi varlığın qeyri-normal artmasına, yaxud azalmasına 
səbəb olur».

İndii bütün dünyanın adamlarını Yer kürəsinin gələcək 
taleyi maraqlandırır. Ətraf mühitin təmiz saxlanılması, hər cür 
çirklənmədən qorunması bütün bəşəriyyətin müqəddəs 
vəzifəsinə çevrilmişdir. Hələ 1899-cu ildə Həsən bəy Zərdabi 
bu haqda « Kaspi» (№ 166) qəzetində yazmışdı: «...Əgər 
zavodların, fabriklərin, paraxodların və şairənin artması ilə 
yanaşı, çöl bitkiləri və s. göylük mühafizə olunsa, bəşəriyyət öz 
taleyi üçün narahat olmamalıdır. Kömürün yanmasından 
havada karbonun artması insana hətta xeyir də verə bilər; 
əkinlər çoxlu miqdar kömürü canına çəkərək bol məhsul verər 
və bununla da karbonu parçalayaraq nəfəs almaq üçün zəruri 
olan oksigenin hamısını havaya qaytarar».

H.Zərdabi « İşıq və hava xəstəlik doğuran səbəblərlə 
mübarizə alətidir». « İşıq insan həyatında», « Vərəm və onun 
müalicəsi», « İşıq müalicə vasitəsidir», « İnsan bədəninin 
florası», « Bakı şəhərində küçələrin sulanması və bağ salınması
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məsələsinə dair» və s. məqalələrində orqanizm ilə mühit 
arasında, insanların həyatı ilə onların yaşayış şəraiti arasında 
olan mühüm əlaqə və münasibəti elmi şəkildə aydınlaşdırır.

«Azərbaycan təbiəti» jum. 1980, № 20. s. 12-13
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Qızılağac qoruğunun fiziki-coğrafi səciyyəsi
Qızılağac qoruğu Xəzərin qərb sahilində, Lənkəran 

ovalığının şimalında, Kür-Araz ovalığının cənub şərqində 
yerləşib, Qızılağac körfəzini, Cənub-Şərqi Şirvan düzünün xeyli 
hissəsini, San yarımadasını və Kür dilini əhatə edib, ümumi 
sahəsi 880 kv km-dir.

Ərazinin relyefi düzənlik olub, əsasən, okean 
səviyyəsindən aşağıdır. Düzənliyin ümumi meyilliyi qərbdən 
şərqə olub, bəzi yerlərində kiçik çökəkliklər əmələ gəlmişdir ki, 
belə sahələrdə yeraltı və yağış sularının toplanması nəticəsində 
kiçik göllər və gölməçələr yaranmışdır. Xəzər dənizinin 
səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq qoruğun ərazisi 
genişlənmiş və eyni zamanda sahilə yaxın olan adalar 
yarımadaya çevrilmişdir. Ərazi quru subtropik iqlimə malik 
olub, yayı isti və quru, qışı isə mülayim keçir. Qar nadir 
hallarda yağır. Yanvar ayının orta temperaturu 0°- dan 
yuxandır, havanın isti və mülayim keçməsi burada köçəri 
quşların qışlaması üçün əlverişli şərait yaradır.

Ərazidə qonur yarımsəhra şoran torpaqlarına və bataqlaq 
torpaqlarına təsadüf olunur. Bitki aləminin kasıb olması da 
meşə torpağının şoran olması ilə əlaqədəardır.

Qoruqda Kiçik və Böyük körfəzin, çoxlu kanallar və 
başqa kiçik gölməçələrin olması suda və bataqlıqda yaşayan 
quşlann məskən salmasına geniş imkan verir. Kanallann və 
eləcə də Xəzərdən bənd vasitəsilə ayrılan «Bala dənizin» 
balıqçılıq təsərrüfatında böyük əhəmiyyəti var.

Qoruğun bitki örtüyünün, əsasən, şoran torpaqlarda 
yaxşı inkişaf edən ot bitkiləri təşkil edir. Ağac və kollara az 
təsadüf olunur. Belə ki, söyüd, əncir, alça ağaclarına, nar, 
yulğun və s. kollara rast gəlincə də onlar azlıq təşkil edirlər. 
Rütubətli yerlərdə, körfəz kənarlarında və bataqlıqlarda cil və 
qamışlıqlar əmələ gəlmişdir ki, bu da su quşlarının yuva 
salmasına və yaşamasına əlverişli şərait yaradır. Şoran 
torpaqlar üzərində yovşan, taxıl kimilər fasiləsinə aid olan bir 
sıra dənli bitkilər və s. yayılmışdır. Bunlardan başqa burada 
dərman bitkiləri (yabanı kök, uzunyarpaq nanə, biyan və s.) 
bəzək, yem bitkiləri və s. başqa yararlı bitkilər də yayılmışdır.
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Ərazinin iqlimi, sularının və havasının hərarəti, təbii 
şəraitin əlverişli olması burada heyvanat aləminin zənginliyinə, 
xüsusi ilə quşların artmasına səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı 
Qızılağac qoruğuna müxtəlif ərazilərdən (Avropanın 
şimalından. Qərbi Sibirdən, Uraldan, Qazaxstandan, Ağ dəniz 
sahilindən, Peçora, Ob çaylarının hövzələrindən, Baykal 
gölünün sahillərindən, hətta Skandinaviya və Yaponiya 
sahillərindən) qışlamaq üçün milyonlarla su və bataqlıq 
quşları uçub gəlir. Burada 250 növdə 7-8 milyona yaxın quş 
yaşayır. Bunlardan müxtəlif ördəkləri, flaminqonu, qızıl qazı, 
qarabatdağı, qaşqaldağı, pelikanı, balıqudanı, durnanı, 
hacıleyləyi, qırqovulu, turacı, qu quşunu və s. göstərmək olar.

Qızılağac qoruğunda suda və quruda yaşayan qiymətli 
quş növlərinin qorunub saxlanılması üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Buranı quşların növünün və sayının çox 
olmasına görə Azərbaycanın «Quş bazan» adlandırmaq olar.

Azərbaycan SSR EA Coğrafiya İnstitutu 
gənc alimi. XI elmi konfr. mat.
Bakı.1976 s .3 8 -4 0
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