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Məqalədə Böyük Qafqazın hər yerində olduğu kimi, şimal-şərq hissəsində də əsas gövdəsi
torpaq altında inkişaf edən bəzi geofit bitkilərdən məlumat verilir.
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1. Qafdaq xədicəgülü – Galanthus caucasicus (Baker) Grossh.
Nərgizçiçəyikimilər (Amaryllidaceae) fəsiləsindəndir. Bitki Azərbaycanca “qar çiçəyi”,
“xədiçəgülü”, rusca “Подснежник” adlanır. İngilislər ona “qar damlası”, “qar sırğası” adlandırırlar
[3].
Çoxillik efemer ot bitkisidir, yerüstü gövdəsi iki ədəd yastı yarpaqdan ibarət olub,
çiçəkləyərkən üstü mum təbəqəsi ilə örtülü olur, boyu 16-20 sm-ə çatır. Yarpaqları uc hissədən kütdür,
aşağıya doğru pazvarı formalıdır, fevral-mart aylarında çiçəkləyir. Çiçək gövdəsi silindrvarı olub,
sürətlə böyüyür və 20-25 sm-ə çatır.
Meyvəsi qutucuqludur, toxumu azaciq şar formasındadır. Adətən aşağı və orta dağ
qurşaqlarında, talalarda və meşələrdə bitir. Əsasən Qərbi və Şərqi Qafqazda, Şimali İranda, Böyük və
Kiçik Qafqazda meşə talalarında və kolluqlarda yayılıb. Meyvəsi may ayında yetişir.
Çoxalması əsasən toxumla və kökümsovladır. Kökümsovları bölünərək dərhal 6 – 7 sm
dərinliyində torpağa basdırılmalıdır. Dekorativ bitki olduğundan əhali tərəfindən kökdən çıxarılır, gül
dəstəsi üçün toplanır və nəticədə təbiətdə miqdarı azalır və nəsli kəsilmək təhlükəsi yaranır.
Xədicəgülünün əsas düşmənləri alaq otları və torpağın tapdalanmasıdır. Mədəni şəkildə
becərilərkən alaq otlarından təmizlənməlidir.
Bitkinin tükənməsinin qarşısını almaq məqsədilə onun mədəni becərilməsi vacibdir.
Xədicəgülü Böyük Qafqazın Şimal – şərqində, Şahdağ Milli Parkında qismən də olsa qorunur.
Avropanın bir sıra ölkələrində müxtəlif sortları yetişdirilir.
2.Qözəl zəfəran – Crocus speciosus M. Bieb.
Süsənkimilər (İridaceae) fəsiləsindədir. Bitkinin adı “sap”, “sarı” və s. kimi mənaları verir.
Soğanaqgövdəli bitkilər sırasına daxildir. Kökümsovlərı 2,0 – 2,5 sm diametrindədir. Dərman və
texniki bitki kimi geniş istifadə olunur. Pərdəvari, dairəvi tökülən qabığa malikdir. Xoş ətri vardır.
Azərbaycan mətbəxində ədviya kimi istifadə olunur. Lənkəran – Lerik ərazisində təsadüf edilir.
Azərbaycan florasında Adam zəfəranına (Crocus adamii) Şamaxı şəhəri ətrafında, Naxcıvan
MR-da təsadüf edilir. Onun nümunələrinə Lerik rayonunun Zuvana və Kələxun kəndləri ətrafıda da
təsadüf edilmişdir [1].
Artvin zəfəranına (C. Artvinensis) – Ordubad rayonunun Diax və Soyux dağlarında təsadüf
edilir.

Xəzər zəfəranı – (C. caspicus) Lənkəran və Astara rayonları ərazisində daşlı – çınqıllı
yamaclarda bitir.
Çoxçicək zəfəran (C. polyanthus Gross.) Lerik rayonunda Kosmalyan kəndi ətrafında
yayılmışdır. Endem bitkidir.
Zəfəran bitkisinin növləri Türkiyənin, Şimali İranın, Krımın, Şimali Qafqazin daşlı – çınqıllı
yamaclarında bitir. Tədricən populyasiyası azalmaqdadır. Tükənməsinə əsas səbəb dekorativ olduğuna
görə həvəskar bağbanlar tərəfindən nizamsız toplanmasıdır.
Zəfəranlar payızda oktyabr ayında çiçəkləyir. Çoxaldılması kökümsov soğanaqlarını bölməklə
və toxumladır.
Zəfəranların qorunması onların mədəni halda kütləvi becərilməsindən, parakəndə halda
çıxarılmasının qadağan edilməsindən və yaşaqlıqlarda, Milli Parklarda qorunmasının təşkilindən
ibarətdir.
3. Danaqıran – Merendera Ram.
Zanbaqkimilər – Liliaceae fəsiləsindəndir. Cinsin Qafqazda və Azərbaycanda 5 növü bitir.
Böyük Qafqazın Şimal – Şərqində bu cinsin M. eicheri (Rge) Boiss və M. sobolifera Fisch et Mey.
növləri yayılmışdır [2].
Eyxler danaqranı (M. Eicheri (Rge) Boiss) növünün kök yumruları iri olub, 2,5 sm
diametrindədir. Yarpaqları enli xətvaridir, çiçəkləyərkən yarpaqlar çiçəklərdən əhəmiyyətli dərəcədə
uzun olur. Çiçəkləri ağ və ya ağımtıl – cəhrayıdır. Fevral – aprel aylarında çiçəkləyir. Quba – Qusar və
Şabran ərazisində daşlı – cınqıllı yamaclarda və subalp qurşaqda yayılmışdır. İlk dəfə Bakı ətrafında
təsvir edilib.
Budaqlı danaqıran (M.sobolifera C. Mey.) kökümsov gövdəli bitkidir. Tünd – bozumtul
qabıqla örtülüdür. Yarpaqları xətvari – neştərşəkillidir, ucdan sivriləşmişdir, aydın seçilən damarlıdır.
Yarpaqlaması çiçəklənməsi ilə eyni vaxtdadır. Çiçəkləri çəhrayı rənglidir. Qutucuğu xırdadır, uzununa
yumtavarıdır, 2,0 sm-ə yaxındır. Erkən yazda çiçəkləyir. Əsasən subalp və alp qurşaqlarında açıq
yerlərdə, yaxşı çimli torpaqlarda yayılıb. Orta Asiya, Türkmənistan, Qafqazda təsadüf edilir. İlk dəfə
İran (Xoy) ətrafından təsvir edilib.
Danaqıran bitkisinin bir neçə növünün AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağında kolleksiyası
yaradılmış və onların böyümə və inkişafı tədqiq olunur.
4. Kölgəli vaxtsızçiçək – Colchicum umbrosum Stev.
Zambaqkimilər (Liliaceae) fəsiləsindəndir. Çoxillik ot bitkisidir. Boyu 28 sm-ə qədərdir.
Yarpaqları neştərvarı olub, ucdan kütləşmişdir. Çiçəkləri acıq - bənövşəyi rənglidir. Avqust – sentyabr
aylarında çiçəkləyir, hər bitkidə 1-5 ədəd çiçək olur. Çiçəklər mayalandıqdan sonra toxum əmələ gəlir
və bitki ilə birlikdə qışda dinclik dövrü keçirir. Kölgəli yerdə bitir. Qafgazda geniş arealda yayılıb.
Azərbaycanda Böyük Qafqazın Şimal – Şərqində düzənlik və dagətəyi ərazilərdə bitir. Yalnız toxumla
çoxalır, toxumları payızda çüçərir və çüçərtilərin inkişafı uzun müddət çəkir. Cücərdikdən 3-4 il sonra
çiçəkləyir. Gül dəstəsi düzəltmək üçün yığılması bitkinin tükənməsinə səbəb olur. Qismən Böyük
Qafqaz Milli Parkında qorunur.
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