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GİRİŞ
Orchidaceae fəsiləsinin nümayəndələri uzun 
müddətdir ki, tədqiqat obyektidir. Onların bio-
logiyası və ekologiyasının öyrənilməsinin bəzi 
aspektləri hələ də tamam deyil. Bu fəsilə çiçəkli 
bitkilər arasında ən böyük fəsilələrdən biridir 
və təqribən 25000 növə malikdir [Fay, Kra-
uss, 2003]. Əksər növlər dəniz səviyyəsindən 
500-dən 1700 m-ə qədər yüksəkliklərdə rast 
gəlinir. Əsasən tropik və subtropik ərazilərdə 
epifit səhləblər geniş yayılıb, meşələrdə, dağ-
larda, çöllərdə, səhralarda, bataqlıqlarda və su-
tutarlarında bitirlər. Qafqazda bu fəsilə 21 cins 
və 58 növ [Caucasus flora conspectus, 2006], 
Azərbaycanda isə - 21 cins və 49 növ ilə təmsil 
olunur [Heydərova, 2018]. Onların arasında 10 
cinsə aid 17 növ Azərbaycanın Qırmızı Kitabı-
na [2013] daxil edilmişdir.

Fəsilənin nümayəndələri yumşaldıcı, yara-
sağaldıcı, büzüşdürücü, tərlədici, stimullaşdı-
rıcı, hipotenziv, sedativ, işlədici, sidikqovucu, 
antiseptik, antioksidant, şiş əleyhinə, qıc olma-
da və s. müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə geniş 

istifadə olunurlar. Qida kimi dondurma və isti 
içkilərin hazırlanmasında və əksəriyyəti dekora-
tiv bitki kimi istifadə olunurlar [Baytop,1999]. 
Demək olar ki, fəsilənin bütün nümayəndələri 
nadir növlər sırasına daxildir. Səhləblərin təbii  
populyasiyalarının sayı bütün dünyada durma-
dan azalmaqdadır.

Orchidaceae fəsiləsinə aid növlər əsasən 
oval formalı (85%), Dactylorhiza Neck. ex 
Nevski cinsi növləri isə barmaq şəklində kök 
yumrularına malikdir [Sezik, 2002]. L.A. Inda  
[2010] həmkarları ilə birgə əsərində qeyd edir 
ki, Dactylorhiza cinsinin növləri heyrətləndirici 
morfoloji variasiya göstərirlər və bu cins 
hibridləşmə və poliploidləşmə olan növlərin 
kompleksini təşkil edir. Toxumları çox kiçik 
olduğundan uyğun şərait (rütubət, işıq, istilik 
və.s) və torpaqla təmin olunduqda bitki rizomlar 
və ya kök yumruları ilə çoxalıb, arta bilir. Kök 
yumrulu bitkilər əsasən yüksək keçiriciliyi olan 
torpaqlara üstünlük verirlər [Sandal, 2009]. 

Dactylorhiza cinsinin növləri əsasən Avrasi-
ya, Afrika, Aralıq dənizi və Şimali Amerikada 
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Siyəzən (Qalaaltı) və Şamaxı (Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu (PDTQ)) meşə massivlərində 
Dactylorhiza romana subsp. georgica (sarımtıl səhləb) bitkisinin öyrənilməsinə dair 2020-ci ilin 
may və  iyul aylarında aparılan tədqiqatların nəticələri təqdim edilmişdir. Növün yayıldığı sahələrdə 
bəzi ekoloji göstəricilər ölçülmüş (havanın temperaturu, rütubəti və karbon qazının miqdarı), eləcə 
də götürülmüş torpaq nümunələrinin laboratoriya şəraitində pH mühiti, məhlulun elektrik keçiri-
ciliyi və temperaturu öyrənilmişdir. Sarımtıl səhləbin bitmə yerlərinin təsviri, proyektiv örtüyü və 
dominat növləri verilmişdir. Belə ki, Qalaaltıda edifikatorlar Quercus macranthera və Carpinus 
betulus, PDTQ-da isə - Fagus orientalis və Carpinus betulus növləridir. Tədqiq olunan növün adla-
rı çəkilən rayonlarda senopopulyasiyalarının ontogenetik vəziyyəti, demoqrafik strukturu və mor-
fometrik parametrləri öyrənilmişdir. Hər iki rayonda sarımtıl səhləb bitkisinin senopopulyasiyala-
rında generativ, əsasən cavan və orta yaşlı (SP1 – 50.61, SP2 – 50.0%) fərdlərin çoxluğu müşahidə 
olunmuşdur, eyni zamanda pregenerativ fərdlərin sayı da kifayət qədər yüksəkdir (müvafiq surətdə, 
SP1 – 49.37 və SP2 – 49.99%). Hər iki senopopulasiyalar normal, cücərtilər, subsenil və senil 
fərdlər  olmadığına görə natamamdır. Hər iki senopopulyasiyanın effektivlik indeksi göstəriciləri 
yüksəkdir (SP1 - 560, SP2 - 0.587), bu da onların yaxşı və davamlı vəziyyətdə olmasını göstərir.

Açar sözlər: Orchidaceae, nadir növ, ontogenetik və demoqrafik struktur, ekologiya.
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yayılmışıdır [Daskın, 2007]. Bu cins özündə 
40-a yaxın növü cəmləşdirir, 70-dən çox  
hibrid növləri təsvir olunub [Efimov, 2015]. 
Cinsin növlərindən biri də Dactylorhiza romana 
subsp. georgica (Klinge) Soó ex Renz & Tau-
benheim (roma boşləçəyi) = Orchis flavescens 
(K.Koch) (sarımtıl səhləb) bitkisidir. Bu bitki 
Aralıq dənizi sahillərindən Mərkəzi Asiyaya 
qədər yayılıb [Renz and Taubenheim, 1984], 
Azərbaycanda Böyük Qafqazın Quba massi-
vi, şərq və qərb hissəsi, Kiçik Qafqazın şima-
lı və mərkəzi, Naxçıvanın düzənliyi və dağlıq 
ərazisi, Lənkəranın dağlıq hissəsi və ovalığında 
rast gəlinir. Bitki aşağı dağ qurşaqlarından su-
balp qurşağına kimi yayılıb, rütubətli yerlərdə, 
meşələrdə və kolluqlarda rast gəlinir  [Alizade, 
et al., 2019]. D. romana subsp. georgica növü 
Azərbaycanın Qırmızı kitabına daxildir və sta-
tusu NT olaraq qiymətləndirilmişdir [Red Book 
of Azerbaijan, 2013].

Bitkinin yer altı orqanı olan kök yumrulan-
rından salep adlanan isti içki hazırlanır ki, bu 
da bir çox xəstəliklərdə müalicə məqsədi ilə 
istifadə olunur [Sezik, 2002]. 

Orchidaceae fəsiləsinin növləri təbii 
ekosistemlərin ən həssas elementləri olduğun-
dan onların senopopulyasiyasının vəziyyətini 
öyrənmək, müxtəlif fitosenozlarda yayıl-
masını limitləşdirən və bitkinin həyatilik 
xüsusiyyətlərinə təsir göstərən amilləri dəqiq 
müəyyən etməyə imkan verir. Təhlili, bitkilərin 
ətraf mühitinin müxtəlifliyini [Kucher, 2013]
bunları nəzərə alaraq  D. romana subsp. georgica  
bitkisinin senopopulyasiyalarının vəziyyətinin, 
bioekoloji və fitosenotik xüsusiyyətlərinin, on-
togenetik spektrinin, demoqrafik strukturunun 
və morfoparametrlərin öyrənilməsi qarşımıza 
məqsəd qoyulmuşdur.

MATERİAL VƏ METODİKA
Tədqiqat materialı  kimi Dactylorhiza romana 
subsp. georgica bitkisi götürülmüşdir. Bu bit-
kinin dörd senopopulyasiyası (SP) 2020-ci ilin 
may ayında Siyəzən (Qalaaltı) və iyul  ayında  
Şamaxı (Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu) rayon-
larında (hər birində iki SP) ekspedisiya zamanı 
öyrənilmişdir (Şək.1).

Sarımtıl səhləb çoxillik ot bitkisidir. Kök 
yumruları 2-4 qanadlıdır, uzunluğu 3 sm-ə 
qədərdir. Gövdənin hündürlüyü 15-30 sm-dir. 
Yarpaqları 5-12 sayda olub, gövdənin aşağı 
hissəsində yerləşir, tərs-yumurtaşəkilli və ya 
uzunsov-lansetşəkilli, xətvari, uzunluğu 8-12 

sm, kütdür, yuxarı yarpaqları ensiz, qısadır. 
Çiçək qrupu sıx, qısa, silindrik, çoxçiçəkli, 
bəzən tərsyumurtaşəkilli, uzunluğu 3-8 sm-dir. 
Çiçəkləri açıqsarı və ya tündqırmızı, bənövşəyi, 

Şəkil 1. Siyəzən və Şamaxı rayonlarında Dactylorhiza 
romana subsp. georgica növünün yayılması
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bəzən ağımtıl rəngdədir. Çiçək dodağı girdə-
dördkünclü, üçqanadlı, uzunluğu 5-7 mm, yan 
tərəfdəki qanadı oval, kənarları bir qədər diş-
lidir, orta qanadı kvadratşəkilli, qurtaracağın-
da çıxıntılar var (Şək.2) [Flora of Azerbaijan, 
1952]. Çöl şəraitində aparılan tədqiqatlar 
çərçivəsində öyrənilən bitkinin rast gəlinən 
yerlərinin GPS koordinatları müəyyən edil-
miş, onların müxtəlif ontogenetik vəziyyətdə 
fotoları çəkilmiş, senozun bütövlükdə proyekə-
tiv örtüyü və senozun formalaşmasında iştirak 
edən digər bitkilər də qeydə alınmışdır. Bununla 

yanaşı, həmin ərazilərdən  herbari nümunələri 
toplanaraq təyin edilmiş [Flora of Azerbaijan, 
1952] və onların taksonomik mənsubiyyəti 
dəqiqləşdirilmişdir [Wold Flora online].

SP-nın tədqiqində ümumən qəbul olunmuş 
metodikalardan istifadə olunmuşdur. Belə ki, 
SP-nın ontogenetik vəziyyəti və demoqrafik 
strukturu Т.А. Rabotnovun və А.А. Uranovun 
metodlarına əsasən öyrənilmişdir [Rabotnov, 
1992, Uranov, 1975], tipi isə - Jivotovskinin 
normal populyasiyasının delta-omeqa (Δ-ω) 
təsnifatı əsasında təyin edilmişdir [Zhivotovski, 
2001]. Hesab vahidi kimi fərd götürülmüşdür. 
Tədqiq edilən bitki birlikləri hüdudlarında 100-
150 m2 sahədə uçot meydançalarda transektlər 
(hər biri 1 m2 olmaqla) salınmışdır.  Hər uçot 
meydançada tədqiq edilən növün fərdləri sayı-
laraq onun bitki birliyində rast gəlinmə xarak-
teri, sıxlığı və ontogenetik strukturu müəyyən 

edilmişdir. Bu növlər üçün müxtəlif ontogene-
tik vəziyyətlərdə olan fərdlər ayrılmışdır. 

Morfoloji xüsusiyyətlər tədqiq edilərkən 
bitkinin və çiçək qrupunun uzunluğu, yar-
paqlarının sayı və ölçüləri, çiçəklərinin sayı 
və gövdənin diametri nəzərə alınmışdır. Hər  
senopopulyasiyada generativ fazada olan 20-
25 fərd təhlil edilmişdir. Morfometrik ölçülərin 
statistik təhlili “Microsoft Excel 2010 (v14.0)”  
proqramında aparılmışdır, orta qiyməti (Mean) 
və xətası (Standart deviation) hesablanmışdır 
[Zlobin et al., 2013].

Siyəzən rayonunun Qalaaltı meşə massivi 
ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrinin 
laboratoriya şaraitində mühitin pH-, məhlulun 
elektrik keçiriciliyi və temperaturu ümumən 
qəbul olunmuş metodu ilə öyrənilmişdir. Bunun 
üçün  həvəngdəstə, 3 qatlı ələk, tərəzi (20 qr  
olması şərti ilə), distillə suyu (50 ml) çalxa-
layıcı (shaker) 30 dəq. istifadə olunduqdan  
sonra filter kağızından süzülmüş maye 
hissəsinin pH-, elektik keçiriciliyi və tempera-
turu qeyd edilmişdir.

Siyəzən rayonunun Qalaaltı meşə massivi-
nin ərazisi Aralıq dənizi iqlim tipinə malikdir. 
Burada quru və çox isti yay, mülayim qış ilə 
xarakterizə olunan iqlim tipi hökm sürür. Orta 
illik temperatur-8.4-10.8°С-dir. Orta illik yağın-
tının miqdarı-450-600 mm, buxarlanma - 530-
970 mm-dir. Torpaq növü dağ-qəhvəyi tiplidir. 
Torpaqdakı humusun miqdarı 7.41%, azotun – 
0.52%-dir, karbon:azot nisbəti (C:N) - 8.2, pH 
isə  - 7.2-dir.

Şamaxı rayonu Pirqulu Dövlət Təbiət Qoru-
ğu ərazinin iqlimi mülayim, isti və rütubətlidir. 
Ən soyuq ayın (yanvar) orta illik temperaturu 
-2.6-0.6°C, ən isti ay - 12-20°C arasındadır. Orta 
illik yağıntı 570-950 mm, buxarlanma-500-700 
mm-dir. Buranın torpağı Qalaaltıda olduğu kimi 
dağ-qəhvəyi tiplidir. Torpaqdakı humusun miq-
darı-12.7%, azot – 0.62%, karbon: azot nisbəti 
(C:N) – 12, pH isə - 5.9-dur [Babayev, 2006].

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ
Qalaaltı və Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu 
meşə massivlərində çöl tədqiqatları zamanı 
bəzi ekoloji göstəricilər - havanın temperaturu,  

Şəkil 2. Dactylorhiza romana subsp. georgicabitkisi 
təbiətdə
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rütubəti və karbon qazının (CO2) miqdarı 
ölçülmüşdür (Şək.3).

Qalaaltı meşə massivində Dactylorhiza 
romana subsp. georgica  rast gəlinən yerlərdə 
tərəfimizdən salınan model meydançadan 
həmçinin topladığımız 4 torpaq nümunəsinin 
laboratoriya şəraitində əsas fiziki xüsusiyyətlərinin 
parametrləri – torpağın pH-ı, elektrik keçiriciliyi 
və temperaturun analiz nəticələrinə əsasən, 
ərazinin hündürlüyü artıqca torpağın elektrik 

elektrik keçiriciliyinin artması müşahidə olunmuş, 
lakin (pH) və temperatur göstəricilərində əsaslı 

fərq qeydə alınmamışdır (Cəd.1).
Bitkinin ontogenetik xüsusiyyətləri. Yuvenil 
(j) vəziyyətdə bitkinin yerüstü hissəsində 1 
yaşıl yarpaq əmələ gəlir. Yuvenil tipli yarpaqlar 
darlansetvari formaya malikdir. Yeraltı hissə isə 
2 tuberoiddən (kök yumrusundan) ibarətdir: ana 
tumurcuq (yaşıl) boz rəngdə və bala dirçəlmə 
tumurcuğu ağ rəngdə olur. 

Şəkil 3.Tədqiq olunan meşə massivlərində havanın temperaturu,  rütübəti, karbon qazının miqdarı 
və torpağın pH-ı.

Cədvəl 1. Qalaaltı meşə massivindən götürülmüş torpaq nümunələrinin 
fiziki parametrləri.
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İmmatur (im) fərdlər yuvenil fərdlərdən  2 
yaşıl yarpağının olması ilə fərqlənir, onlar 
yuvenil fərdlərin yarpaqlarından böyük olur və 
lansetvari formaya malikdir. Yeraltı hissədə 2 
tuberoid və 1-5 əlavə kök əmələ gəlir. 

Virginil (v) fərdlərdə 3 yaşıl yarpaq, yeraltı 
hissədə 2 tuberoid və 2-8 əlavə kök müşahidə 
olunur. Generativ dövr cavan generativ, orta 
yaşlı generativ və yaşlı generativ yaş dövrlərini 
əhatə edir. Generativ fərdlərdə 5-10 yaşıl 
yarpaq, yeraltı hissədə isə 12 əlavə köklər əmələ 
gəlir (Şək.4).

Beləliklə, apardığımız tədqiqat nəticəsində 
sarımtıl səhləbin ontogenezində iki dövr və altı 
ontogenetik vəziyyət müəyyən edilmişdir.

Bitkinin senopopulyasiyalarının tədqiqi.
Qalaaltı  və Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğunun 

meşə massivlərində (hər birində 2 sahədə) 
dəniz səviyyəsindən müxtəlif hündürlüklərdə 
aparılmışdır. Tədqiq olunan növün yayıldığı 
sahələrin xarakteristikası cədvəl 2-də verilir.

Qalaaltı meşə massivində hər iki sahənin 
senozlarında sarımtıl səhləb 3-cü yarusda tək-
tək ya kiçik qrup (3-5 fərd) şəklində rast gəlinir. 
Belə ki, 1-ci ərazidən senopopulyasiyada onun 
fərdlərinin ümumi sayı 239 olmuşdur, onlardan 
j - 29, im  - 41, v -49, g1 -64, g2 – 49, g3 –7 kimi 
müəyyən edilmişdir. İkinci ərazidə fərdlərin 
ümumi sayı 160,  onlardan j – 21, im – 27, v 
– 30,  g1 – 34, g2 – 43, g3 – 5kimi müəyyən 
edilmişdir. Hər iki ərazidə SP1-də cücərtilər 
(c), subsenil (ss) və senil (s) fərdlər aşkar 
olunmamışdır (Şək.5).

Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğunun meşə 
massivində də tədqiqatlar  2 sahədə aparılmış-
dır. Bu sahələrdə quru tökülmüş yarpaq qatının 
hündürlüyü  3-4 sm və onun proyektiv örtüyü 
70-80% təşkil edirdi. Yarpaq töküntüsünün 
yüksək proyektiv örtüyü meşə senozlarında 
müəyyən nəmişlik, aerasiya, torpağın üst 
qatının temperatur rejiminə və s. ekoloji  
göstəricilərinə, həmçinin bitkilərin yer üstü 
paylanmasına da təsirini göstərə bilər. Bu 
meşələrdə də sarımtıl səhləb 3-cü yarusda tək-

tək ya böyük olmayan (2-3 fərd) qruplar təşkil 
edir. Qalaaltı meşələrindən fərqli olaraq burada 
sarımtıl səhləbin fərdlərinin sayı demək olar 
ki, 2 dəfə  azdır (188). Belə ki, j fərdlərin sayı 
müvafiq surətdə 17 və 12, im – 15 və 11, v – 21 

Şəkil 4. Dactylorhiza romana subsp. georgica  bit-
kisinin ontogenetik vəziyyəti

Cədvəl 2. Dactylorhiza romana subsp. georgica  bitkisinin senopopulyasiyalarının xarakteristikası
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və 18, g1 – 16 və 29, g2 – 23 və 20,  g3 – 4 
və 2 olmuşdur.  Ərazilərin ikisində də SP2-də 
cücərtilər (c), subsenil (ss) və senil (s) fərdlər 
aşkar olunmamışdır (Şək. 5).

Generativ fərdlərin dominantlığı 
Dactylorhiza cinsinə aid növlərin çoxsunun 
əsas ontogenetik spektrləri üçün xarakterikdir 
[Vaxramayeva, 2000; Tatarenko, 1996]. Bu, 

bitkilərin ontogenezin göstərilən fazasında 
daha uzun müddət qalması və bunun nəticəsi 
olaraq onların SP-da toplanması ilə izah  olunur. 
Bizim tədqiqatlar da göstərir ki, tədqiq olunan 
hər iki rayonda sarımtıl səhləb bitkisinin SP-da 
generativ, əsasən cavan və ortayaşlı fərdlərin 
çoxluğu müşahidə olunur (SP 1 – 50.61, SP 2 
– 50.0%), eyni zamanda pregenerativ fərdlərin 
sayı da kifayət qədər yüksəkdir (müvafiq 
surətdə, SP 1 – 49.37 və SP 2 – 49.99%). Hər iki 
SP normal, cücərtilər, subsenil və senil fərdlər  
olmadığına görə natamamdır. 

Beləliklə, hər iki SP-nın yaş spektri 

cavan və orta yaşlı, eləcədə virginil, immatur 
və yuvenil fərdlər üstünlük təşkil edir və 
senopopulyasiyalar birzirvəli simmetrik tiplidir. 

Tədqiq olunan SP-ın demoqrafik 

göstəricilərinin təhlili göstərir ki,  SP 1-də 
bərpaolunma və əvəzolunma indeksi SP 2-dən 
bir qədər yüksəkdir (Cəd. 3).  Hər iki SP-ın 
effektivlik (ω) indeksi göstəricilərinin yüksək 

olması  populyasiyaların yaxşı və davamlı 
vəziyyətdə olmasını göstərir.

Qalaaltı ərazisindən toplanılmış sarımtıl 
səhləb bitkisinin 21 fərdinin üzərində 7 əsas 
morfometrik parametrlər üzrə ölçülər aparılmış 
və təhlil edilmişdır (Şək. 6).

Şəkil 6-dan göründüyü kimi, tədqiq olunan 
növün SP1-dəki fərdlərinin hündürlüyü 20 sm, 
çiçək qrupunun uzunluğu isə 5-6 sm intervalında 
olmuşdur. Gövdənin diametri 0.4 sm civarında 
müşahidə edilmişdir. Yarpaqların uzunluğu 9 
sm-dən çox, eni isə 1sm olmuşdur. Bir fərddə 
çiçəklərin sayı orta hesabla 11-12 ədəd təşkil edir.

Cədvəl 3. Dactylorhiza romana subsp. georgica növünün senopopulyasiyalarının demoqrafik 
strukturu.

Şəkil 5. Dactylorhiza romana subsp. georgica  bitkisinin on-
togenetik spektri.
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Morfoparametrlərin hər biri üçün fakti-
ki material əsasında orta qiymət və standart 
kənarlanma hesablanmışdır (Cəd. 4).

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 
olmuşdur ki:

1. Dactylorhiza romana subsp. georgica  
bitkisinin inkişafı üçün daha əlverişli şərait 
iqlimi Aralıq dənizi tipli, torpağı dağ-qəhvəyi 
tipli, pH-ı 6.37, dəniz səviyyəsindən 600-750 
m hündürlüyündə palıd-vələs meşəsində forma-
laşmışdır;

2. Tədqiqat zamanı öyrənilən növün 
ontogenezində 2 dövr (pregenerativ, generativ) 
və ontogenetik vəziyyət (yuvenil, immatur, vir-
ginil, cavan generativ, orta yaşlı generativ, yaşlı 
generativ) müşahidə olunmuşdur;

3. Qalaaltı və Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu 
meşə massivlərində yayılan sarımtıl səhləbin 
senopopulyasiyaları normaldır, cücərtilər və 
postgenerativ dövrünə aid fərdlər olmadığına 
görə natamamdır. 

4. SP 1-də bərpaolunma və əvəzolunma in-

Şəkil 6. Dactylorhiza romana subsp. georgica növünün fərdlərinin 
morfoqramması (SP 1).

Cədvəl 4. Siyəzən rayonun Qalaaltı ərazisində yayılmış Dactylorhiza. romana subsp. georgica
bitkisinin morfoloji parametrləri.
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deksi SP 2-dən bir qədər yüksəkdir, hər iki SP 
cavan tiplidir, effektivlik indeksi göstəricilərinin 
yüksək olması populyasiyaların yaxşı və da-
vamlı vəziyyətdə olmasının göstəricisidir.

5. Antropogen faktorlar sarımtıl səhləb bit-
kisinin SP-nın vəziyyətinə mənfi təsir göstərir.
Bitkinin müalicəvi və dekorativ xüsusiyyətlərinə 
görə əhali tərəfindən yığılması nəticəsində hələ 
yetişməmiş generativ zoğlar zədələnir və bu 
səbəbdən toxumla artım prosesi zəifləyir.
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Исследование биоэкологических  
особенностей и ценопопуляций 
Dactylorhiza romana subsp. georgica

Л.И. Бабаева, В.М. Ализаде
Институт Ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе 
40, Баку, AZ1004, Азербайджан

Представлены результаты исследования 
Dactylorhiza romana subsp. georgica (желтова-
тый орхис) в лесных массивах Сиязань-ского 
(Галаалты) и Шамахинского (Пиргулинский 
Государственный Природный Заповедник 
– ПГПЗ), проведенного в мае 2020 года. На 
участках произрастания вида проведены 
измерения некоторых экологических пара-
метров (температура, влажность и количе-
ство углекислого газа в воздухе),  а также в  
лабораторных условиях исследованы взятые 
с мест образцы почвы, установлена кислот-
ность среды (pH), измерены электрическая 
проводимость и температура раствора. При-
ведено описание мест произрастания жел-
товатого орхиса, показано проективное пок-
рытие и выявлены доминантные виды. Так, 
в Галаалты эдификаторами являются виды 
Quercus macranthera  и  Carpinus betulus, а 
в ПГПЗ - Fagus orientalis и Carpinus betulus.
Изучены онтогенетическое состояние, демо-
графическая структура и морфометрические 
параметры ценопопуляции исследуемых 
видов. В обеих районах в ценопопуляциях  
желтоватого орхиса наблюдались генера-
тивные, в основном, молодые и средневоз-
растные особи (ЦП 1 – 50,61%, ЦП 2 – 50%),  
достаточно высока также и доля прегене-
ративных особей (ЦП 1 – 49,37 и ЦП 2 – 
49,99%). Обе ценопопуляции являются нор-
мальными, но неполночленными по причине 
отсутствия проростков, субсенильных и се-
нильных особей. Показатели индекса эффек-
тивности ценопопуляций довольно высокие 
(ЦП1 – 560, ЦП2 – 0,587), что свидетель-
ствует об их устойчивом состоянии. 

Ключевые слова: Orchidaceae, редкий вид, 
экология, онтогенетическая и демографиче-
ская структура, экология
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Research of bioecological features and  
coenopopulations Dactylorhıza romana 
subsp. georgica

L.I. Babayeva, V.M. Ali-zade
Institute of Botany of ANAS, Badamdar 40, Baku, 
AZ1004, Azerbaijan

The results of the research conducted in May 2020 
on the study of the plant Dactylorhiza romana 
subsp. georgica (yellowish orchid) in the forests 
of Siyazan (Galaalti) and Shamakhi (Pirgulu State  
Nature Reserve (PSNR)) are presented. Some  
environmental indicators (air temperature,  
humidity and amount of carbon dioxide) were 
measured in the areas where the species is  
distributed, as well as the pH of the soil samples 
taken in the laboratory, the electrical conductivi-
ty and temperature of the solution were studied. 
The description of the areas where the yellowish  
orchid grows is presented together with its  
projective cover and the dominant species. 

Thus, the edificators in Galalti are Quercus 
macranthera and Carpinus betulus, and those in 
PSNR are Fagus orientalis and Carpinus betulus. 
In the above mentioned regions the ontogenetic  
status, demographic structure and morphometric 
parameters of coenopopulations of the species  
under the research were studied. In both regions, 
a large number of generative, mainly young 
and middle-aged individuals (SP1 - 50.61%, 
SP2 - 50.0%) was observed in the coenopopu-
lations of yellow orchids, also the number of 
pregenerative individuals is quite high (respec-
tively, SP1 - 49.37% and SP2 - 49.99%). Both 
coenopopulations are incomplete due to the  
absence of normal, seedlings, subcenil and senile  
individuals. The efficiency index of both  
coenopopulations is high (SP1- 0.560, SP2 - 
0.587), which indicates that they are in good 
and stable condition.

Keywords: Orchidaceae, rare species, ontoge-
netic and demographic structure, ecology.


