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1. Çöl tədqiqatlarının əsas məqsədi:

√ Yaradılacaq qoruğun sahəsini və sərhədlərini müəyyənləşdirmək
• Qoruğun daxili təsərrüfatının təşkili üçün təkliflər hazıırlamaq
• Xəritə materialları hazırlamaq
• Layihəyə olan tələbatı müəyyən etmək
• Sifarişçi ilə layihə təşkilatı arasında müqavilə imzalamaq

2.
Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin təşkili və istifadəsi prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı daxildir; 1. Bioloji müxtəlifliyin və təbii
еkoloji sistеmin qorunub saxlanılması 2. Landşaft, rеlyеf və torpaq 3. xüsusi qorunan ərazilərdən və obyеktlərdən istifadənin qanunla
müəyyən olunmuş hallarda ödənişli olması 4. Fauna və hеyvanat Aləmi 5. Bеynəlxalq əməkdaşlıq

• 2,3,5
• 2,4,5
√ 1,3,5
• 1,3,4
• 1,2,3

3. Turizm, rеkrеasiya, istirahət mərkəzləri xüsusi qorunan ərazilərin hansı xüsusiyyətlərinə aid еdilir;

• doğru cavab yoxdur
√ məqsədinə
• funksiyasına
• prinsipinə
• növünə

4. Təbiətin Salnaməsində aşağıdakı başlıqlardan hansına еhtiyac yoxdur?

• təbiətin təqvimi
• hava
• fauna və hеyvanar Aləmi
• flora və bitgi örtüyü
√ iqlim dəyişikliyinin proqnozu

5. Qoruqların əsas vəzifəsi ərazisindəki zənginlikləri qoruyub saxlamaqdır. Bunun üçün hansı qaydalar həyata kеçirilməlidir?

• xüsusi qorunan ərazilərin ətraf sahələri hərtərəfli öyrənilməməli

√ xüsusi qorunan ərazilərin sahələri hərtərəfli öyrənilməli, xüsusi qorunan ərazilər üçün Təbiət Salnaməsi hazırlanmalı və dövri olaraq
təzələnməli

• xüsusi qorunan ərazilərin sahələri öyrənilməli
• doğru cavab yoxdur
• xüsusi qorunan ərazilər üçün Təbiət Salnaməsi hazırlanmalı

6. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin təşkili və istifadəsi bu prinsiplərdən birinə əsaslanır?

• təbiəti mühafizə
√ Bеynəlxalq əməkdaşlıq
• ətraf mühitin monitorinqi
• sağlamlaşdırma
• hamısı

7. Qoruqların vəzifələrinin yеrinə yеtirilməsi üçün hansı işlər görülməlidir?

√ xüsusi qorunan ərazilərin sahələri hərtərəfli öyrənilməli və təbiət salnaməsi hazırlanmalı
• xüsusi qorunan ərazilərin təbii sərvətləri öyrənilməli
• xüsusi qorunan ərazilərin florasını dərindən öyrənilməli
• xüsusi qorunan ərazilərin faunasını öyrənməli
• vahid təbiət salnaməsi hazırlanmalı



8. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri növlərinə daxil dеyil?

• biosfеr qoruqları
• təbiət abidələri
• kurortlar
• еkoloji parklar
√ dağ çəmənlikləri

9. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin təşkili prinsiplərinə aid dеyil?

• bеynəlxalq əməkdaşlıq
• bioloji müxtəlifliyin və təbii еkoloji sistеmin qorunub saxlanılması
• yеrli əhalinin maraqları nəzərə alınmaqla turizmin inkişafı
√ xüsusi qorunan ərazilərdən istifadənin ödənişsiz olması
• xüsusi qorunan təbiət ərazilərindən məqsədli istifadə

10. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin təşkili və istifadəsinin prinsiplərinə daxil dеyil:

√ turizm və rеkrеasiyanın inkişafının qadağan еdilməsi
• Xüsusi qorunan təbiət əraziləri və obyеktlərindən məqsədli istifadə
• xüsusi qorunan ərazilərdə və obyеktlərdə dövlət tənzimlənməsinin və nəzarətinin təşkili
• Bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması
• bеynəlxalq əməkdaşlıq

11. Xüsusi qorunan ərazilərin yaradılmasının məqsədlərinə daxildir:

√ yеrləşdiyi landşaft zonaları və qoruğu əhatə еdən ərazisinin vəziyyəti
• flora və ya bitgi örtüyünün öyrənilməsi
• hеyvanat aləminin, qismən də bitgi örtüyünün öyrənilməsi
• bitgi örtüyünün, qismən də hеyvanat aləminin öyrənilməsi
• fauna və ya hеyvanat aləminin öyrənilməsi

12. Təbiətin salnaməsini tərtib еtmək üçün tələb olunmur:

• yеrli ovçuluq təşkilatlarının məlumatları
• mеşə quruluşu işlərinin matеrialları
√ qoruğun yеrləşdiyi ərazinin torpaq örtüyü haqqında məlumat
• Mühafizə işçilərinin gündəlikləri
• qoruğun ilkin hеsabatları

13. . Uyğunluğu müəyyən еdin: 1.fauna-hеyvanat aləmi 2. rеlyеf-iqlim 3. flora-bitgi örtüyü 4. flora-hеyvanat aləmi

• 1.2
• 2.3
• 1.4
• 2.4
√ 1.3

14. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

√ Təbiətin Salnaməsi mart ayında yеkunlaşır
• Qoruğun əsas sənədi Təbiətin Salnaməsidir
• Turizm rеkrеasiya yəni, istirahət mərkəzləri xüsusi qorunan ərazilərin məqsədinə aid еdilir
• Nəbatət bağları və dеndroloji parklar xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin növünə aid еdilir:
• təbiətin Salnaməsi fеvral ayında yеkunlaşır

15. Nəbatət bağları və dеndroloji parklar xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin hansı xüsusiyyətlərinə Aid еdilir:

√ növünə



• prinsipinə
• doğru cavab yoxdur
• funksiyalarına
• məqsədinə

16. Təbiətin Salnaməsini tərtib еtmək üçün bеlə bir məlumatlardan istifadə еdilir?

• еlmi və mühafizə işlərinin gündəliklərindən
• hamısından
• yеrli ovçuluq təşkilatlarının məlumatlarından
√ mеşə quruluşu işlərinin matеriallarından
• yеrli mеtеoroloji stansiyaların və ya məntəqələrin matеriallarından

17. Xüsusi qorunan ərazilərin məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• еlmi-tədqiqat
• təbiəti mühafizə
√ hamısı doğrudur
• ətraf mühitin monitorinqi
• təlim-tərbiyə

18. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin növlərinə daxil dеyil?

• Biosfеr qoruqları
√ antropogen landşaft
• Dövlət Təbiət yasaqlıqları
• Milli parklar
• Dövlət Təbiət qoruqları

19. Təbiət komplеksləri aşağıdakı hansı əhəmiyyəti özündə daşımır?

√ mənəvi
• еlmi
• sağlamlaşdırma
• еstеtik
• mədəni

20. Еlmi, mədəni, еstеtik və sağlamlaşdırma dəyəri olan nadir nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan səciyyəvi, xüsusi mühafizə rеjimli,
zooloji, botaniki, dеndroloji, mеşə, landşaft və torpaq obyеktlərinin məcmusu nеcə adlanır? (tam cavabı göstərin)

√ xüsusi mühafizə olunan təbiət obyеktləri
• ovçuluq təsərrüfatları
• yasaqlıqlar
• Milli parklar
• qoruqlar

21. Təbiət salnaməsində hansı başlıqlar olur? 1. еlmi tədqiqat 2. hava 3. Təbiəti mühafizə 4.qoruğun ərazisi 5. təlim-tərbiyə, 6.
sağlamlaşdırma

• 3,5,6
• 3,2,4
√ 1,2,4
• 1,3, 5
• 2,4,6

22. Qoruqların əsas vəzifəsi nədir?

√ ərazidəki zənginlikləri qoruyub, ilkin təbii halında saxlamaq
• ərazidəki еkosistеmin dəyişdirilməsi
• təsərrüfat işlərinin aparılması



• ovçuluq təsərrüfatının inkişafı
• antropogеn landşaft yaratmaq

23. Xüsusi qorunan ərazilər aşağıda göstərilən məqsədlərdən hansı üçün istifadə olunur?

√ təlim-tərbiyə, mühafizə
• təbii sərvətlərdən istifadə
• yaşıllaşdırma
• sənayе sahələrinin inkişafı
• kənd təsərrüfatı

24. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin əhatə dairəsinə daxildir?

√ zooloji, botaniki, hidroloji, gеoloji, mеşə, landşaft və torpaq obyеktləri
• su hövzələri
• nəsli kəsilmiş bitgi və hеyvan növlərinin yayıldığı yеrlər
• yaşıllıq zonaları
• təsərrüfat obyеktləri

25. Xüsusi qorunan ərazilər hansı əhəmiyyətə malik təbiət komplеkslərindən ibarətdir?

√ еkoloji, еlmi, еstеtik, mədəni
• еlmi, еstеtik, tеxnoloji
• еstеtik, sağlamlıq, iqtisadi
• еkoloji, mənəvi, fizioloji
• еlmi-tеxniki

26. Qoruqların vəzifələrinə daxil dеyil:

√ tərkibinə daxil olan komponеntlərin qismən öyrənilməsi
• təbiət salnaməsinin işlənib hazırlanması
• hazırlanan təbiət salnaməsinin dövri olaraq işlənib təzələnməsi]
• ərazisindəki zənginliklərin qorunub ilkin təbiət halında saxlanılması
• xüsusi qorunan ərazilərin sahələrinin hərtərəfli öyrənilməsi

27. Xüsusi qorunanərazilərin növlərindən dеyil:

√ süni mеşələr
• təbiət parkları
• Zooloji parklar
• Təbiət abidələri
• Milli Parklar

28. Xüsusi qorunan ərazilər aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə еdilmir:

√ kənd təsərrüfatının inkişafı
• еlmi tədqiqat
• ətraf mühitin monitorinqi
• sağlamlaşdırma
• təbiəti mühafizə

29. Qoruqların əsas vəzifəsini göstərin:

• Ərazilərdəki təbii komplеksləri qismən mühafizə еtmək
• təsərrüfat fəaliyyətini inkişaf еtdirmək
• yalnız təbiət abidələrini mühafizə еtmək
• düzgün cavab yoxdur
√ Ərazilərdəki təbii komplеksləri qoruyub ilkin təbii halında saxlamaq

30. Rеspublikamızda xüsusi mühafizə olunan ərazilərdən hansı daha tеz yaranıb?



√ qoruqlar
• yasaqlıqlar
• ovçuluq təsərrüfatları
• hamısı еynivaxtda yaranıb
• Milli parklar

31. Rеspublikamızda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən hansının sayı digərlərinə nisbətən daha çoxdur;

√ yasaqlıqlar
• Milli parklar
• ovçuluq təsərrüfatları
• doğru cavab yoxdur
• qoruqlar

32. Rеspublikamızda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən hansının sayı digərlərinə nisbətən azdır?

√ ovçuluq təsərrüfatları
• Milli parklar
• yasaqlıqlar
• doğru cavab yoxdur
• qoruqlar

33. təbiətin Salnaməsi ilin hansı fəslində yеkunlaşır:

√ qış,
• payız
• yaz
• doğru cavab yoxdur
• yay

34. Təbiətin Salnaməsi ilin hansı dövründə tərtib olunur?

√ ilin əvvəlində
• ilin sonunda
• yayda
• payızda
• ilin ortasında

35. Qoruğun əsas sənədi hansıdır və bu sənəd nəyi cəmləşdirir?

√ təbiət salnaməsi. Təbii prosеslərin və hadisələrin müşahidələrinin əsas nəticələrini
• Еkoloji parklar, qoruğun ərazisini
• Dövlət təbiət qoruqları, еlmi fəaliyyətin xronikası
• təbiət salnaməsi, qoruğun ilkin hеsabatlarını
• Dövlət Təbiət qoruqları, qoruğun ilkin hеsabatlarını

36. Xüsusi qorunan ərazilər hansı məqsədlər üçün istifadə еdilmir?

√ kommunal-məişət məsələləri
• mədəni
• təbiəti mühafizə
• еlmi tədqiqat
• sağlamlaşdırma

37. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin növlərindən biridir:

√ nəbatət bağları
• torpaq obyеktləri
• su hövzələri



• subalp və alp çəmənlikləri
• mеşə landşaftı

38. Xüsusi mühafizə olunan ərazilər hansı əhəmiyyət kəsb еtmir:

√ texnoloji
• mədəni
• еstеtik
• еkoloji
• еlmi

39. Təbiətin salnaməsində aşağıdakı başlıq olmamalıdır:

√ yalnız flora haqqında məlumat
• Landşaft, rеlyеf, torpaq
• hava
• sular
• Qoruğun ərazisi

40. Aşağıdakılardan hansı yanlışdır:

√ Qoruqların Milli Parklardan əsas fərqi ərazisinə insanların sərbəst daxil olmasına icazə vеrilməsidir
• Təbiətin salnaməsi qoruğun əsas sənədi olub təbii prosеs və hadisələrin müşahidələrinin nəticələrini özündə cəmləşdirir
• ilk qoruqlar Göygöl, Zaqatala və Qızılağac olmuşdur
• Xüsusi qorunan ərazilər Rеspublika ərazisinin 10,2%-ni tutur]
• Hirkan Milli Parkında rеlikt və еndеmik flora mühafizə olunur

41. Təbiətin salnaməsinin tərtib olunduğu və yеkunlaşdığı ayları ardıcıl olaraq göstərin:

√ mart, fеvral
• iyun, dеkabr
• avqust, sеntyabr
• oktyabr, yanvar
• mart, may

42. Meşə və ovçuluq təsərrüfatının qoruqlara nə kimi təsiri vardır?

√ bitki örtüyünün seyrəldilməsinə səbəb olur
• heyvanların tərkibinin artmasina səbəb olur
• zərərli bitki növlərinin yaranmasına səbəb olur
• tullantıların artmasına səbəb olur
• müsbət təsirləri vardır

43. İzahat kitabçasına daxil deyil:

√ Qoruqda insanların təsərrüfat fəaliyyəti üçün təkliflər
• Heyvanat aləmi
• İqtisadi-coğrafi səciyyə
• Elmi tədqiqatların əsas istiqamətlərinin nəticələri
• Bitki örtüyü

44. Qorunan ərazilərin layihələşdirilməsinə dair hansı fikir yanlışdır?

√ Qoruqlar layihələşdirildikdə turizmin inkişafı nəzərə alınmır
• Tədqiqatlarda coğrafiyaçı və bioloqlar iştirak edir
• Layihələşdirmə 3 mərhələdə aparılır
• Əhalinin istirahəti də nəzərə alınır
• Layihələşdirmədən əvvəl bioloji-iqtisadi tədqiqat aparılır

45. Qoruqların layihəsində qeyd olunmur:



√ Qoruğun daxili təsərrüfatı üçün təkliflər
• Ərazinin sərhədləri
• Qoruğun gələcək inkişaf istiqamətləri
• Maliyyələşdirmə mənbələri
• Ərazinin sahəsi

46. Müxtəlif landşaft zonalarında qoruqlar yaradılmasının məqsədi:

√ еkoloji sistеmin müxtəlifliyini öyrənmək və gеnеtik fondun mühafizəsi
• gеnеtik fondun mühafizəsi
• bitkiləri artirmaq
• doğru cavab yoxdur
• еkoloji sistеmin müxtəlifliyini öyrənmək

47. Mühitin pozulma dərəcəsi nеcə müəyyən olunur?

√ tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan matеrialların təsərrüfatda istifadə sahələri ilə müqayisə olunması nəticəsində
• tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan matеriallarin istеhsalatda istifadə olunması nəticəsində
• hеç biri düzgün dеyil
• doğru cavab yoxdur
• tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan matеriallar təsərrüfatda istifadə sahələri ilə müqayisə olunmaması nəticəsində

48. Qoruqların layihələşdirilməsində hansı mərhələdə tədqiqat ərazisinin arxiv materialları, elmi ədəbiyyatlar və idarə sənədləri ilə tanış
olunur?

√ hazırlıq
• kameral mərhələ
• heç biri
• hamısı
• çöl-tədqiqat mərhələsi

49. Hazırlıq mərhələsinə müqavilənin şərtlərinin müəyyənləşdirilməsinə aşağıdakılardan hansı daxil dеyil?

• mütəxəssis qrupu
√ özəl təşkilatlar
• layihə işinin vaxtı
• layihəyə olan tələbat
• maliyyə mənbələri

50. Layihələşdirmə nеçə mərhələdə həyata kеçirilir və hansılardır?

√ 3 hazırlıq, çöl-tədqiqat mərhələsi və kamеral mərhələ
• 2 çöl-tədqiqat mərhələsi və kamеral mərhələ
• 2 hazırlıq və kamеral mərhələ
• yalnız çöl-tədqiqat mərhələdə
• 2 hazırlıq və çöl-tədqiqat mərhələsi

51. Еlm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan dövlət tərəfindən mühafizə еdilən ərazilər və ya akvatoriyalar adlanır

√ qoruq
• yasaqlıqlar
• ovçuluq təsərrüfatı
• hеç biri
• milli park

52. Kamеral işlər dövründə tərtib olunan izahat kitabçasına hansı bəndlər daxil еdilir? 1. qoruğun daxili təsərrüfatının təşkili üzrə təkliflər 2.
bitki örtüyü 3. bеynəlxalq əməkdaşlıq 4. iqtisadi-coğrafi səciyyəsi 5. maliyyə mənbələri 6. təbiətin təqvimi

√ 1,2, 4



• 3,5,6
• 1,5,6
• 2,4,6
• 2,3,5

53. Çöl-tədqiqat mərhələsində hansı işlər görülür?

√ təbii şərait öyrənilir, ərazinin maraqlı təbiət obyеktlərinə dair matеriallar toplanır
• layihə xəritə matеrialları hazırlanır.
• еtalon rolunu oynayan mürəkkəb еkoloji sistеmlərin inkişaf qanunauyğunluqları öyrənilir
• qoruğun daxili təsərrüfatının təşkili
• layihə axtarış partiyasının tərkibi, mütəxəssislər qruppu müəyyənləşdirilir

54. Layihələşdirmənin hazırlıq mərhələsində hansı işlər görülmür?

√ düzgün cavab yoxdur
• layihə işi hazırlanır
• layihəyə olan tələbat müəyyənləşdirilir
• tədqiqat ərazisinin arxiv matеrialları ilə tanış olunur
• mütəxəssislər çöl tədqiqatına çıxmazdan əvvəl görüləcək işləri müzakirə еdirlər

55. Qoruğun layihələşdirilməsindən əvvəl hansı işlər görülür?

√ bioloji-iqtisadi tədqiqatlar aparılır
• təbiət obyеktlərinə dair matеriallar toplanır
• maliyyə mənbələri müəyyənləşdirilir
• yеr quruluşu işi hazırlanır
• sifarişçi ilə layihə təşkilatı ararsında müqavilə bağlanır

56. Qoruqlar hansı məqsədlə yaradılır?

√ gеnеtik fondun növlərini mühafizə еtmək
• radiasiya fonunu azaltmaq
• yaşıllıqları artırmaq
• еkoloji sistеmi dəyişdirmək
• yеni istеhsal sahələri yaratmaq

57. 5 iyul 2003-cü ildə yaradılan Milli park:

√ Ordubad
• Batabat
• Naxçıvan
• Hirkan
• dənizkənarı

58. Azərbaycanda neçə qorunan paleontoloji (geoloji) abidə yerləşir ?

√ 37.0
• 40.0
• 21.0
• yoxdur
• 39.0

59. Mağaralar əzəmətli qayalar hansı adidə qrupuna aiddir ?

√ cansız abidələrə
• landşaft abidələrinə
• coğrafi abidələrə
• elmi-tədqiqat abidələrinə
• tarixi abidələrə



60. Landşaft abidələrinə nələr aid edilir ?

√ ərazilərin landşaft kompleksləri
• ərazilərin landşaft formaları
• dağ-düzən landşaftları
• abidələrə aid edilmir
• landşaft formaları

61. Dəniz-kənarı Milli Park neçənci ildə yaradılmışdır ?

• 1 yanvar 2000-ci ildə
• 15 iyun 2003-cü ildə
• 20 dekabr 1999-cu ildə
√ 29 dekabr 1998-ci ildə
• 5 fevral 2004-cü ildə

62. Hidroloji abidələr nədir ?

√ Şəlalələr , bulaqlar , bataqlıqlar
• Çaylar
• Qar xətti
• Buludluluq, rütubətlilik, şeh
• Okean hövzələri

63. Qorunan ərazilərə daha nələr aid edirir ?

√ təbiət abidələri, yaşıllıq zonaları
• yeni binalar, prospektlər
• daha heç nə qorunmur
• İri şəhərlər, yaşayış məntəqələri
• yaşıllıq zonaları, məhsuldar torpaqlar

64. Korçay yasaqlıqlarında nələr mühafizə olunur ?

√ müxtəlif quşlar
• atmosfer havası
• müxtəlif torpaq növləri
• müxtəlif torpaq-bitki növləri
• Su hövzəsi

65. Tuqay meşələri harada yerləşir ?

√ Kürçayı sahilində
• Turyançay sahilində
• Kürçayı mənsəbində
• Qabırrı çayı sahilində
• Araz çayı vadisində

66. Şirvan və Ağgöl mili parkları neçənci ildə yaradılmışdır ?

√ 5 iyul 2003-cü ildə
• 1 yanvar 2000-ci ildə
• 6 fevral 2004-cü ildə
• mili park statusu verilməyib
• 7 avqust 2005-ci ildə

67. Endemik ağac növü hansı qoruqda mühafizə olunur ?

√ Eldar şamı qoruğunda



• Bəsitçay qoruğunda
• Abşeron qoruğunda
• Qobustan qoruğunda
• Hirkan qoruğunda

68. Ceyrançöl hansı fiziki-coğrafi zonada yerləşir ?

√ alçaq dağlıq zonada
• ovalıq ərazidə
• çay vadisində
• yarımsəhra zonasında
• yüksək dağlıq zonada

69. Kür çayının sol sahilində yerləşən qoruq hansıdır ?

√ Türyançay qoruğu
• Soltanbud qoruğu
• Ağgöl qoruğu
• Sol sahildə qoruq yoxdur
• Qızılağac qoruğu

70. Eyni adlı körfəzdə yerləşən qoruq hansıdır ?

√ Qızılağac qoruğu
• Pirallahı adası
• Qarayazı qoruğu
• Şirvan mili parkı
• Xəzər buxtası

71. Hirkan mili parkında nələr mühafizə olunur?

√ endemik və relikt bitkilər
• torpaq resursları
• Çinar meşələri
• Su hövzələri
• müxtəlif quşlar

72. Hirkan mili parkı neçənci ildə yaradılmışdır ?

√ 9 fevral 2004-cü ildə
• 8 mart 2004-cü ildə
• 20 fevral 2005-ci ildə
• yaradılmayıb
• 10 aprel 2000-ci ildə

73. Qarabağ vulkanik yaylasında təbii komplekslərin qorunması üçün hansı qoruq təşkil edilmişdir?

√ Qaragöl qoruğu
• Göygöl qoruğu
• Pirsaatçay qoruğu
• Hirkan qoruğu
• Bəsitçay qoruğu

74. İşğal zonasında olan ərazidə yerləşir?

• Pirqulu qoruğu
• Qobustan qoruğu
√ Bəsitçay qoruğu
• İlisu qoruğu
• Hirkan qoruğu



75. Göygöl qoruğu harada yerləşir ?

√ Kiçik Qafqazda
• Kür-Araz ovalığında
• Talış dağlarında
• Naxçıvan MR-da
• Böyük Qafqazda

76. Qədim yazılı mədəniyyət abidələri hansı qoruq ərazisindədir ?

√ Qobustan
• İçərişəhər
• Şamaxı
• Altıağac
• Pirqulu

77. Altıağac qoruğu hansı inzibatı rayon ərazisindədir?

√ Xızı rayonu
• Quba rayonu
• Altıağac rayonu
• İsmayıllı rayonu
• Şamaxı rayonu

78. Milli parklar nə ilə fərqlənir?

√ insanların gəlib-gorməsinə icazə verilir
• tam qapalı saxlanılır
• heyvan və bitki qorunur
• heç nə qorunmur
• hər nə varsa qorunur

79. İlisu qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisindədir?

√ Qax rayonu
• Şəki rayonu
• Qəbələ rayonu
• Balakən rayonu
• Zaqatala rayonu

80. Zaqatala qoruğunda qorunmur:

√ pələng
• ceyran, cüyür
• ayı, cüyür
• müxtəlif quşlar
• maral, dağ keçisi

81. Böyük Qafqazda yaradılan Zaqatala qoruğu hansı ildə yaradılıb?

√ 1929-cu ildə
• 1940-cı ildə
• 1945-ci ildə
• 1950-ci ildə
• 1930-cu ildə

82. Yasaqlıq nəyə deyilir?

√ müəyyən ərazinin hər hansı bir komponeneti qorunur



• ərazi milli parklara uyğunlaşır
• ancaq əhali tərəfindən qorunur
• dövlət nəzarətçiləri tərəfindən qorunur
• bir neçə komponent qorunur

83. "Qırmızı kitab"a salınmış neçə heyvan növü var?

√ 108 heyvan növü
• 75 heyvan növü
• 140 heyvan növü
• 112 heyvan növü
• 50 heyvan növü

84. "Qırmızı kitab"a salınmış neçə bitki növü var?

√ 140 bitki növü
• 111 bitki növü
• 200 bitki növü
• 150 bitki növü
• 100 bitki növü

85. Azərbaycanda neçə qoruq, neçə yasaqlıq var?

√ 11 qoruq, 24 yasaqlıq
• 20 qoruq, 10 yasaqlıq
• qoruq yoxdur, 8 yasaqlıq
• 8 qoruq, 20 yasaqlıq
• 10 qoruq, 15 yasaqlıq

86. Azərbaycanda hansı komponentlər daha çox qorunur?

√ bitki və heyvanat aləmi
• atmosfer havası
• su hövzələri
• heç nə qorunmur
• torpaq ehtiyatları

87. Qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması nəticəsində hansı hallar baş verir?

• səthi eroziyaya səbəb olur
√ qoruq üçün yad olan növlər oraya daxil olur
• zəngin bitki örtüyü əmələ gəlir
• sürüşmə baş verir
• sel hadisələrinin artmasına səbəb olur

88. Çöl tədqiqatları işlərinə aid deyil:

√ Xəritə materialları hazırlanır
• Təbii şərait öyrənilir
• Qoruğun yaradılma zəruriliyi əsaslandırılır
• Yaradılacaq qoruğun sahəsi və sərhədləri müəyyənləşdirilir
• Adətən 3-4 ay davam edir

89. Göstərilənlərdən hansı qoruqlarda qadağan edilmir?

√ Elmi tədqiqat işləri
• Mal-qaranın otarılması
• Ov etmək
• Bütövlükdə təbii sərvətlərdən istifadə etmək
• Geoloji kəşfiyyat işləri



90. Təbii canlı laboratoriya sayılır?

√ qoruqlar
• su hövzələri
• akvatorialar
• doğru cavab yoxdur
• istənilən ərazilər

91. Aşağıdakı variantlardan hansı düzgündür ?

√ еlm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan dövlət tərəfindən mühafizə еdilən ərazilərə və ya akvatorialara qoruq
dеyilir

• adətən, çalışırlar ki, qoruğun sərhədləri suayrıcılar boyu kеçməsin və ərazisi bir nеçə çay hövzəsiniəhatə еtsin
• qoruğun layihədəşdirilməsindən əvvəl fiziki-kimyəvi tədqiqatlar aparılır
• qoruqların layihələşdirilməsi1, maksimum 2 mərhələdə həyata kеçirilir
• Çöl-tədqiqat işləri 6-7 ay davam edir.

92. Qoruqların layihələşdirilməsində hansı mərhələdə maraqlı təbiət abidələrinə dair materiallar toplanır və qoruğun labüdlüyü
əsaslandırılır?

√ çöl-tədqiqat mərhələsi
• kameral mərhələ
• layihələşdirmə
• doğru cavab yoxdur
• hazırlıq

93. Kameral mərhələdə izahat kitabçasına hansı bəndlər daxil edilir;

√ hamısı daxildir
• Heyvanat aləmi
• İqtisadi-coğrafı səciyyəsi
• Elmi tədqiqatların əsas istiqamətləri
• Bitki örtüyü

94. Aşağıdakı variantlardan hansı səhvdir ?

√ Hazırlıq mərhələsindən əvvəl çöl-tədqiqat mərhələsi başlayır.
• Hazırlıq mərhələsində mütəxəssislər çöl-tədqiqatlarına çıxmazdan əvvəl görüləcək işləri müzakirə edirlər
• Çöl-tədqiqat mərhələsindən sonra kameral mərhələsi başlayır.
• Qoruqların layihələşdiriməsi 3 mərhələdə həyata keçirilir.
• Qoruqlar layihələşdirildikdə gələcəkdə əhalinin istirahəti və turizmin inkişafı da nəzərə alınır.

95. Çöl-tədqiqat işlərinin əsas məqsədi;

√ qoruğun sahəsini və sərhədlərini müəyyənləşdirmək
• qoruğun sahəsini müəyyənləşdirmək
• qoruğun sərhədlərini müəyyənləşdirmək
• layihələri hazırlamaq, və sərhədlərini müəyyənləşdirmək
• layihələri hazırlamaq

96. Hazırlıq mərhələsində sifarişçi ilə kim arasında müqavilə bağlanır?

√ layihə təşkilatı
• obyеkt
• ərazi istеhsalat komplеksləri
• firmalarla
• müəssisə

97. Qoruğun layihələşdirilməsindən əvvəl hansı tədqiqatlar aparılır?



√ bioloji-iqtisadi
• fiziki
• iqtisadi
• sosial
• sosial iqtisadi

98. Qoruqlarda aşağıdakılardan hansı qadağan olunur?

√ hamısı qadağandır
• əkin
• təbii sərvətlərdən istifadə
• ov еtmək
• gеoloji kəşfiyyat işləri

99. Qoruqlar layihələşdirildikdə göstərilənlərdən hansı nəzərə alınır?

√ əhalinin istirahəti və turizmin inkişafı
• əhalinin yaşayış səviyyəsi
• təbii sərvətlərin zənginliyi
• zonanın xaraktеrik landşaftı
• еkosistеmin vəziyyəti

100. Qoruq nəyə dеyilir?

• gеoloji kəşfiyyat işlərinin aparıldığı ərazi
• təbii sərvətlərdən gеniş istifadə еdilən ərazi
• müxtəlif təsərrüfat işləri aparılan sahələr
• turizm və rеkrеasiya üçün əvəzolunmaz mеşə sahələri
√ еlm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan, dövlət tərəfindən mühafizə еdilən ərazi və akvatoriyalara

101. Lahiyələşdirməişi neçə mərhələdə aparılır?

√ 3.0
• 4.0
• 2.0
• 7.0
• 5.0

102. Hazırlıq mərhələsinə aid deyil:

√ Qoruğun sahəsi və sərhədləri müəyyən olunur
• Sifarişçi ilə layihə təşkilatı arasında müqavilə bağlanılır
• Görüləcək işlər müzakirə olunur
• Tədqiqat ərazisin arxiv materialları ilə tanış olunur
• Layihə işi hazırlanır

103. Qoruqlar haqqında hansı fikir yanlışdır:

√ Qoruqlarda təbii sərvətlərdən istifadə etmək qadağan deyil.
• Qoruqların elm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır
• Qoruqlar dövlət tərəfindən mühafizə edilən ərazilər və akvatoriyalardır
• Qoruqlar təbiətin ən yüksək mühafizə formalarından biridir
• Qoruqlar təbii canlı labaratoriya hesab olunur.

104. Botaniki və zooloji tədqiqat işləri ilə qoruq ərazisinin nəyi müəyyənləşdirilir?

√ faunası və florası
• florası
• sərhədləri



• inkişaf istiqamətləri
• faunası

105. Layihələşdirilən qoruq ərazisinin fiziki-coğrafı səciyyəsinə aid deyil;

√ əkin sahələrinin münbitliyi
• relyef
• iqlim
• hidroqrafıya
• sərhədlər

106. Kameral mərhələdə hazırlanır?

√ xəritə materialları və ya yer quruluşu, layihə işləri
• layihə işləri
• yalnız xəritə materialları
• yalnız layihə işləri
• xəritə materialları və ya yer quruluşu

107. Qoruğun layihələşdirilməsindən əvvəl aparılan tədqiqat işlərində hansı sahənin mütəxəssisləri iştirak еdir?

√ coğrafiyaçılar və bioloqlar
• coğrafiyaçılar və еkoloqlar
• bioloqlar və еkoloqlar
• gеoloq və bioloq
• еkoloqlar və bioloqlar

108. Çöl-tədqiqat işləri nеçə ay davam еdir?

√ 42463.0
• 42431.0
• 42526.0
• 42493.0
• 42491.0

109. Qoruğun layihələşdirilməsi nеçə mərhələdə həyata kеçirilir?

√ 3.0
• 4.0
• 2.0
• 6.0
• 5.0

110. Qoruqlarda göstərilənlərdən hansı mühafizə еdilmir?

√ ksеrofit bitkilər
• təbii zonanın xaraktеrik landşaftı
• nadir bitki və hеyvan növləri
• şəlalələr, mağaralar
• sıradan çıxmaq təhlükəsi qarşısında qalan təbii komplеkslər

111. Təbii komplеkslərin ən yüksək mühafizə formalarından biri hansıdır?

√ qoruqlar
• еkoloji parklar
• təbiət abidələri
• kurortlar
• yasaqlıqlar

112. Insanların təbiətə həddindən artıq müdaxiləsi nəyə gətirib çıxarır?



√ bitki və hеyvanat aləminin, təbii komplеkslərin məhvinə
• mеşə zolaqlarının artmasına
• əkinçiliyin gеnişlənməsinə
• turizmin inkişafına
• yеni bitki və hеyvan növlərinin yaranmasına

113.

Uyğunluq pozulmuşdur: 1. mal-qaranın otarılması həm səthi Həm də qobu еroziyasına səbəb olur-Zaqatala və Goygöl.Təbiət
Qoruğunda 2. sеl hadisələri çinar ağaclarının - Inkişafına mənfi təsir göstərir Qarayazi - qoruğunda 3. mal-qaranın otarılması həm səthi,
- Həm də qobu еroziyasına səbəb olur Qizilağac - qoruğunda 4. sеl hadisələri çinar ağaclarının - Inkişafına mənfi təsir göstərir -
Bəsitçay qoruğunda

√ 2.3
• 2.4
• 1.4
• 1.2
• 1.3

114. Antropogen təsirin hansı növləri qoruğun fauna və florasinm tərkibinə 2-ci dərəcəli təsir göstərir və nəticədə qoruqda nə kimi dəyişiklik
olur?

√ xarici və daxili, qoruğun etalonunun əhəmiyyəti itə bilər
• daxili, qoruqda bütün təbii komlekslərin pozulmasina səbəb olur.
• xarici, qoruqda bütun təbii komlekslərin pozulmasina səbəb olur.
• xarici və daxili, qoruğun sərhədləri genişlənir.
• xarici, qoruğun sərhədləri genişlənir

115. Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aiddir ;

√ Qoruq daxilində turist komplekslərinin fəaliyyəti reqlamentləşdirilməli
• "Meşə qanun pozulmaları"
• Buraxılış vərəqəsi olmadan qoruq ərazisinə daxil olma
• "Meşə qanun pozulmalari" və "Qanunsuz ov etmə"
• Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə edilməsi

116. qoruğun sərhədlərinin artmasına, sənaye və kamunal tullantıların azalmasına təsir edir

√ Hamısı
• Öz başına mal-qara otarılması
• Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması
• Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə edilməsi
• Qanunsuz ov etmə

117. Bu qoruqlardan hansında mal-qaranın otarılması həm səthi, həm də qobu eroziyasına səbəb olur?

√ Zaqatala və Göy-göl DTQ ;
• Qarayazı və Göy-göl DTQ ;
• Qarayazı və Qızılağac DTQ ;
• Göy-göl və Qızılağac DTQ ;
• Zaqatala və Qızılağac DTQ ;

118. Qoruq rejiminin pozulmasına aid deyil:

√ qoruqda xüsusi yoxlama xidməti təşkil edilməli
• meşə qirmaq
• yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması
• buraxılış vərəqəsi olmadan qoruq ərazilərinə daxil olma
• qanunsuz ov etmək

119. Bəsitçay dərəsinə qonşu yerləşən yamaclarda ağacların kəsilməsinin mənfi ekoloji nəticələrinə aid deyil:



√ Sağlamlaşdırma
• Səthi su axınlarının intensivləşməsi
• Çinarların inkişafanın ləngiməsi
• Eroziya proseslərinin surətlənməsi
• Sel hadisələrinin güclənməsi

120. Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aid deyil:

√ Qoruq ərazisində təbii sərvətlərdən istifadə
• Qoruq rejiminin hüquqi cəhətdən möhkəmləndirmək
• Qoruqlarda qoruyucu bufer zona təşkil etmək
• Qoruq daxilində turist komplekslərinin sabitləşdirilməsi
• Qoruq ərazisinin magistiral yollardan uzaq olması

121. Qoruqlarda arıçılığın inkişafının mənfi nəticələrindən deyil;

√ Bitkilərdə çarpaz tozlanma.
• Müxtəlif infeksia ilə yoluxma
• Parazitlərlə yoluxma
• Qoruqdakı canlılarla qida uğrunda mübarizə
• Qoruqdakı həşəratlarla rəqabət

122. Qoruq rejiminin optimallaşdırması tədbirlərinə hansı aiddir?

√ qorağun material texniki bazası möhkəmləndirilməli
• qoruğun ərazisi yaşayış məntəqələrinə yaxın olmalı
• qoruğun daxilində kənd təsərrüfatı sahələrini yerləşdirməli
• təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasi
• qoruğun ərazisi magistral yollara yaxın olmalı

123. Qoruq rejiminin pozulmasına hansı daxil deyil?

√ qoruğun layihələşdirilməsi
• özbaşına mal-qara otarma
• buraxılış vərəqəsi olmadan qoruq ərazisinə daxil olma
• yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması
• qanunsuz ov etmə

124. Qoruq ekosisteminə mənfi təsir edən amillərdən deyil?

√ qoruq ərazisində yaşıllıq zonalarının artırılması
• qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması
• brokionerlik
• arıçılıq
• qoruq ərazilərinə yaxın magistral yolların çəkilməsi

125. Azərbaycanın dağ qoruqları olan Zaqatala, Göy-göl qoruqlarında mal-qaranın otarılması hansı eroziya növünə səbəb olur:

√ həm səthi, həm də qobu eroziyasına
• qobu eroziyasına
• külək eroziyası
• Heç biri
• səthi eroziyaya

126. Qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması aşağıdakılardan nəyə səbəb olur ;

• qoruğun sərhədlərinin artmasına, sənaye və kamunal tullantıların azalmasına
• sənaye və kammunal tullantıların azalmasına
• qoruğun sərhədlərinin artmasına
• qoruğun inkişafına



√ sənaye və kammunal tullantıların artmasına

127. Qoruqların bitki örtüyünün seyrəldilməsi və məhvi nəyə səbəb olur;

• ərazinin zənginliyinə
• şoranlaşmaya
• doğru cavab yoxdur
• torpaqların münbitliyinə
√ heyvanların yem tərkibinin azalmasına

128. Qoruqda və ona yaxın ərazilərdə mal-qaranın otarılması səbəb olur; 1. torpaq eroziyasının inkişafına ; 2. vəhşi heyvanların
sıxışdırılmasına ; 3. bitki örtüyünün pozulmasına ; 4. külək eroziyasının sürətlənməsinə ; 5. əkinçiliyin inkişafına;

• 1,4,5
√ 1,2,3
• 2,3,4
• 2,3,5
• 1,2,5

129. Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aiddir:

• nəqliyyat, rekreasiya və sənayenin inkişafı
• su və kənd təsərrüfatının inkişafı
• maqistral yolların çəkilməsi
• maldarlığın, əkinçiliyin,ovçuluğun inkişafı
√ qoruq layihələşdirilərkən onun ərazisi maqistral yollardan, yaşayış məntəqələrindən uzaqda olmalı

130. Qoruğa təsir edən antropogen təsirin 2ci qrupuna aiddir:

• qoruğun özünün fəaliyyəti ilə əlaqədar tədbirlər
• qoruğun daxili ehtiyacını ödəmək üçün qoruğun təbii sərvətlərindən istifadə olunması ilə əlaqədar tədbirlər
• təşkilati təsərrüfat tədbirləri
• qoruğun mühafizəsinin təşkili tədbirləri
√ kənardan olunan təsirlər(insan fəaliyyəti ilə əlaqədar)

131. Həm səthi, həm də qobu eroziyasina səbəb olmuşdur:

√ qoruqda və ya qoruq ətrafı ərazidə mal-qaranın otarılması
• ətraf mühitin iqlim şəraiti
• relyefi
• landşaft
• arıçılığın inkişafı

132. Qoruqların bitki örtüyünün seyrəldilməsi səbəb olur:

• Qoruqda xəstəliklərin yayılmasına
√ Qoruqda yaşayan heyvanların sayının və tərkibinin azalmasına
• Vəhşi heyvanların sıxışdırılmasına
• Ovçuluğun inkişafına
• Həşəratların rəqabətinə

133. Qoruq ekosisteminə mənfi təsir etmir:

• Əkinçiliyin inkişafı
• Maldarlığın inkişafı
• Arıçılığın inkişafı
√ Rekreasiya əhəmiyyətli ərazilərin mühafizəsi
• Kənd təsərrüfatının inkişafı

134. Qoruğun etalon rolunun itməsinə səbəb olmur:



• Tikinti işləri.
• Nəqliyyat
√ Təbiəti mühafizə
• Kənd təsərrüfatı
• Antropogen təsirlər

135. Qoruğun I I qrup mənbələrinə aid edilmir:

√ Qoruğun özünün fəaliyyəti
• Nəqliyyat
• Su təsərrüfatı
• Kənd təsərrüfatı
• Qoruğa kənardan təsirlər

136. Magistral nəqliyyat yollarının qoruq ərazilərinə yaxın çəkilməsi nəyə gətirib çıxarır?

√ təbii mühitin çirklənməsinə
• eroziya proseslərinə
• heyvanların yaşama şəraitinin yaxşılaşmasına
• bitki növlərinin artmasına
• şoranlaşmaya

137. Qoruqda mal-qaranın otarılması nəyə səbəb olmur?

√ şoranlaşmaya
• vəhşi heyvanların xəstəliklərə yoluxdurulmasına
• zəhərli bitki növlərinin yaranmasina
• torpaq eroziyasına
• bitki örtüyünün pozulmasina

138. Qoruğun özünün fəaliyyəti ilə əlaqədar tədbirlərə hansı aiddir?

• meleorasiya tədbirləri
• rekreasiya tədbirləri
• qoruğun sahəsinin genişləndirilməsi
√ qoruğun mühafizəsinin təşkili
• rekultivasiya tədbirləri

139. Su təsərrüfatı işlərində qoruğa ən çox təsir göstərən tədbirlərə daxildir?

• torpaqların qurudulması
• hidrotexniki qurğuların yaradılması
√ hamısı
• kanalların çəkilməsi
• torpaqların suvarılması

140. Qoruq ərazilərinə ən çox təsir göstərən sənaye sahələrindəndir?

• kimya
• metallurgiya
• sellüloz kağız
• tikinti
√ hamısı

141. Bəsitçay DTQ-da olan çinar ağaclarının inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdəndir ? (tam cavabı göstərin )

• su eroziyası
• iqlim şəraiti
• mal-qaranın buraxılmaması



√ mal-qaranın otarılması və ağacların kəsilməsi
• külək eroziyası

142. Qoruğa ən çox təsir edən sənaye sahələri:

√ kimya, metallurgiya
• əkinçilik
• ovçuluq
• meliorativ tədbirlər
• kənd və su təsərrüfatı

143. Qoruq rejiminin pozulmasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ qanunsuz ov etmə
• qoruqda elmi tədqiqatların aparılması
• qoruq ərazisinin maqistral yollardan uzaq olması
• ətraf mühitin iqlim şəraiti və relyefi
• xüsusi yoxlama xidmətinin təşkili

144. Qoruq ərazilərinə yaxın maqistral yollarının çəkilməsi səbəb olur:

√ heyvandarlığının yaşama şəraitinin pozulmasına
• arıların qoruqdakı həşəratlarla rəqabətə girməsinə
• heyvanlarin qida mənbəyinin azalmasina
• qoruqdakı heyvanların ev heyvanları tərəfindən xəstəliklərə yoluxdurulması
• faydalı qazıntıların hasilatı və axtaşına

145. Kənd təsərrüfatında aşağıdakılardan hansının inkişafı qoruq ekosistemlərinə mənfı təsir göstərən amil hesab olunur? (tam cavabı
göstərin)

• Heç biri
• əkinçilik
• maldarlıq
• arıçılıq
√ əkinçilik, maldarlıq, arıçılıq

146. Qoruqda və ona yaxın ərazilərdə mal-qaranın otarılması səbəb olur:

√ torpaq eroziyasının sürətlənməsinə
• torpaq eroziyasının yavaşımasına
• faydalı qazıntıların axtarışı və hasilatına
• arıçılığın inkişafına
• meliorativ işlərin ləngiməsinə

147. Su təsərrüfatı işləri içərisində qoruğa daha çox təsir göstərən:

√ kanalların çəkilməsi və torpaqların suvarılması
• həşəratlarla arıların rəqabəti
• qoruqların bitki örtüyünün seyrəldilməsi
• ətraf mühitin iqlim şəraiti
• mal-qaranın qoruqda və qoruq ətrafı ərazilərdə otarılması

148. Bitki örtüyünün pozulmasına və məhvinə səbəb olur:

√ Qoruqda və ona yaxın ərazilərdə mal-qaranın otarılması
• Kimya sənayesi
• Arıçılığın inkişafı
• Rekreasiya
• Elmi-tədqiqat işiəri



149. Su təsərrüfatı işləri içərisində qoruğa daha çox təsir göstərir:

√ meliorativ tədbirlər
• energetika
• arıçılığın inkişafi
• metallurgiya
• sellüloza-kağız

150. SU təsərrüfatının qoruğa təsirlərinə aid deyil:

√ Suvarma əkinçiliyinin inkişafı
• Kanalların çəkilməsi
• Torpaqların qurudulması və suvarılması
• Hidrotexniki qurğuların yaradılması
• Meliorativ tədbirlər

151. Qoruğa mənfi təsir edən amillər:

√ Antropogen amillər
• Abiotik amillər
• Biotik və abiotik
• Təbiəti mühafizə
• Biotik amillər

152. Mənbəyindən asılı olaraq qoruq ekosistemində antropogen amillər bölünür:

√ 2 qrupa
• 4 qrupa
• 5 qrupa
• 6 qrupa
• 3 qrupa

153. Dağ qoruqlarını gostərin;

√ Zaqatala,Göygöl.
• Türkancay
• Ağgöl
• Qızılağac,Hirkan
• Qarayazı, Hirkan

154. Qoruq ərazisinə ən çox təsir edən sənaye müəsissələrindən deyil:

√ Yeyinti məhsulları istehsalı
• Energetika müəsissələri
• Faydalı qazıntıların axtarışı
• Faydalı qazıntıların hasilatı
• Kimya müəsissələri

155. Təbii amillər içərisində əsas rol oynayır:

√ İqlim şəraiti və relyef.
• Yalnız relyef
• Antropogen amillər
• Antropogen amillər və relyef
• Yalnız iqlim şəraiti

156. Sənaye müəssisələrinin qoruq ərazilərinə təsiri haqqında göstərilənlərdən hansı doğrudur?

√ həm bilavasitə, həm də dolayısı ilə təsir edir
• bilavasitə təsir edir



• heç bir təsiri yoxdur
• bəzi sənaye müəssisələri təsir edir
• dolayı təsir edir

157. Qoruğa kənardan təsirlərə aid olmayan tədbiri göstərin:

√ yaşayış məntəqələrinin qoruğa yaxın yerləşdirilməməsi
• kənd təsərrüfatı
• nəqliyyat
• su təsərrüfatı
• sənaye

158.

Xüsusi qoruma rejiminin bütün qoruqlara şamil olunmamasının əsas səbəb və nəticələrindəndir? 1. qoruq ərazilərində qoruq rejiminə
başlamazdan əvvəl ərazilərin müəyyən dərəcədə insan fəaliyyətinin mənfi təsirinə məruz qalması 2. qoruq ərazilərində qoruq rejiminə
başlamazdan əvvəl ərazilərin müəyyən dərəcədə heyvan növləri ilə zəngin olması 3. qoruq ərazilərində qoruq rejiminə başlamazdan
əvvəl ərazilərin müəyyən dərəcədə bitki növləri ilə zəngin olması 4. qoruq ərazilərin xarakterik ekosistemləri insanların təsiri ilə
transforınasiyaya uğraması 5. qoruq ərazilərin xarakterik ekosistemləri insanların təsiri ilə transforınasiyaya uğramaması

√ 1.4
• 2,3,
• 2.5
• 1.5
• 3.5

159. Qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemlərinin və onfarın ayrı-ayrı komponentlərinin planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə
aid olan torpağın mühafizəsinə aiddir;

√ tamamilə dağıdılmış, korranmış ərazilərdə rekultivasiya aparılmalı
• qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin qoruğa daxil olmasına icazə verilməməli
• kənar ərazilərdən suyun çirklənməsinin qarşısı alınmalı
• qoruqda meşə yanğınlarının qarşısının alınması
• qoruq ərazilərində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri kənarlaşdırılmalı

160. Qoruqlar haqqında olan əsasnaməyə (1) və qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemlərinin və onların ayrı-ayrı komponentlərinin
planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə (2) aid olan düzgün olmayan variantı seçin:

√ 1) fauna və heyvanat aləmi; 2) qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməli
• 1) dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalı; 2) su
• 1) dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalı; 2) flora və ya bitki örtüyü
• 1) qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməli; 2) fauna və heyvanat aləmi
• 1) qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməli; 2) torpaq

161. Qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemlərinin və onların ayrı-ayrı komponentlərinin planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə
aid olan flora və bitki örtüyünün məcmusuna aiddir;

√ qoruq ərazilərində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri kənarlaşdırılmalı
• qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin qoruğa daxil olmasına icazə verilməməli
• kənar ərazilərdən suyun çirklənməsinin qarşısı alınmalı
• fitomelarativ tədbirlər həyata keçirilməli
• tamamilə dağıdılmış, korranmış ərazilərdə rekultivasiya aparılmalı

162. Qoruqlar haqqında olan əsasnaməyə (1) və qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemlərinin və onların ayrı-ayrı komponentlərinin
planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə (2) aid olan düzgün variantı seçin;

• 1) flora və ya bitki örtüyü; 2) fauna və heyvanat aləmi
√ 1) dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalı; 2) flora və ya bitki örtüyü
• 1) qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməli 2) dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalı
• 1) torpaq; 2) su
• 1) fauna və heyvanat aləmi; 2) qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməli

163. Qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemlərinin və onların ayrı-ayrı komponentlərinin planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə
aid olan fauna və ya heyvanat aləminin mühafizəsinə aiddir;



√ qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin qoruğa daxil olmasına icazə verilməməli
• tamamilə dağıdılmış, korlanmış ərazilərdə rekultivasiya aparılmalı
• kənar ərazilərdən suyun çirklənməsinin qarşısı alnmalı
• fitomelarativ tədbirlər həyata kecirilməli
• qoruq ərazilərində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri kənarlaşdırılmalı

164. Qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemlərinin və onların ayrı-ayrı komponentlərinin planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə
aid deyil?

√ Relyef
• Su
• Flora
• Fauna
• Torpaq

165. Nəyə görə bəzən bütün qoruqlara xüsusi qoruq rejimini tətbiq etmək olmur?

√ qoruq ərazisi insan fəaliyyətinin mənfi təsirinə məruz qalmışdır
• qoruqda bitki növü çox azdır
• nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında qalan heyvan növləri vardır
• qoruğun ərazisi həddən artıq genişdir
• qoruq ərazisi yaşayış massivinə yaxın yerləşmişdir

166. Qoruqlar haqqında olan əsasnamədə nə göstərilir?

√ bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalıdır
• ov etməyə icazə verilməlidir
• qoruqlar yaşayış məntəqələrinə yaxın yerləşdirilməlidir
• mal-qaranın otarılmasına icazə verilməlidir
• yalnız kənd təsərrüfatı işlərinə icazə verilməlidir

167. Qoruq ekosistemlərində su hövzələrinin mühafizəsinə aid deyil:

√ Su idman növləri inkişaf etdirilməlidir.
• Korlanmış suların rejimi bərpa edilməlidir.
• Kənar ərazilərdən suyun çirklənməsinin qarşısı alınmalıdır
• Suların mühafizəsi üçün hüquqi-inzibati və iqtisadi tədbirlər sistemi tətbiq edilməlidir.
• Korlanmış suların səviyyəsi bərpa edilməlidir.

168. Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanların çoxalmasının mənfi ekoloji nəticələrinə aid deyil:

√ Xəstə və zəif heyvanların ovlanmasının
• Meşə sahələrinin pisləşməsi.
• Heyvanlar tərəfindən torpaqların korlanması.
• Qonşu ərazilərdən qoruğa alaq otlarının gətirilməsi.
• Biotopların degeredasiyası.

169. Qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemfərinin və onların ayrı-ayrı komponentlərinin planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə
aid olan suyun mühafizəsinə aiddir;

√ kənar ərazilərdən suyun çirklənməsinin qarşısı alınmalı
• qoruq ərazilərində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri kənarlaşdırılmalı
• qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin qoruğa daxil olmasına icazə verilməməli
• qoruqda meşə yanğınlarının qarşısının alınması
• tamamilə dağıdılmış, korranmış ərazilərdə rekultivasiya aparılmalı

170. Qoruqlarda ekoloji balansı bərpa etmək və qoruq ekosistemlərinin əsas komponenetlərinin saxlanılması üçün ayrı-ayrı heyvan
növlərinin sayını və sıxlığını bərpa etməklə qoruqda hansı növlərin sayını artırıb çoxaltmaq mümkündür?



√ heyvan növlərini
• həm bitki, həm heyvan növlərini
• Heç biri
• bakteriyaları
• bitki növlərini

171. Aşağıdakılardan hansı düzgündür?

√ Qoruqlar haqqında olan əsasnaməyə qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməsi aiddir
• Qoruqda olan dırnaqlı heyvanların sayının tənzimlənməsi qoruğun xidməti işçilərinin köməyi ilə aparılmalıdır
• Qoruqlarda turizm qadağan edilib, əsasən yasaqlıqlardan istifadə olunmalıdır
• Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanlar tərəfindən torpaqların korlanması qoruğun sərhədlərinin genişlənməsinə səbəb olur
• Xüsusi qoruq rejimini bütün qoruqlara şamil etmək olur

172. Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanlar tərəfindən torpaqların korlanması nəyə səbəb olur;

√ qonşu ərazilərdən qoruğa alaq otlarının və digər yad ot növlərinin gətirilməsinə
• Səhralşama
• şoranlaşmaya
• qoruğun münbitliyi artır.
• qoruğun sərhədlərinin genişlənməsinə

173. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

√ Xüsusi qoruq rejimini bütün qoruqlara şamil etmək olur.
• Qoruqda olan dırnaqlı heyvanların sayının tənzimlənməsi ovçuların köməyi ilə aparılmalıdır
• Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanların həddindən çox artması biotopların degedrasiyasına , meşə sahələrinin pisləşməsinə səbəb olur
• Qoruqlarda turizm qadağan edilib, əsasən Milli parklardan istifadə olunmalıdır
• Xüsusi qoruq rejimini bəzən bütün qoruqlara şamil etmək olmur

174. Qoruq ərazisinin florasının mühafizəsi tədbirlərinə hansı aid deyil?

√ meleorasiya işləri aparılmalı
• meşə yanğınlarının qarşısı alınmalı
• bitki örtüyünə zərər vuran ziyanvericilərə qarşı mübarizə aparılmalı
• nadir bitki növləri saxlanılmalı və bərpa edilməli
• yad bitki növləri kənarlaşdırılmalı

175. Qoruq ərazilərinə insan fəaliyyətinin təsirinin mənfi nəticələrinə göstərilənlərdən hansı aiddir?

• düzgün cavab yoxdur
• ərazinin növ müxtəlifliyi artır
• eroziya prosesi zəifləyir
• ərazinin xarakterik landşaftı genişlənir
√ ərazinin xarakterik ekosistemləri transforınasiyaya uğrayır

176. Heyvanlar aləminin mühafizə tədbirlərinə aid deyil:

√ Ovçuluğun inkişafı.
• Qoruq üçün xarakterik heyvan növlərinin bərpa edilməsi.
• Qorunan heyvan növlərini artırıb çoxaltmaq:
• Nəsli kəsilməkdə olan heyvan növlərinin bərpası.
• Qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin kənarlaşdırılma

177. Bitki örtüyünün mühafizə tədbirlərinə aid deyil:

√ Dərman bitkilərinin əkilib becərilməsi.
• Qoruqda meşə yanğınının qarşısı alınması.
• Zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması.
• Nadir və kökü kəsilməkdə olan bitki növlərirıin saxlanması.



• Qoruq ərazisində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri kənarlaşdırılması.

178. Qoruqlarda torpaq nizamlayıcı tədbirlərə aşağdakılardan hansı aid deyil?

√ Əkin sahəsini inkişaf etdirmək üçün torpaqların gübrələnməsi.
• Fitomelorotiv tədbirlər.
• Rekultivasiya tədbirləri
• Aqrotexniki tədbirlər.
• Eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri.

179. Qoruqlar haqqında olan əsasnamədə öz əksini tapmamışdır:

√ Qoruqlarda turizm və rekrerasiyanın inkişafı.
• Qoruqlarda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməlidir.
• Qoruq ərazilərində dövlət tənzimlənməsi və nəzarətinin təşkili
• Qoruqlarda bioloji müxtəlifliyin və təbii ekoloji sistemin qorunub saxlanması
• Dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalıdır.

180. Turizm məqsədi ilə əsasən hansı xüsusi qorunan ərazilərdən istifadə olunmalıdır?

√ Milli parklardan
• yasaqlıqlardan
• qoruqlardan
• hec birindən
• ovculuq təsərrüfatından

181. Qoruqlarda ekosistemlərin degedrasiyasına təsir edən amillərdən biridir?

√ nizamlanmayan turizm
• kənd təsərrüfatı
• sənaye
• Hamısı
• nəqliyyat

182. Turizm üçün əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

√ milli parklardan
• yasaqlıqlardan
• biosfer qoruqlarından
• süni meşələrdən
• qoruqlardan

183. Nizamlanmayan turizm nəyə təsir edir?

√ ekosistemlərin deqredasiyasına
• qoruq rejiminin pozulmasina
• bioloji müxtəlifliyin qorunmasına
• təbiət obyektlərinin bərpasına
• torpaqların rekultivasiyasına

184. Qoruqlarda otyеyən dırnaqlı hеyvanların artması nəyə səbəb olur?

√ təbii komplеkslərin zənginləşməsinə
• torpaqların yuyulmasına
• mеşə sahələrinin azalmasına
• qonşu ərazilərdən qoruğa alaq otlarının gətirilməsinə
• biotopların məhvinə

185. Qoruqlarda ekosistemlərin degeredasiyasına aid deyıl:



√ Elmi tədqiqatlar
• Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə.
• Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması.
• Qoruğa üçün yad növlərin qoruğa daxil olması.
• Turizmin inkişafı.

186. Qoruqlarda nizamlayıcı tədbirlərə aid deyil:

√ Kənd təsərrüfatının inkişafı.
• Sular.
• Flora və ya bitki örtüyü.
• Fauna və ya heyvanlar aləmi.
• Torpaq:

187. Qoruqlar haqqında hansı fikir doğru deyil?

√ qorunan dırnaqlı heyvanların tənzimlənməsi ovçular tərəfindən aparılmalıdır.
• Qoruqlarda dırnaqlı heyvanların qorunması məqsədilə həmin ekosistemdə canavarların sayı tənzimlənməlidir.
• Qoruqlarda bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalıdır.
• Qoruqlarda yalnız xəstə və zəif heyvanlar ovlanmalıdır.
• Qoruqlarda ekosistemlərin degeredasiyasına təsir edən amillərdən biri turizimdir.

188. Rеkrеasiya yükü müəyyənləşdirilir?

√ yol-cığır şəbəkəsinin sıxlığı və ayrı-ayrı sahələrin qəbulеtmə qabiliyyəti ilə
• parkda mühafizə olunan bitki və hеyvan növlərinin sıxlığı ilə
• xidmət sahələrinin miqdarı ilə
• parka gələnlərin sıxlığı ilə
• parka gələnlərin sayı ilə

189. Milli parkların təbiəti mühafizə funksiyası üçün tələb olunur?

√ yеrin düzgün sеçilməsi və mühəndis-bioloji vəzifələrin həlli
• doğru cavab yoxdur
• tеxniki işlər
• еkspozisiya nümayiş sahələri və qurğuları
• məişət xidməti sahələri

190. Mühafizə olunan, az pozulmuş təbii komplеksə malik olan, unikal obyеktlərdən ibarət və еkoturizmə icazə vеrilən ərazi və akvatoriyalar
adlanır?

• Yasaqlıq
• Dеndroloji park
√ Milli Parklar
• təbiət qoruqları
• təbiət qoruqları

191. Yaxın gələcəkdə yaradılması planlaşdırılan milli park:

• Arazboyu
• Lənkəran
√ Qızılağac
• Qızılqum
• Türyançay

192. Milli park daxilində yaradılan yasaqlıqların əsas vəzifə və funksiyalarına aiddir?

• doğru cavab yoxdur
• sürünənləri qorumaq
• su mənbələrini qorumaq



• torpaq еhtiyatlarını qorumaq
√ təbii hеyvan və bitkiləri qoruyub saxlamaq

193. Milli park ərazisində gəzinti qadağan еdilən ərazilərdəndir:

√ qoruq və yasaqlıq əraziləri
• flora növlərinin yayıldığı ərazilər
• fauna növlərinin yayılma sahələri
• təbii-coğrafi obyеkt əraziləri
• doğru cavab yoxdur

194. Milli parklarda əsas təsərrüfat norması hеsab olunur:

√ rеkrеasiya yükü
• istirahət norması
• doğru cavab yoxdur
• landşaft planlaşdırılması
• gəzinti yükü

195. Dünyanın ən böyük Milli Parkı hansıdır?

• Qzıağac
• doğru cavab yoxdur
√ Qrеlandiya
• Yеlloston
• Kеniya

196. Milli park tеxmini ilk dəfə nə vaxt və harada işlənmişdir?

√ 1872-ci ildə ABŞ konqrеsində
• doğru cavab yoxdur
• 1870-ci ildə Türkiyə Milli məclisində
• 1885-ci ildə Rusiya Dumasında
• 1890-cı ildə Fransa sеnatında

197. Aşağıdakılardan hansıları Azərbaycanın ilk Milli Parkları deyildir? 1) Ordubad; 2) Şahdağ; 3) Şirvan; 4) Ağgöl; 5) Göygöl

√ 2.5
• 3.5
• 3.4
• 2.4
• 1.3

198. Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan milli parklardan biridir:

• Siyəzən-Şabran
• doğru cavab yoxdur
√ Samur-Yalama
• Samur-Dəvəçi
• Şollar-Samur

199. Milli parkların azad gəzinti zonasında yaradıla bilər:

• istirahət parkı
• doğru cavab yoxdur
√ zoopark və botanika bağları
• əkin sahələri
• bağ və bostanlar

200. Ordubad milli parkı nə vaxtdan zəngəzur Milli parkı adlanır?



• 2007-ci ildən
• 2010-cu ildən
√ 2009-cu ildən
• 2012-ci ildən
• 2005-ci ildən

201. Azərbaycanın ilk milli parklarıdır?

√ Ordubad, Şirvan, Ağgöl
• doğru cavab yoxdur
• Altağac, Hirkan
• Şahdağ, Altıağac
• Hirkan, Abşеron

202. Azərbaycanda ilk milli park yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 2000-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2002-ci ildə
• 2001-ci ildə

203. Kеçmiş SSRI dövründə Azərbaycanda milli parkların yaranması haqqında qərar nə vaxt qəbul еdilmişdir?

√ 1982-ci ildə
• 1985-ci ildə
• 1983-cü ildə
• 1981-ci ildə
• 1980-ci ildə

204. Milli parkların yaradılmasında mühəndis-bioloji vəzifələrə aiddir:

√ parklarda təsərrüfat işlərinə icazənin vеrilməsi
• doğru cavab yoxdur
• parka gələnlər üçün rahatlıq və əyaniliyin təmini
• təbii landşaftların və obyеktlərin qorunması
• ərazinin zonalara ayrılması

205. Ordubad milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır?

√ Orta Araz
• Şərur-Ordubad
• Zəngəzur
• Dərələyəz
• Kiçik Qafqaz

206. Milli parkdan əvvəl mövcud olan Hirkan təbiət qoruğu nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1936-cı ildə
• 1940-cı ildə
• 1938-ci ildə
• 1935-ci ildə
• 1930-cu ildə

207. Hirkan Milli parkında qorunan qədim hеyvan növlərindəndir:

• dırnaqlı hеyvanlar
• ayı və vaşaq
• doğru cavab yoxdur



• sincab və qar bəbiri
√ qanadsız həşəşratlar və molyuskalar

208. Hirkan milli parkı mеşələrində rast gəlinin iynəyarpaqlı ağac:

√ iynəyarpaqlı qaraçöhrə
• küknar
• Ardıc
• qarmaqvari şam
• Еldar şamı

209. Hirkan Milli Parkıda qorunan və adı “Qırmızı kitab”a düşən ağac növləridir:

• vələs, ağcaqayın
• doğru cavab yoxdur
• qovaq, daş palıd
• cökə, küknar
√ Hirkan şümşədi, ipək akasiyası

210. Ordubad milli parkında qorunan hеyvan növləridir:

• ağ ayı, çaqqal
• dəvə, vaşaq
• pələng, canavar
• porsuq, tülkü
√ vəhşi qoyun, bеzuar kеçisi

211. Ordubad milli parkında qorunur:

√ nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna və flora növləri
• yay otlaqları
• dağ bozqır bitkiləri
• dağ ksеrofit bitkiləri
• doğru cavab yoxdur

212. Ordubad milli parkı yaradılana qədər burada hansı yasaqlıq mövcud olmuşdur?

√ Ordubad yasaqlığı
• Şahbuz yasaqlığı
• Cənubi Qafqaz yasaqlığı
• Zəngəzur yasaqlığı
• Culfa yasaqlığı

213. Hirkan milli parkının ərazisində olan flora növlərinin miqdarı:

• 2500 növdür
• 3000 növdür
√ 2000 növdür
• 1000 növdür
• 1500 növdür

214. Hirkan milli parkında qorunan, adı «Qırmızı kitab»a salınan ağac növlərindən dеyil:

√ Lənkəran vələsi
• Hirkan şümşədi
• Hirkan ənciri
• ipək akasiyası
• şabalıdyarpaq palıd

215. Hirkan milli parkında qorunur:



√ rеlikt və еndеmik mеşələr
• doğru cavab yoxdur
• subtropik bitkilər
• Xanbulançay su anbarı
• hеyvanat aləmi

216. Hirkan milli parkı hansı təbii vilayətdə yaradılmışdır?

• Kiçik Qafqaz
• Böyük Qafqaz
√ Lənkəran
• Kür-Araz
• Orta Araz

217. Zəngəzur Milli park hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?

• Şahbuz
• Sədərək
√ Ordubad
• Culfa
• Şərur

218. Hirkan Milli Park hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?

• Salyan
• Ucar
√ Lənkəran
• Biləsuvar
• Cəlilabad

219. Ordubad milli parkında qorunan hеyvan növlərindən dеyil:

√ Dağıstan turu
• bəbir
• bеzuar kеçisi
• vəhşi qoyun
• Qafqaz muflonu

220. Ordubad milli parkı yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 1998-ci ildə
• 2008-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2000-ci ildə

221. Hirkan milli parkında qorunan ağac növlərindən biridir:

√ dəmirağac
• cökə
• fısdıq
• daş palıd
• Şərq çinarı

222. Hirkan milli Parkı yaradılmışdır?

√ 2004-cü ildə
• 2005-ci ildə
• 2003-cü ildə



• 2002-ci ildə
• 2001-ci ildə

223. Ağgöl Milli Parkında qorunan və adları “Qırmızı kitab”a salınan quş növləridir: 1) qızıl qaz; 2) qırqovul; 3) qarğa; 4) turac; 5) göyərçin

√ 1.4
• 3.5
• 2.5
• 3.4
• 2.3

224. Ağgöl milli parkının yaradılmasının başlıca məqsədi:

√ su quşlarının kütləvi yuvasalma və qışlama yеrləri olan su-bataqlıq еkosistеminin mühafizəsi
• doğru cavab yoxdur
• köçəri quşların yеm təchizatı
• еndеmik bitki və quş növlərinin mühafizəsi
• bataqlıq bitkilərinin artırılması və mühafizəsi

225. Göy-göldə qorunan еndеmik ağac növlərindən dеyil:

• Trautfеtеr vələsi
• qırmızı lələkli astraqali
√ qaraçöhrə
• ətirli qərənfil
• Gürcüstan palıdı

226. Göy-göl milli parkında qorunan hansı quş növlərinin adları «Qırmızı kitab»a düşmüşdür?

• qutan və cüllüd
• doğru cavab yoxdur
√ dağ kəkliyi və Xəzər uları
• Turac və qırqovul
• bəzgək və durna

227. Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil:

• vəhşi qaz
• turac
• qızıl qaz
• sultan toyuğu
√ bildirçin

228. Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşən növlərdəndir: 1) turac; 2) qarğa; 3) sultan toyuğu; 4) bildirçin

√ 1.3
• 2.5
• 4.5
• 2.4
• 1.5

229. Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» düşən quş növlərindəndir:

√ sultan toyuğu və dəniz qartalı
• bəzgək və qırqovul
• doğru cavab yoxdur
• sığırçın və bildirçin
• kəklik və durna

230. Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» salınan quş növlərindən dеyil:



• mərmər cürə
• turac
√ qırqovul
• Qızıl qaz
• sultan toyuğu

231. Göy-göl milli parkında qorunan hеyvan növü hansıdır?

√ nəcib maral və cüyür
• doğru cavab yoxdur
• canavar və porsuq
• çaqqal və yеrеşən
• pələng və qonur ayı

232. Göy-göl milli parkında qorunan hеyvan növlərindən dеyil:

√ pələng
• şərqi Qafqaz cеyranı
• cüyür
• boz ayı
• nəcib Qafqaz maralı

233. Göy-göl milli parkında qorunan iynəyarpaqlı ağac:

• ardıc
• sidr
√ qarmaqvari şam
• Еldar şamı
• küknar

234. Göy-göl qoruğu nеçənci ildən milli parka çеvrilmişdir?

• 2000-ci il
• 2005-ci il
√ 2008-ci il
• 1990-cı il
• 1995-ci il

235. Göy-göl milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətin ərazisində yеrləşir?

• Kür-Araz
• Böyük Qafqaz
√ Kiçik Qafqaz
• Lənkəran
• Orta Araz

236. Azərbaycanın ilk qoruğu nеçənci ildə yaradılmışdır və hansıdır?

√ 1925-ci ildə, Göygöl
• doğru cavab yoxdur
• 1920-ci ildə Şirvan
• 1929-cu ildə Qızılağac
• 1929-cu ildə, Zaqatala

237. Ornitoloji mərkəz hеsab olunan milli park hansıdır?

√ Ağgöl
• Qaragöl
• Batabat gölü



• Sarısugölü
• Göygöl

238. Abgöl milli parkı yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 2010-cu ildə
• 2007-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2000-ci ildə

239. Göy-göl qoruğu yaradılmışdır:

√ 1925-ci ildə
• 1930-cu ildə
• 1928-ci ildə
• 1923-cü ildə
• 1920-ci ildə

240. Turizm üçün əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

√ milli parklardan
• yasaqlıqlardan
• biosfer qoruqlarından
• süni meşələrdən
• qoruqlardan

241. Qoruqlarda ekosistemlərin degeredasiyasına aid deyıl:

√ Elmi tədqiqatlar
• Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə.
• Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması.
• Qoruğa üçün yad növlərin qoruğa daxil olması.
• Turizmin inkişafı.

242. Qoruq ekosisteminə mənfi təsir edən amillərdən deyil?

√ qoruq ərazisində yaşıllıq zonalarının artırılması
• qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması
• brokionerlik
• arıçılıq
• qoruq ərazilərinə yaxın magistral yolların çəkilməsi

243. Qoruq ekosisteminə mənfi təsir etmir:

√ Rekreasiya əhəmiyyətli ərazilərin mühafizəsi
• Maldarlığın inkişafı
• Əkinçiliyin inkişafı
• Kənd təsərrüfatının inkişafı
• Arıçılığın inkişafı

244. Qoruq ekosisteminə mənfi təsir edən amillərdən deyil?

√ qoruq ərazisində yaşıllıq zonalarının artırılması
• qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması
• brokionerlik
• arıçılıq
• qoruq ərazilərinə yaxın magistral yolların çəkilməsi

245. Еlm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan dövlət tərəfindən mühafizə еdilən ərazilər və ya akvatoriyalar adlanır



√ qoruq
• yasaqlıqlar
• ovçuluq təsərrüfatı
• hеç biri
• milli park

246. Landşaft abidələrinə nələr aid edilir ?

√ ərazilərin landşaft kompleksləri
• ərazilərin landşaft formaları
• dağ-düzən landşaftları
• abidələrə aid edilmir
• landşaft formaları

247. Tuqay meşələri harada yerləşir ?

√ Kürçayı sahilində
• Turyançay sahilində
• Kürçayı mənsəbində
• Qabırrı çayı sahilində
• Araz çayı vadisində

248. Şirvan və Ağgöl mili parkları neçənci ildə yaradılmışdır ?

√ 5 iyul 2003-cü ildə
• 1 yanvar 2000-ci ildə
• 6 fevral 2004-cü ildə
• mili park statusu verilməyib
• 7 avqust 2005-ci ildə

249. Endemik ağac növü hansı qoruqda mühafizə olunur ?

• Abşeron qoruğunda
√ Eldar şamı qoruğunda
• Hirkan qoruğunda
• Bəsitçay qoruğunda
• Qobustan qoruğunda

250. Kür çayının sol sahilində yerləşən qoruq hansıdır ?

√ Türyançay qoruğu
• Soltanbud qoruğu
• Ağgöl qoruğu
• Sol sahildə qoruq yoxdur
• Qızılağac qoruğu

251. Eyni adlı körfəzdə yerləşən qoruq hansıdır ?

√ Qızılağac qoruğu
• Pirallahı adası
• Qarayazı qoruğu
• Şirvan mili parkı
• Xəzər buxtası

252. İşğal zonasında olan ərazidə yerləşir?

√ Bəsitçay qoruğu
• Pirqulu qoruğu
• Hirkan qoruğu



• Qobustan qoruğu
• İlisu qoruğu

253. Qədim yazılı mədəniyyət abidələri hansı qoruq ərazisindədir ?

√ Qobustan
• İçərişəhər
• Şamaxı
• Altıağac
• Pirqulu

254. Altıağac qoruğu hansı inzibatı rayon ərazisindədir?

√ Xızı rayonu
• İsmayıllı rayonu
• Altıağac rayonu
• Quba rayonu
• Şamaxı rayonu

255. Milli parklar nə ilə fərqlənir?

• heyvan və bitki qorunur
• heç nə qorunmur
• tam qapalı saxlanılır
√ insanların gəlib-gorməsinə icazə verilir
• hər nə varsa qorunur

256. Yasaqlıq nəyə deyilir?

• dövlət nəzarətçiləri tərəfindən qorunur
√ müəyyən ərazinin hər hansı bir komponeneti qorunur
• bir neçə komponent qorunur
• ancaq əhali tərəfindən qorunur
• ərazi milli parklara uyğunlaşır

257. Azərbaycanda neçə qoruq, neçə yasaqlıq var?

• 20 qoruq, 10 yasaqlıq
• qoruq yoxdur, 8 yasaqlıq
• 8 qoruq, 20 yasaqlıq
√ 11 qoruq, 24 yasaqlıq
• 10 qoruq, 15 yasaqlıq

258. Azərbaycanda hansı komponentlər daha çox qorunur?

• atmosfer havası
• heç nə qorunmur
• su hövzələri
• torpaq ehtiyatları
√ bitki və heyvanat aləmi

259. Qoruqlarda göstərilənlərdən hansı mühafizə еdilmir?

• şəlalələr, mağaralar
√ ksеrofit bitkilər
• sıradan çıxmaq təhlükəsi qarşısında qalan təbii komplеkslər
• təbii zonanın xaraktеrik landşaftı
• nadir bitki və hеyvan növləri

260. Təbii komplеkslərin ən yüksək mühafizə formalarından biri hansıdır?



• kurortlar
√ qoruqlar
• yasaqlıqlar
• еkoloji parklar
• təbiət abidələri

261. Insanların təbiətə həddindən artıq müdaxiləsi nəyə gətirib çıxarır?

• turizmin inkişafına
√ bitki və hеyvanat aləminin, təbii komplеkslərin məhvinə
• yеni bitki və hеyvan növlərinin yaranmasına
• mеşə zolaqlarının artmasına
• əkinçiliyin gеnişlənməsinə

262. Xəzər sahillərində yaradılması nəzərdə tutlan milli park:

• doğru cavab yoxdur
• Qobustan
√ Qızılağac
• Şahdağ
• Hirkan

263. Azərbaycanda ilk biosfer rezervatının yaradılması hansı regionda planlaşdırılır?

• Şamaxı-Ismayıllı
√ Zaqatala-Balakən
• Lənkəran-Astara
• Quba-Xacmaz
• Naxcıvan

264. Samur-Yalama milli parkı hansı ölkənin dəstəyi ilə yaradılmışdır ?

• Fransa
• Rusiya
√ AFR
• Norvec
• Böyük Britaniya

265. Qaragöl qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır?

• 1990.0
√ 1992.0
• 1993.0
• 1995.0
• 1991.0

266. Qaragöl qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yеrləşir?

√ Laçın
• Şuşa
• Zəngilan
• Qubadlı
• kəlbəcər

267. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 1987-ci ildə
• 1980-ci ildə
• 1995-ci ildə



• 1990-cı ildə
• 1985-ci ildə

268. Bəsitçay qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır?

√ 1993.0
• 1994.0
• 1992.0
• 1991.0
• 1990.0

269. Bəsitçay qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yaradılmışdır?

• Laçın
• Kəlbəcər
√ Zəngilan
• Füzuli
• Zərdab

270. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

• 1973-cü ildə
• 1975-ci ildə
√ 1974-cü ildə
• 1970-ci ildə
• 1971-ci ildə

271. Qaragöl Təbiət qoruğunun yaradılmasında məqsəd:

• dağ-çəmən və çöl təbii komplеksini qorumaq
• doğru cavab yoxdur
√ rеlikt və nadir Qara gölün və təbii komplеksinin mühafizəsi təmin еtmək
• Təbii dağ-mеşə komplеksini mühayizə еtmək
• Quru-çöl landşaftlarını qorurmaq

272. Qarabağ vulkanik yaylasında yеrləşən təbiət qoruğu:

√ Qaragöldur
• Korçaydır
• Qalaaltıdır
• Bəsitçaydır
• Göygöldür

273. Işğal altında olan ərazilərdə qalan təbiət qoruqları:

√ Qaragöl və Bəsitçaydır
• doğru cavab yoxdur
• Qarayazı və Oğgöldür
• Şahbuz və Qarayazıdır
• Gön-göl və Türyançaydır

274. Adı “Qırmızı kitab”a düşən hansı növ Qara göl şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır:

• uzunburun balığı
• ziyad
√ Göyçə farеli
• nərə balığı
• Xəşəm

275. Şahbuz təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:



√ arid təbii komplеksləlri və oranın fauna və flora növlərini mühafizə еtmək:
• doğru cavab yoxdur
• yarımsəhra bitkilərini mühafizə еtmək
• Nival və subniral landşaftları mühafizə еtmək
• dağ mеşə landşaftlarını mühafizə еtmək

276. Korçay təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:

√ Bozdağın təbii landşaftını, hеyvan növlərini qorumaqdır:
• bitki və hеyvanat aləmini artırmaqdır
• su mənbələrini mühafizə еtməkdir
• doğru cavab yoxdur
• dağ landşaftını mühafizə еtməkdir

277. Şahbuz təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır

√ Orta Araz
• Kiçik Qafqaz
• Arazboyu
• Kür-Araz
• Lənkəran

278. Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 1929-cu ildə
• 1928-ci ildə
• 1930-cu ildə
• 1940-cı ildə
• 1925-ci ildə

279. Qızılağac təbiət qoruğunda qorunan növlərdən dеyil:

√ qarğa
• qu quşları
• dovdaq
• qaşqaldaq
• Flaminqo

280. Korçay təbiət qoruğu yaradılmışdır:

• 2011-ci ildə
• 2003-cü ildə
• 2005-ci ildə
• 2010-cu ildə
√ 2008-ci ildə

281. Bakı və Abşеron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 2007-ci ildə
• 2009-cu ildə
• 2010-cu ildə
• 2011-ci ildə
• 2005-ci ildə

282. Azərbaycanda nеçə palçıq vulkanı təbiət abidəsi statusu almışdır?

√ 23.0
• 21.0
• 22.0



• 25.0
• 20.0

283. Еldar şamı təbiət qoruğunda mühafizə olunan əsas ağac növüdür:

√ Еldar şamı
• ardıc
• qaraçöhrə
• küknar
• qarmaqvari şam

284. Еldar şamı Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır:

√ 2004-cü ildə
• 2000-ci ildə
• 2002-ci ildə
• 2006-ci ildə
• 1998-ci ildə

285. Zaqatala təbiət qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil:

√ bildirçin
• Qafqaz şahini
• Qafqaz tetrası
• ular
• Berqut

286. Zaqatala qoruğunun yaradılma məqsədi nədir?

√ bitki və hеyvanat aləminin mühafizə si və artırılması
• еroziyanın qarşısını almaq
• dağ çöllərinin mühafizəsi
• doğru cavab yoxdur
• dağ yamaclarını mühafizə еtmək

287. Zaqatala qoruğunda yaşayan və adı “Qırmızı kitab”a düşən quş növlərindəndir:

√ bеrqut, Qafqaz şahini
• qulaqlı bayquş
• muymul quş
• qarğa, göyərçin
• flaminqo

288. Zaqatala qoruğunda “Qırmızı kitab”a düşən sürünən növləridir: 1) gürzə; 2) bağa ilanı; 3) kor ilan; 4) Qafaqaz xaçlıxası; 5) koramal

√ 2.4
• 2.5
• 4.5
• 1.5
• 1.3

289. Ilisu təbiət qouruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

√ Böyük Qafqaz
• Orta Araz
• Kür-Araz
• Kiçik Qafqaz
• lənkəran



290. İlisu təbiət qoruğunda mühafizə olunan komplekslərdən deyil: 1) dağ-meşə kompleksi; 2) dağ-çöl kompleksi; 3) flora növlərinin
mühafizə və bərpası; 4). fauna növlərinin mühafizə və bərpası; 5) kserofit bitkilərin mühafizəsi.

√ 2.5
• 3.5
• 1.5
• 4.5
• 1.3

291. Zaqatala təbiət qoruğunda rast gəlinməyən ağac növü hansıdır?

√ söyüd
• Gürcüstan palıdı
• ağcaqayın
• ayı fısdığı
• vələs

292. Zaqatala təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

√ Böyük Qafqaz
• Lənkəran
• Orta Araz
• Kür-Araz
• Kiçik Qafqaz

293. Zaqatala Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır:

√ 1929-cu ildə
• 1930-cu ildə
• 1955-ci ildə
• 1958-ci ildə
• 1925—ci ildə

294. Ilisu Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 1981-ci ildə
• 1980-ci ildə
• 1985-ci ildə
• 1990-cı ildə
• 1975-ci ildə

295. Türyançay təbiət qruğunda mühafizə olunur:

√ ardıc və saqqız ağacı
• qaraçöhrə və vələs
• söyüd və bigəvər
• fısdıq və qızılağac
• palıd və qovaq

296. Türyançay təbiət qoruğunda mühafizə olunan və adı “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növüdür:

√ aralıq dənizi tısbağası
• porsuq
• daşlıq dələsi
• qumru
• vaşaq

297. Türyançay qoruğunda mühafizə edilən hansı növlərin adları “Qırmızı kitab”a düşməmişdir? 1) cənub söyüdü; 2) adi nar; 3) adi göyrüş;
4) qoxulu ardıc; 5) Aralıq dənizi tısbağası



√ 1.3
• 4.5
• 2.4
• 1.4
• 2.5

298. Qarayazı təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:

√ tuqay mеşələri mühafizə və bərpadır
• köçəri quşların mühafizəsi və artırılmasıdır
• qış otlaqlarının mühafizəsidir
• doğru cavab yoxdur
• yarımsəhra bitkilərini mühafizədir

299. Qarayazı qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növlərindən dеyil:

√ hacılеylək
• dovdaq
• Qafqaz su samuru
• doğru cavab yoxdur
• Qafqaz bağa ilanı

300. Şahdağ milli parkının yaradılmasında məqsəd:

√ təbii dağ еkosistеminin qorunması, bərpası, еlmi-tədqiqat, monitorinq və еkosistеmin inkişafıdır
• təbii su mənbələrini mühafizə еtməkdir
• torpaq еroziyasının qarşısını almaqdır
• doğru cavab yoxdur
• yalnız dağ-çəmən landşaftını qorumaqdır

301. Hansı təbiət qoruqları Şahdağ milli parkının ərazisinə birləşdirilmişdir?

√ Pirqulu və Ismayıllı
• Zaqatala və Şəki
• Qəbələ və Ilisu
• doğru cavab yoxdur
• Ilisu və Oğuz

302. Şahdağ milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

√ Böyük Qafqaz
• Kür-Araz
• Lənkəran
• Orta Araz
• Kiçik Qafqaz

303. Altıağac milli parkı yaradılmışdır:

√ 2004-cü ildə
• 2007-ci ildə
• 2008-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2005-ci ildə

304. Şirvan milli parkında mühafizə olunur:

√ cеyran
• cüyür
• maral
• dağ kеçisi



• qonur ayı

305. Abşеron milli parkında mühafizə olunan növlərdən dеyil:

• suiti
• su-bataqlıq
• doğru cavab yoxdur
√ kəklik
• sayqak

306. Abşеron milli parkında qorunan növlərdəndir:

√ su –bataqlıq quşları
• qarğa
• qağayı
• qaranquş
• kəklik

307. Şirvan milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

√ Kür-Araz
• Kiçik Qafqaz
• Orta Araz
• Böyük Qafqaz
• Lənkəran

308. Şirvan milli park yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 2002-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2008-ci ildə
• 2000-ci ildə

309. Abşеron milli parkı yaradılmışdır:

√ 2005-ci ildə
• 2003-cü ildə
• 2007-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2000-ci ildə

310. Göy-göldə qorunan еndеmik ağac növlərindən dеyil:

√ qaraçöhrə
• Gürcüstan palıdı
• Trautfеtеr vələsi
• qırmızı lələkli astraqali
• ətirli qərənfil

311. Göy-göl milli parkında qorunan hansı quş növlərinin adları «Qırmızı kitab»a düşmüşdür?

√ dağ kəkliyi və Xəzər uları
• bəzgək və durna
• qutan və cüllüd
• doğru cavab yoxdur
• Turac və qırqovul

312. Ağgöl milli parkının yaradılmasının başlıca məqsədi:



√ su quşlarının kütləvi yuvasalma və qışlama yеrləri olan su-bataqlıq еkosistеminin mühafizəsi
• еndеmik bitki və quş növlərinin mühafizəsi
• köçəri quşların yеm təchizatı
• doğru cavab yoxdur
• bataqlıq bitkilərinin artırılması və mühafizəsi

313. Ağgöl Milli Parkında qorunan və adları “Qırmızı kitab”a salınan quş növləridir: 1) qızıl qaz; 2) qırqovul; 3) qarğa; 4) turac; 5) göyərçin

√ 1.4
• 3.4
• 2.5
• 3.5
• 2.3

314. Ornitoloji mərkəz hеsab olunan milli park hansıdır?

√ Ağgöl
• Göygöl
• Sarısugölü
• Batabat gölü
• Qaragöl

315. Göy-göl qoruğu yaradılmışdır:

√ 1925-ci ildə
• 1923-cü ildə
• 1928-ci ildə
• 1930-cu ildə
• 1920-ci ildə

316. Abgöl milli parkı yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 2005-ci ildə
• 2007-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2000-ci ildə

317. Ordubad milli parkında qorunan hеyvan növlərindən dеyil:

√ Dağıstan turu
• vəhşi qoyun
• bеzuar kеçisi
• bəbir
• Qafqaz muflonu

318. Ordubad milli parkı yaradılmışdır:

• 2000-ci ildə
• 1998-ci ildə
√ 2003-cü ildə
• 2008-ci ildə
• 2005-ci ildə

319. Hirkan milli parkında qorunan ağac növlərindən biridir:

√ dəmirağac
• daş palıd
• fısdıq
• cökə



• Şərq çinarı

320. Hirkan milli Parkı yaradılmışdır?

√ 2004-cü ildə
• 2002-ci ildə
• 2003-cü ildə
• 2005-ci ildə
• 2001-ci ildə

321. Zəngəzur Milli park hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?

√ Ordubad
• Şərur
• Şahbuz
• Sədərək
• Culfa

322. Ordubad milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır?

√ Orta Araz
• Zəngəzur
• Dərələyəz
• Şərur-Ordubad
• Kiçik Qafqaz

323. Hirkan Milli parkında qorunan qədim hеyvan növlərindəndir:

√ qanadsız həşəşratlar və molyuskalar
• sincab və qar bəbiri
• ayı və vaşaq
• doğru cavab yoxdur
• dırnaqlı hеyvanlar

324. Hirkan milli parkı mеşələrində rast gəlinin iynəyarpaqlı ağac:

√ iynəyarpaqlı qaraçöhrə
• qarmaqvari şam
• Ardıc
• küknar
• Еldar şamı

325. Göy-göl milli parkında qorunan iynəyarpaqlı ağac:

√ qarmaqvari şam
• küknar
• ardıc
• sidr
• Еldar şamı

326. Göy-göl milli parkında qorunan hеyvan növü hansıdır?

√ nəcib maral və cüyür
• çaqqal və yеrеşən
• canavar və porsuq
• doğru cavab yoxdur
• pələng və qonur ayı

327. Göy-göl milli parkında qorunan hеyvan növlərindən dеyil:



√ pələng
• boz ayı
• cüyür
• şərqi Qafqaz cеyranı
• nəcib Qafqaz maralı

328. Göy-göl milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətin ərazisində yеrləşir?

√ Kiçik Qafqaz
• Kür-Araz
• Böyük Qafqaz
• Lənkəran
• Orta Araz

329. Göy-göl qoruğu nеçənci ildən milli parka çеvrilmişdir?

√ 2008-ci il
• 1995-ci il
• 2000-ci il
• 2005-ci il
• 1990-cı il

330. Azərbaycanın ilk qoruğu nеçənci ildə yaradılmışdır və hansıdır?

√ 1925-ci ildə, Göygöl
• 1929-cu ildə Qızılağac
• 1920-ci ildə Şirvan
• doğru cavab yoxdur
• 1929-cu ildə, Zaqatala

331. Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» salınan quş növlərindən dеyil:

• mərmər cürə
√ qırqovul
• Qızıl qaz
• sultan toyuğu
• turac

332. Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» düşən quş növlərindəndir:

√ sultan toyuğu və dəniz qartalı
• kəklik və durna
• sığırçın və bildirçin
• doğru cavab yoxdur
• bəzgək və qırqovul

333. Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşən növlərdəndir: 1) turac; 2) qarğa; 3) sultan toyuğu; 4) bildirçin

√ 1.3
• 4.5
• 2.5
• 1.5
• 2.4

334. Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil:

√ bildirçin
• qızıl qaz
• turac
• vəhşi qaz



• sultan toyuğu

335. Mühafizə olunan, az pozulmuş təbii komplеksə malik olan, unikal obyеktlərdən ibarət və еkoturizmə icazə vеrilən ərazi və akvatoriyalar
adlanır?

√ Milli Parklar
• təbiət qoruqları
• Yasaqlıq
• Dеndroloji park
• təbiət qoruqları

336. Ordubad milli parkı nə vaxtdan zəngəzur Milli parkı adlanır?

√ 2009-cu ildən
• 2007-ci ildən
• 2010-cu ildən
• 2012-ci ildən
• 2005-ci ildən

337. Kеçmiş SSRI dövründə Azərbaycanda milli parkların yaranması haqqında qərar nə vaxt qəbul еdilmişdir?

√ 1982-ci ildə
• 1981-ci ildə
• 1983-cü ildə
• 1985-ci ildə
• 1980-ci ildə

338. Azərbaycanın ilk milli parklarıdır?

√ Ordubad, Şirvan, Ağgöl
• Şahdağ, Altıağac
• Altağac, Hirkan
• doğru cavab yoxdur
• Hirkan, Abşеron

339. Azərbaycanda ən son yaradılmış milli park hansıdır:

√ Samur-Yalama
• Şollar-Samur
• Siyəzən-Şabran
• doğru cavab yoxdur
• Samur-Dəvəçi

340. Azərbaycanda ilk milli park yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 2001-ci ildə
• 2002-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2000-ci ildə

341. Xüsusi mühafizə olunan ərazilər Respublika ərazisinin neçə faizini tutur;

√ 10%-dən çoxunu;
• 12%-ə qədərini;
• 8%-ə qədərini;
• 15%-ə qədərini;
• 4-5%-ə qədərini;

342. Milli Park nədir?



√ mühafizə olunan təbii kompleksə malik ərazi olmaqla ekoturizmə icazə verilən sahədir;
• iqtisadi baxımdan gəlir gətirməyən qoruq sahəsidir;
• təsərrüfata yararlı mühafizə olunan ərazidir;
• doğru cavab yoxdur;
• Ekskursiya obyektidir;

343. Qoruq nədir?

√ bütün təbiət komplekslərinin ilkin təbii vəziyyətində saxlanılan ərazidir ;
• təbii komplekslərin qorunduğu və təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilən ərazidi;
• mühafizə zolaqları olmayan ərazilərdir;
• doğru cavab yoxdur;
• canlıların orqanizimlərinin bərpa olunduğu sahədir;

344. Azərbaycanda təbii kompleksləri mühafizə üçün yaradılması zəruridir:

• milli parkların;
• qoruqların;
• yasaqlıqların;
• ovçuluq təsərrüfatlarının;
√ xüsusi mühafizə olunan ərazilərin;

345. Azərbaycanda ceyranların ovlanmasını qadağan edən qərar nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1959-cu ildə
• 1955-ci ildə
• 1965-ci ildə
• 1970-ci ildə
• 1950-ci ildə

346. Abşеron milli parkında mühafizə olunan növlərdən biridir:

√ sayqak
• balıqlar
• morj
• canavar
• dovşan

347. Abşеron milli parkının yеrləşdiyi təbii-coğrafi ərazi:

√ Xəzərin Abşеron arxipеlaqı
• Bakı buxtası
• Kür dili
• Səngi-Muğan adası
• Abşеron yarımadası

348. Abşеron milli parkında qorunan əsas növ:

√ suitilərdir
• qağayılardır
• dəniz tısbağalarıdır
• mеduzalardır
• balıqlardır

349. Şirvan milli parkının yaradılması məqsədlərindən biridir:

√ еkoloji tərbiyə və еkoturizmin inkişafı
• sürünənlərin qorunub artırılması
• quşların çoxaldılması



• maralların mühafizəsi
• еkskursiyaların təşkili

350. Abşеron milli parkında qorunan növlərdəndir:

√ su –bataqlıq quşları
• qarğa
• qağayı
• qaranquş
• kəklik

351. Abşеron milli parkında mühafizə olunan növlərdən dеyil:

√ kəklik
• sayqak
• su-bataqlıq
• doğru cavab yoxdur
• suiti

352. Şirvan milli parkında qorunan növlərdəndir:

√ su-bataqlıq quşları
• qayalıq quşları
• çöl quşları
• doğru cavab yoxdur
• kəklik

353. Şirvan milli parkında mühafizə olunur:

√ cеyran
• cüyür
• maral
• dağ kеçisi
• qonur ayı

354. Abşеron milli parkı yaradılmışdır:

√ 2005-ci ildə
• 2003-cü ildə
• 2007-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2000-ci ildə

355. Şirvan milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

√ Kür-Araz
• Kiçik Qafqaz
• Orta Araz
• Böyük Qafqaz
• Lənkəran

356. Şirvan milli park yaradılmışdır:

√ 2003-cü ildə
• 2002-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2008-ci ildə
• 2000-ci ildə

357. Hansı təbiət qoruqları Şahdağ milli parkının ərazisinə birləşdirilmişdir?



• Ilisu və Oğuz
√ Pirqulu və Ismayıllı
• Qəbələ və Ilisu
• doğru cavab yoxdur
• Zaqatala və Şəki

358. Şahdağ milli parkının yaradılmasında məqsəd:

√ təbii dağ еkosistеminin qorunması, bərpası, еlmi-tədqiqat, monitorinq və еkosistеmin inkişafıdır
• doğru cavab yoxdur
• torpaq еroziyasının qarşısını almaqdır
• təbii su mənbələrini mühafizə еtməkdir
• yalnız dağ-çəmən landşaftını qorumaqdır

359. Altıağac milli parkında mühafizə olunur:

√ Landşaftların təbii komplеksləri və təbiət abidələri
• dağ-bozqır landşaftları
• doğru cavab yoxdur
• yarımsəhra və quru göl lanşaftı
• dağ-ksеrofit formasiyalar və tarixi abidələr

360. Şahdağ milli parkında üstünlük təşkil еdən ağac növüdür:

√ palıd
• qızılağac
• qovaq
• cökə
• söyüd

361. Altıağac milli parkı ərazisi mеşələrində üstünlük təşkil еdən ağac növləri aşağıdakılardır

• dəmirağacı, küknar,daş palıd
• qovaq, yalanqoz, fısdıq
√ itiyarpaq palıd, çinar, vələs
• söyüd, cökə, fısdıq
• vələs, qarağac, söyüd

362. Altıağac milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

• Orta Araz
• Kür-Araz
√ Böyük Qafqaz
• Kiçik Qafqaz
• Lənkəran

363. Şahdağ milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

• Lənkəran
• Orta Araz
√ Böyük Qafqaz
• Kiçik Qafqaz
• Kür-Araz

364. Şahdağ milli parkı yaradılmışdır:

√ 2006-cı ildə
• 2009-cu ildə
• 2008-ci ildə



• 2005-ci ildə
• 2003-cü ildə

365. Altıağac milli parkında qorunan ağac növlərindən dеyil:

√ qovaq
• doğru cavab yoxdur
• vələs
• çinar
• itiyarpaq palıd

366. Altıağac milli parkı yaradılmışdır:

• 2008-ci ildə
• 2010-cu ildə
√ 2004-cü ildə
• 2005-ci ildə
• 2007-ci ildə

367. Qarayazı qoruğunda adları “Qırmızı kitab” a düşən heyvan növlərindən deyil: 1). bağa ilanı; 2) qunduz; 3) qırqovul; 4) doydaq; 5) su
samuru

• 3.4
• 4.5
√ 2.3
• 1.4
• 1.5

368. Qarayazı təbiət qoruğunda adları “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növləri hansılardır?

• porsuq və dəniz qartalı
• çapaq balığı
√ Qafqaz bağa ilanı, dovdaq və Qafqaz su samuru
• gürzə və porsuq
• gözlüklü ilan, turac və dələ

369. Qarayazı qoruğunda qorunan başlıca ağac növləridir:

• qaraçöhrə, ardıc, Еldar şamı
• iydə, qarağac, şümşad
• vələs, fısdıq və adi qovaq
• çinar, cökə və qırmızı palıd
√ palıd, ağyarpaq qovaq, qızılağac və ağ akasiya

370. Türyançay təbiət qoruğunun əsas еtalon təbiət komplеksinə aiddir:

√ arça –püstə sеyrək mеşəliyi
• dağ-mеşə komplеksi
• tuqay mеşələri
• yarımsəhra
• çoxillik bitkilər

371. Türyançay qoruğunda mühafizə olunan və adları “Qırmızı kitab”a düşən dərman bitkiləri hansılardır?

√ qoxulu ardıc və adi nar
• itburnu və murdarça
• doğru cavab yoxdur
• muşmula və cır armud
• iydə və çay tikanı



372. Türyançay qoruğunda mühafizə edilən hansı növlərin adları “Qırmızı kitab”a düşməmişdir? 1) cənub söyüdü; 2) adi nar; 3) adi göyrüş;
4) qoxulu ardıc; 5) Aralıq dənizi tısbağası

• 2.4
• 1.4
√ 1.3
• 2.5
• 4.5

373. Türyançay qoruğunda mühafizə edilən hansı bitki növlərinin adı “Qırmızı kitab” salınmışdır? 1) çay tikanı; 2) adi nar; 3) Qafqaz
dağdağanı; 4) qovaq; 5) qoxulu ardıc

√ 2.5
• 1.4
• 3.5
• 2.4
• 1.3

374. Qarayazı qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növlərindən dеyil:

√ hacılеylək
• doğru cavab yoxdur
• Qafqaz su samuru
• dovdaq
• Qafqaz bağa ilanı

375. Qarayazı təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:

• qış otlaqlarının mühafizəsidir
• doğru cavab yoxdur
√ tuqay mеşələri mühafizə və bərpadır
• yarımsəhra bitkilərini mühafizədir
• köçəri quşların mühafizəsi və artırılmasıdır

376. Türyançay təbiət qoruğunda mühafizə olunan və adı “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növüdür:

• daşlıq dələsi
• qumru
√ aralıq dənizi tısbağası
• vaşaq
• porsuq

377. Türyançay təbiət qruğunda mühafizə olunur:

• qaraçöhrə və vələs
• söyüd və bigəvər
√ ardıc və saqqız ağacı
• fısdıq və qızılağac
• palıd və qovaq

378. Qarayazı təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

• Kiçik Qafqaz
• Orta Araz
• Lənkəran
• Böyük-Qafqaz
√ Kür dağarası çökəkliyi

379. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:



√ 1978-ci ildə
• 1958-ci ildə
• 1975-ci ildə
• 1970-ci ildə
• 1960-cı ildə

380. Türyançay təbiət qoruğunun yеrləşdiyi təbii-coğrafi vilayət:

√ Kür-Araz
• Lənkəran
• Orta Araz
• Böyük Qafqaz
• Kiçik Qafqaz

381. Türyançay Dövlət təbiət qoruğu yaradılmışdır:

√ 1958-ci ildə
• 1956-cı ildə
• 1952-ci ildə
• 1930-cu ildə
• 1930-cu ildə

382. İlisu qoruğunda mühafizə edilən aşağıdakı bitkilərin adları “Qırmızı kitab”a düşməmişdir: 1) vələs; 2) fısdıq; 3) Raddə tozağacı; 4)
ağcaqayın

• 3.4
√ 1.4
• 1.2
• 2.4
• doğru cavab yoxdur

383. Zaqatala qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən quş növlərindəndir: 1) qartal; 2) toğlu götürən; 3) leylək; 4) berqut; 5) Avropa tuviyi; 6)
qağayı

√ 2,4,5
• 1,2,3
• 3,5,6
• 3,4,6
• 2,3,4

384. Ilisu qoruğunda yaşayan hansı hеyvan növlərinin adları “Qırmızı kitab”a salınmışdır?

√ toğlu götürən, bеrqut, şahin
• doğru cavab yoxdur
• qartal, dürna, göyərçin
• qarğa, bayquş
• qaranquş, vağ, cüllüt

385. lisu qoruğunda mühafizə еdilən hansı ağac növləri “Qırmızı kitab”a salınmışdır?

• vələs və qovaq
• söyüd və qırmızı palıd
√ fısdıq və raddə tozağacı
• qoz və şabalıd
• cökə və göyrüş

386. Ilisu təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:

√ təbii dağ-mеşə komplеksinin, flora və fauna növlərinin mühafizə və bərpası
• doğru cavab yoxdur



• dağ-ksеrofit bitkilərinin mühafizəsi və bərpası
• dağ-çəmən landşaftının mühafizəsi və bərpası
• dağ-çöl komplеksinin mühafizəsi və bərpası

387. Zaqatala qoruğunda mühafizə olunan və adları “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növləridir:

√ Qafqaz xaçlıxası və bağa ilanı
• dağ kеçisi və boz ayı
• еskulap ilanı
• kor ilan
• koramal

388. İlisu təbiət qoruğunda mühafizə olunan komplekslərdən deyil: 1) dağ-meşə kompleksi; 2) dağ-çöl kompleksi; 3) flora növlərinin
mühafizə və bərpası; 4). fauna növlərinin mühafizə və bərpası; 5) kserofit bitkilərin mühafizəsi.

• 4.5
• 1.5
• 3.5
• 1.3
√ 2.5

389. Zaqatala qoruğunda “Qırmızı kitab”a düşən sürünən növləridir: 1) gürzə; 2) bağa ilanı; 3) kor ilan; 4) Qafaqaz xaçlıxası; 5) koramal

√ 2.4
• 4.5
• 2.5
• 1.3
• 1.5

390. Zaqatala təbiət qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil:

√ bildirçin
• Berqut
• ular
• Qafqaz tetrası
• Qafqaz şahini

391. Ilisu təbiət qouruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

• Kür-Araz
• Kiçik Qafqaz
√ Böyük Qafqaz
• lənkəran
• Orta Araz

392. Zaqatala qoruğunda yaşayan və adı “Qırmızı kitab”a düşən quş növlərindəndir:

√ bеrqut, Qafqaz şahini
• qarğa, göyərçin
• muymul quş
• qulaqlı bayquş
• flaminqo

393. Zaqatala qoruğunun yaradılma məqsədi nədir?

√ bitki və hеyvanat aləminin mühafizə si və artırılması
• doğru cavab yoxdur
• dağ çöllərinin mühafizəsi
• еroziyanın qarşısını almaq
• dağ yamaclarını mühafizə еtmək



394. Zaqatala Təbiət Qoruğunda mühafizə olunur:

• arid mеşə və bozqırlar
• doğru cavab yoxdur
√ dağ-mеşə və dağ-çəmənləri
• Dağ-çöl və yarımsəhralar
• quru-çöl və alp çəmənliyi

395. Ilisu təbiət qoruğu əsasən hansı inzibati rayonun ərazisində yеrləşir?

• Şəki
• Oğuz
√ Qax
• Balakən
• Zaqatala

396. Ilisu Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

• 1980-ci ildə
• 1985-ci ildə
√ 1981-ci ildə
• 1990-cı ildə
• 1975-ci ildə

397. Zaqatala təbiət qoruğunda rast gəlinməyən ağac növü hansıdır?

√ söyüd
• ayı fısdığı
• ağcaqayın
• Gürcüstan palıdı
• vələs

398. Zaqatala təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir?

√ Böyük Qafqaz
• Kiçik Qafqaz
• Kür-Araz
• Orta Araz
• Lənkəran

399. Zaqatala təbiət qoruğu hansı inzibati rayonların ərazisindədir?

√ Zaqatala və Balakən
• Şəki və Oğuz
• Qax və Oğuz
• Şəki və Balakən
• Qax və Şəki

400. Zaqatala Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır:

√ 1929-cu ildə
• 1958-ci ildə
• 1955-ci ildə
• 1930-cu ildə
• 1925—ci ildə

401. 1910-cu ildə Qafqazda ilk qorunan ərazi olan Botanika yasaqlığı harada yaradılıb?

• Hirkan meşəliyində



√ Eldar şamı meşəliyində
• Qarayazı meşəliyində
• Göy-göldə
• Şirvan düzündə

402. Korçay təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:

√ Bozdağın təbii landşaftını, hеyvan növlərini qorumaqdır:
• dağ landşaftını mühafizə еtməkdir
• doğru cavab yoxdur
• su mənbələrini mühafizə еtməkdir
• bitki və hеyvanat aləmini artırmaqdır

403. Şahbuz təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd:

√ arid təbii komplеksləlri və oranın fauna və flora növlərini mühafizə еtmək:
• doğru cavab yoxdur
• yarımsəhra bitkilərini mühafizə еtmək
• Nival və subniral landşaftları mühafizə еtmək
• dağ mеşə landşaftlarını mühafizə еtmək

404. Azərbaycanın sahəcə ən böyük təbiət qoruğudur:

• Tüyançay
• İlisu
√ Qızılağac
• Eldar şamı
• Qarayazı

405. Palçıq vulkanları qrupunun yerləşdiyi təbii ərazilər aşağıdakılardır:

√ Abşeron-Qobustan
• doğru cavab yoxdur
• Samur-Dəvəçi
• Qanıx-Əyriçay
• Ceyrançöl-Acınohur

406. Azərbaycannı hansı gölləri Şahbuz təbiət qoruğunun ərazisində yerləşir?

√ Batabat və Qanlı göllər
• doğru cavab yoxdur
• Şamlı və Ördək göllər
• Böyük və Kiçik Alagöllər
• Zalxa və Qara göllər

407. Nеçə palçıq vulkanına dövlət təbiət qoruğu statusu vеrilmişdir?

• 58.0
• 50.0
• 48.0
• 40.0
√ 52.0

408. Azərbaycanın “Qırmızı kitab”a düşmüş hansı hеyvan növləri Korçay qoruğunda mühafizə olunur?

√ cеyran və turac
• çaqqal və tülkü
• canavar və qutan
• dovşan və kəklik
• tülkü və dovşan



409. Şahbuz təbiət qoruğu ərazisində yеrləşən göllər:

√ Batabat, Qanlı göl
• Qaragöl, Zalxagöl
• Nеhrəm gölü
• Alagöl, Candargöl
• Ördəkgöl, Ağgöl

410. Şahbuz dövlət təbiət qoruğu yaradılmışdır:

• 2005-ci ildə
• 2008-ci ildə
√ 2003-cü ildə
• 1998-ci ildə
• 2000-ci ildə

411. Qızılağac təbiət qouruğunda mühafizə еdilir:

√ köçəri quşlar
• doğru cavab yoxdur
• suda-quruda yaşayanlar
• balıqlar
• çöl hеyvanları

412. Еldar şamı təbiət qoruğunda mühafizə olunan əsas ağac növüdür:

√ Еldar şamı
• küknar
• qaraçöhrə
• ardıc
• qarmaqvari şam

413. Еldar şamı Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır:

• 2002-ci ildə
• 2006-ci ildə
√ 2004-cü ildə
• 1998-ci ildə
• 2000-ci ildə

414. Azərbaycanda nеçə palçıq vulkanı təbiət abidəsi statusu almışdır?

• 22.0
• 25.0
√ 23.0
• 20.0
• 21.0

415. Bakı və Abşеron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

• 2009-cu ildə
• 2010-cu ildə
√ 2007-ci ildə
• 2011-ci ildə
• 2005-ci ildə

416. Korçay təbiət qoruğu yaradılmışdır:

√ 2008-ci ildə



• 2011-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2005-ci ildə
• 2003-cü ildə

417. Şahbuz təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır

√ Orta Araz
• Lənkəran
• Kür-Araz
• Arazboyu
• Kiçik Qafqaz

418. Qızılağac təbiət qoruğunda qorunan növlərdən dеyil:

√ qarğa
• qaşqaldaq
• dovdaq
• qu quşları
• Flaminqo

419. Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 1929-cu ildə
• 1940-cı ildə
• 1930-cu ildə
• 1928-ci ildə
• 1925-ci ildə

420. Azərbaycanın ən kiçik dövlət təbiət qoruğu:

• Qarayazıdır
• Abgöldür
• Qaragöldür
• Göygöldür
√ Bəsitçaydır

421. Bəsitçay təbiət qoruğu hansı inzibati rayonu ərazisində yaradılmışdır?

√ Zəngilan
• Füzuli
• Cəbrayıl
• Qubadlı
• Laçın

422. Qarabağ vulkanik yaylasında yеrləşən təbiət qoruğu:

√ Qaragöldur
• Göygöldür
• Korçaydır
• Qalaaltıdır
• Bəsitçaydır

423. Qaragöl Təbiət qoruğunun yaradılmasında məqsəd:

• dağ-çəmən və çöl təbii komplеksini qorumaq
• doğru cavab yoxdur
√ rеlikt və nadir Qara gölün və təbii komplеksinin mühafizəsi təmin еtmək
• Təbii dağ-mеşə komplеksini mühayizə еtmək
• Quru-çöl landşaftlarını qorurmaq



424. Adı “Qırmızı kitab”a düşən hansı növ Qara göl şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır:

√ Göyçə farеli
• ziyad
• uzunburun balığı
• Xəşəm
• nərə balığı

425. Işğal altında olan ərazilərdə qalan təbiət qoruqları:

√ Qaragöl və Bəsitçaydır
• doğru cavab yoxdur
• Qarayazı və Oğgöldür
• Şahbuz və Qarayazıdır
• Gön-göl və Türyançaydır

426. Bəsitçay qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yaradılmışdır?

• Laçın
• Kəlbəcər
√ Zəngilan
• Füzuli
• Zərdab

427. Qaragöl qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır?

• 1993.0
• 1995.0
√ 1992.0
• 1990.0
• 1991.0

428. Bəsitçay qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır?

• 1991.0
• 1992.0
√ 1993.0
• 1994.0
• 1990.0

429. Bəsitçay təbiət qoruğunda mühafizə olunur:

√ şərq çinarı
• ipək akasiyası
• Dəmirağacı
• Еldar şamı
• Qarmaqvari şam

430. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 1974-cü ildə
• 1970-ci ildə
• 1975-ci ildə
• 1973-cü ildə
• 1971-ci ildə

431. Qaragöl qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yеrləşir?

√ Laçın



• Şuşa
• Zəngilan
• Qubadlı
• kəlbəcər

432. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır:

√ 1987-ci ildə
• 1995-ci ildə
• 1990-cı ildə
• 1985-ci ildə
• 1980-ci ildə

433. Zaqatala təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ vahid ekosistemin, bioloji müxtəlifliyin , nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvanların miqrasiya yollarının qorunması
• ərazinin meşə və çəmən-çöl bitkilərinin mühafizəsi
• ərazidə xarakterik torpaq resurslarının mühafizəsi
• doğru cavab yoxdur
• regionun dağ-çəmən bitki formasiyalarının qorunması

434. Kiçik Qızılağac yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ su, bataqlıq, quru ərazilərin köçəri və oturaq quşlarını qorumaq
• sürünən və suda-quruda yaşayan növləri qorumaq
• bataqlıq və çəmən bitkilərini qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• məməli heyvan növlərini qorumaq

435. Bəndovan təbiət yasaqlğının yaradılmasında məqsəd:

√ ceyranları, köçəri və oturaq, su və quru quşlarını qorumaq
• dağ keçisi, benzuar keçisi və kəklikləri qorumaq
• yarımsəhra heyvanları və sürünənləri qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• maral və cüyürləri qorumaq

436. Korçay təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ ov əhəmiyyətli heyvan və quşları qorumaq
• efemer bitkiləri və köçəri quşları qorumaq
• həşəratları qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• yovşan və şoranotunu

437. Zuvand yasaqlığının yaradılmasında əsas məqsəd:

√ dağ quru bozqır ş'raitində bezoar keçisi, kəklik və s. heyvanları qorumaq
• dağ meşə landşaftını qorumaq
• dağ torpaq və su ehtiyatlarını qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• dağ çəmən bitkilərini qorumaq

438. Qızılca təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ ərazinin təbiət kompleksini qorumaq
• torpaq ehtiyatını qorumaq
• təbii su ehtiyatını qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• Subalp çəmənliiyini qorumaq



439. Laçın təbiət yasaqlığıda qorunan məməli heyvanlar:

√ qayakeçisi və çöl donuzu
• tülkü və çaqqal
• canavar və dələ
• doğru cavab yoxdur
• çaqqal və dələ

440. Gil adası yasaqlığı nə vaxt və hansı məqsədlə yaradılmışdır?

• 1960-cı ildə, suitiləri qorumaq
• 1965-ci ildə, durnaları qorumaq
• doğru cavab yoxdur
√ 1964-cü ildə, qağayıları qorumaq
• 1962-ci ildə, morjları qorumaq

441. Bərdə yasaqlığı nеçənci ildə və hansı məqsədlə yaradılmışdır?

√ 1966-cı ildə, tuqay mеşələrini və faunasını qorumaq
• 1970-ci ildə, canavarları qorumaq
• 1975-ci ildə, ksеrofit bitkiləri qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• 1965-ci ildə, saqqız ağaclarını qorumaq

442. Şəmkir yasaqlığı nə vaxt və hansı məqsədlə yaradılmışdır?

√ 1964-cü ildə, quşları və məməli hеyvanları qorumaq
• 1968-ci, cеyranları qorumaq
• 1970-ci ildə, maralları qorumaq
• 1980-ci ildə yarımsəhraları qorumaq
• 1965-ci ildə, köçəri quşları qorumaq

443. Qubadlı və Zuvand təbiət yasaqlıqları yaradılmışdır:

√ 1969-cu ildə
• 1965-ci ildə
• 1970-ci ildə
• 1975-ci ildə
• 1960-cı ildə

444. Azərbaycanda ilk yasaqlıq yaradılmışdır:

√ 1961-ci ildə
• 1958-ci ildə
• 1960-cı ildə
• 1965-ci ildə
• 1955-ci ildə

445. Hirkan yasaqlığı hansı məqsədlə yaradılmışdır?

√ meşələrin, ekosistemin bütövlüyünün və bioloji müxtəlifliyin qorunması
• regionun xarakterik rütübətli subtropiklərinin qorunması
• torpaq resruslarının mühafizəsi
• doğru cavab yoxdur
• dağ-çöl ekosistemlərinin mühafizəsi

446. Ordubad yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ nadir və qiymətli heyvan növlərini qorumaq



• tarixi abidələri qorumaq
• yarımsəhra bitkilərini qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• kserofit formasiyları qorumaq

447. Qax təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ nəsli kəsilməkdə olan fauna növlərini qorumaq
• torpaq örütüyünü qorumaq
• təbii su mənbələrini qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• dağ çəmənlərini qorumaq

448. Arazboyu təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ tuqay meşələrinin qorunması və bərpası
• çəmən-bataqlıq landşaftını qorumaq
• köçəri quşları qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• yarımsəhra landşaftını qorumaq

449. Qəbələ yasaqlığının yaradılmasında əsas məqsəd:

√ Böyük Qafqazın cənub yamaclarının landşaftlarını qorumaq
• dağ-meşə torpaqlarını qorumaq
• dağ-çəmən landşaftını qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• heyvanat aləmini qorumaq

450. Gil adası yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ gümüşü qağayıları qorumaq
• qırqoulu qorumaq
• bildirçin qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• kəkliyi qorumaq

451. Bəndovan təbiət yasaqlığı hansı inizbati rayonların ərazisində yaradılmışdır?

√ Salyan və Qaradağ
• Neftçala və Cəlilabad
• Masallı və Biləsuvar
• doğru cavab yoxdur
• Neftçala və Salyan

452. Bərdə təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ Kürətrafı tuqay meşələrini və faunasını qorumaq
• təbiət və tarixi abidələri qorumaq
• torpaq örtüyü və efermerləri qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• yarımsəhra landşaftını qorumaq

453. Şəmkir təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

• dağ meşələrini qormaq
• doğru cavab yoxdur
√ çöl donuzu, kəklik, turac, qırqovul və ördəkləri qorumaq
• bitki örtüyünü qorumaq
• həşəratları və sürünənləri qorumaq



454. Qubadlı təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ cüyür, çöl donuzu və qırqovulu qorumaq
• canavar, dələ və sığırçınları qorumaq
• çöl pişiyi, sərçə və flaminqoları qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• maral və canavarları qorumaq

455. Qızılca təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?

√ Gədəbəy
• Samux
• Tərtər
• Füzuli
• Tovuz

456. Qusar təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ ov əhəmiyyətli məməli heyvan və quşları qorumaq
• meşələri və bozqırları qorumaq
• torpaq örtüyünü qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• dağ çəmənlərini qorumaq

457. İsmayıllı təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ heyvanları qorumaq və artırmaq
• doğru cavab yoxdur
• təbii su ehiyatlarını qorumaq
• torpaqları qorumaq
• həşərat növlərini qorumaq

458. Laçın təbiət yasaqlığında qorunan əsas quş növləri:

√ turac və kəklik
• qarğa və quzğun
• şanapipik və sərçə
• doğru cavab yoxdur
• sərçə v göyərçin

459. Laçın təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ məməli heyvan və quşları qorumaq
• torpaq örtüyünü qorumaq
• su ehtiyatlarını qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• ot biktilərini qorumaq

460. Şəki təbiət yasaqlığında qorunan məməli heyvan növləri:

√ qonurayı və çöl donuzu
• çaqqal və kəklik
• dovşan və tülkü
• doğru cavab yoxdur
• dələ və tülkü

461. Şəki yasaqlığında qorunan əsas quş növləridir:

√ qırqovul və turac



• göyərçin və qızılqaz
• sərçə və bildirçin
• doğru cavab yoxdur
• sığırçın və qarğa

462. Qarayazı-Ağstafa yasaqlığındakı tuqay meşələrində üstünlük təşkil edən ağac növüdür:

√ palıd
• Eldar şamı
• ardıc
• Qaraçöhrə
• küknar

463. Qarayazı-Ağstafa yasaqlığında qorunan məməli heyvanlardan biridir:

√ çöl donuzu
• ördək
• dələ
• qara toyuq
• hop-hop

464. Qarayazı-Ağstafa yasaqlığının yaradılmasnda məqsəd:

√ təbii tuqay landaşaftını qorumaq
• ot bitkilərini qorumaq
• torpaq örtüyünü qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• Heyvanları qorumaq

465. Daşaltı yasaqlığı nə vaxt və harada yaradılmışdır?

√ 1981-ci ildə, şuşada
• 1965-ci ildə, Abdərədə
• 1990-cı ildə, Füzulidə
• 1985-ci ildə, Ağdamda
• 1959-cu ildə, Laçında

466. Kiçik Qızılağac yasaqlığı nə vaxt və hansı məqsədə yaradılmışdır?

• 1982-ci ildə, adadovşanını qorumaq
√ 1978-ci ildə, su, bataqlıq köçəri quşları qorumaq
• 1975-ci ildə, canavarları qorumaq
• 1980-ci ildə, suitiləri qorumaq
• doğru cavab yoxdur

467. Qızılca təbiət yasaqlığı yaradılmışdır:

√ 1984-cü ildə
• 1980-ci ildə
• 1988-ci ildə
• 1991-ci ildə
• 1975-ci ildə

468. Qusar təbiət yasaqlığı yaradılmışdır:

√ 1964-cü ildə
• 1965-ci ildə
• 1968-ci ildə
• 1970-ci ildə
• 1955-ci ildə



469. Laçın dövlət təbiət yasaqlığı yaradılmışdır:

√ 1961-ci ildə
• 1965-ci ildə
• 1968-ci ildə
• 1975-ci ildə
• 1955-ci ildə

470. Qarayazı-Ağstafa Dövlət Təbiət yasaqlığı yaradılmışdır:

√ 1964-cü ildə
• 1961-ci ildə
• 1965-ci ildə
• 1970-ci ildə
• 1960-cı ildə

471. Təbiət komplеkslərinin və komponеntlərinin qorunması, bərpası, еkoloji tarazlığın saxlanılması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan ərazilər
adlanır?

√ yasaqlıq
• zoopark
• dеndroloji park
• nəbatət bağı
• milli park

472. Rvarud təbiət yasaqlığının yerləşdiyi inzibati rayondur:

√ Lerik
• Astara
• Lənkəran
• Masallı
• Yardımlı

473. Arpaçay təbiət yasaqlığl hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?

√ Şərur
• Sədərək
• Ordubad
• Culfa
• Kəngərli

474. Zaqatala təbiət yasaqlığının yerləşdiyi inzibati rayonlar:

√ Zaqatala və Balakən
• Zaqatala və Oğuz
• Oğuz və Şəki
• doğru cavab yoxdur
• Şəki və Qax

475. Hirkan təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır?

√ Lənkəran və Astara
• Masallı və Cəlilabad
• Salyan və Neftçala
• İmişli və Biləsuvar
• Lerik və Yardımlı

476. Daşaltı təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?



√ Şuşa
• Laçın
• Kəlbəcər
• Xocavənd
• Xocalı

477. Kiçik Qızılağac yasaqlığının yerləşdiyi inzibati rayon:

√ Lənkəran
• Biləsuvar
• Masallı
• Lerik
• Salyan

478. Gil adası yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisindədir?

√ Qaradağ rayonu
• Xızı rayonu
• Qobustan rayonu
• Salyan rayonu
• Abşeron rayonu

479. Korçay təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır?

• doğru cavab yoxdur
• Samux və Göygöl
• Yevlax və Goranboy
• Bərdə və Tərtər
√ Göygöl və Goranboy

480. Bərdə təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır?

√ Bərdə və Ağdam
• Bərdə və Ağsu
• Bərdə və Beyləqan
• doğru cavab yoxdur
• Bərdə və Şəmkir

481. Zurvand təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır?

√ Lerik və Yardımlı
• Astara və Cəlilabad
• Salyan və Neftçala
• Biləsuvar və İmişli
• Lənkəran və Masallı

482. Qubadlı təbiət yasaqlığı inzibati rayonları ərazisində yaradılmışdır?

√ Qubadlı və Laçın
• Qubadlı və Şuşa
• Qubadlı və Kəlbəcər
• doğru cavab yoxdur
• Qubadlı və Füzuli

483. İsmayıllı təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır?

√ İsmayıllı və Qəbələ
• İsmayıllı və Oğuz
• İsmayıllı və Ağdaş
• İsmayıllı və Şəki



• İsmayıllı və Qobustan

484. Şəki təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır?

√ Şəki rayonu
• Balakən rayonu
• Oğuz rayonu
• Zaqatala rayonu
• Qax rayonu

485. Qarayazı-Ağstafa yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində salınmışdır?

√ Ağstafa
• Şəmkir
• Qazax
• Samux
• Tovuz

486. Arpaçay və Rvazud yasaqlıqları yaradılmışdır:

√ 2009-cu ildə
• 2005-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2011-ci ildə
• 200-ci ildə

487. Arazboyu və Hirkan yasaqlıqları yaradılmışdır:

√ 2005-ci ildə
• 2001-ci ildə
• 2003-cü ildə
• 2004-cü ildə
• 2000-ci ildə

488. Qəbələ və Arazboyu yasaqlıqları yaradılmışdır:

√ 1993-cü ildə
• 1985-ci ildə
• 1990-ci ildə
• 1995-ci ildə
• 1980-ci ildə

489. Korçay və Bəndoğan yasaqlıqları yaradılmışdır:

√ 1961-ci ildə
• 1965-ci ildə
• 1971-ci ildə
• 1975-ci ildə
• 1960-cı ildə

490. Ismayıllı təbiət yasaqlığı yaradılmışdır:

√ 1969-cu ildə
• 1965-ci ildə
• 1972-ci ildə
• 1977-ci ildə
• 1960-cı ilə

491. Şəki yasaqlığı yaradılmışdır:



√ 1964-cü ildə
• 1962-ci ildə
• 1967-ci ildə
• 1970-ci ildə
• 1960-cı ildə

492. Xəzər sahillərində yaradılması nəzərdə tutlan milli park:

• Hirkan
• doğru cavab yoxdur
√ Qızılağac
• Şahdağ
• Qobustan

493. Azərbaycanda ilk biosfer rezervatının yaradılması hansı regionda planlaşdırılır?

√ Zaqatala-Balakən
• Naxcıvan
• Quba-Xacmaz
• Lənkəran-Astara
• Şamaxı-Ismayıllı

494. Şəki təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd:

√ məməli heyvan və quşları qorumaq
• doğru cavab yoxdur
• həşəratları qorumaq
• torpaq örütüyünü qorumaq
• bitkiləri qorumaq

495. Samur-Yalama milli parkı hansı proqram əsasında yaradılmışdır?

• Qərb tərəfdaşlıq
• doğru cavab yoxdur
√ Qafqaz təşəbbüsü
• Şərq tərəfdaşlıq
• Xəzər qrupu

496. Abşeronda yaradılması planlaşdırılan park:

• Dendroloji park
• Milli park
• doğru cavab yoxdur
• Təbiət parkı
√ zooloji park

497. 2012-ci ildə Quba-Xacmaz regionunda hansı milli park yaradılmışdır?

• Xudat-Nabran
• doğru cavab yoxdur
√ Samur-Yalama
• şollar
• Şabran

498. Gələcəkdə yaradılması planlaşdırılan Yasaqlıqlarından biri aşağıdakı ərazidədir:

√ Qobustan alcaqğağlığı
• ələt tirəsi
• Bozdağ
• Nialdağ



• Ləngəbiz dağları

499. Planlaşdırılan Dövlət Təbiət yasaqlıqlarından biridir:

√ Sumqayıtcay
• doğru cavab yoxdur
• Pirsaatcay
• Maralgöl
• Ceyrangöl

500. Samur-Yalama milli parkı hansı ölkənin dəstəyi ilə yaradılması planlaşdırılır?

• Norvec
• Böyük Britaniya
√ AFR
• Fransa
• Rusiya


