
Mövzu 11. Yer kürəsinin floristik coğrafiyası 

Floristik coğrafiyanın öyrəndiyi obyektlərə və metodlarına nəzər yetirsək aydın 

olur ki,floristik coğrafiyanın qarşısında duran vəzifə floranın yer kürəsi üzərində coğrafi 

paylanmasını və onun tarixi məsələrini öyrənməkdir.Qeyd etmək lazımdır ki, “flora” və 

“bitki örtüyü” bir-birindən tamilə fərqlənən anlayışlardır. 

     Məlumdur ki,bitki örtüyü coğrafi landşaftların mühüm tərkib hissəsidir.Flora 

və bitki örtüyü zaman etibarı ilə müqayisə edilməzdir.Fitosenozlar hətta yeni 

sahələrdə,məsələn yaxın zamanlarda buzlaqlardan azad olunmuş və ya dəniz suları 

altından çıxmış ərazilərdə əmələ gələrək formalaşır.Bu zaman onların nisbətən az bir 

vaxtda sturukturları yaranır,dominant və asılı növlər meydana çıxır.Müasir floranın 

əksər növlərinin yaşı III dövrün əvvəllərindən başlayır ki, bu da təxminən 30 milyon il 

təşkil edir.Tropik ölkələrin florasının yaşı isə daha qədimdir.Onlar təbaşir dövründən öz 

inkişaflarını davam etdirmişlər. 

     Bitki coğrafiyasında bitki örtüyünün yer kürəsi üzrə paylanması əsasən yer 

kürəsinin landşaftı iqlim cəhətdən zonalara (tundra,meşə,bozqır, və s.) bölünməsinə 

uyğun gəlir.Yer kürəsi florasının vilayətlərə bölünməsi isə onun landşaft zonalarına 

bölünməsinə uyğun gəlmir.Eyni bir Holarktik flora vilayətində məs. bütün yuxarıda 

göstərilən landşafta coğrafi zonalar daxildir,çünki onların florası vahiddir və tropik 

floralardan kəskin sürətdə fərqlənir.Floristik coğrafiyanın predmeti yer kürəsinin 

floralarının coğrafi yerləşməsi və onların tarixidir. 

Floristik coğrafiyanın əsas vahidi kimi elementar və ya konkret flora qəbul 

edilmişdir.Konkret flora çox zaman məhdud olan bir ərazidə özünün növ tərkibi ilə 

xarakterizə olunur və başqa konkret floralardan fərqlənir.Eyni bir konkret floranın 

ərazisində eyni iqlim və torpaq şəraiti olan sahələrdə,eyni  olan fitosenozlarda flora 

tərkibi dəyişilmir. 

     Flora vilayətlərinin ayrılması hər şeydən əvvəl çox uzaq dövrlərdən məlum 

olan paleocoğrafi amillərə əsaslanır.Lakin burada müasir dövrün iqlim və torpaq 

amilləri də müəyən dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir.Flora vilayətləri yarımvilayətlərə 

bölünür.Sonuncular endemik cinslərin və ya yarımcinslərin olması ilə xarakterizə 

olunur.Yarımvilayətlərin bəziləri III dövrdən başlayaraq nisbətən az dəyişilmişdir yer 

üzərində ən qədim relikt yarımvilayətlərdir (Çin,Yapon,Şimali Amerika,Atlantik sahili 

və s.) digərləri buzlaşmadan,dəniz transqressiyalardan,ərazinin quraqlaşmasından çox 

zərər çəkmişlər ki,bunların da florası çox kasıblaşmışdır.Bəzi floraların əmələ 

gəlməsində miqrasiya prosesi xeyli dərəcədə rol oynamışdır.Məs. Avropa bozqır florası. 

     Yer kürəsinin quru hissəsini flora vilayətlərinə bölürlər.Hər bir vilayətin 

florası ümumi bir tarixi mənşəyə malikdir.Tarixi şəraitlə əlaqədar olaraq bu vilayətlərin 



florasında endemik fəsilələr və cinslər olmaqla bərabər həmin vilayətlər arasında daimi 

növ,bəzən cins və çox nadir hallarda  isə fəsilə mübadiləsi gedir. 

Bitki fəsiləsinin və cinslərinin areallarının öyrənilməsi göstərir ki,bunların 

içərisində sırf tropik fəsilə və cinslər vardır.Bununla belə bəzi fəsilələr: 

məs.samkimilər,daşdələnlər,söyüdlər fəsiləsi tropiklər üçün tamamilə xarakterik 

olmayıb,şimal yarımkürəsi üçün xarakterikdir.Demək, hər bir flora vilayəti özünə 

məxsus və kanarda təkrar olunmayan endemik fəsilə və cinslər toplusuna malikdir 

ki,bunların da mənşəyi və yayılması uzun tarixi bir dövr ərzində həmin vilayətin 

daxilində getmişdir. 

Yer kürəsinin quru hissəsini aşağıdakı 6 flora vilayətlərinə bölürlər: 

1) Holariktik vilayət-Ən böyük flora vilayətidir.Buraya bütün 

Avropa,Asiya (Hindistan,Çin-Hind,Filippin və Malay arxipeloqı adaları müstəsna 

olmaqla) və Afrikanın yarım hisəsi ( Saxora səhrasının cənub sərhəddinə qədər) 

daxildir.Başqa sözlə bu,bütün şimal yarımkürəsinin tropik olmayan vilayətidir.Bu 

vilayət üçün mülayim və soyuq en dairələrinə xas olan 

iynəyarpaqlılar,fısdıq,tozağacı,söyüd,qurdboğan,gülçiçəklilər,tərəçiçəklilər,xaççiç

əklilər,taxıllar və s.fəsilələr xarakterdir. 

2)Paleotropik vilayət-Sahə etibarıilə holariktik vilayətdən sonra II yeri 

tutur.Bu vilayətdə Afrikanın cənub yarımhisəsi ( Kap vilayətindən başqa), tropik 

Ərəbistan ( Yəmən),Hindistan,Hind-Çin,Filippin,İndoneziyaPolineziya adaları və 

Şimali Avstraliya daxildir. 

     Paleotropik vilayət olduqca bol yağmurlu olması ilə fərqlənir ki,burada da 

həmişəyaşıl tropik meşələr,yarpağını tökən tropik meşələr,savannalar  və eləcə də 

manqro cəngəllikləri geniş yayılmışdır.Bu vilayətə məxsus olan bitkilər həmin 

vilayətdən kənara çıxmır.Bundan əlavə burada pantropik ( umumi tropik) fəsilələr 

neotropik  vilayətə nisbətən daha geniş yayılmışdır ki,bunları da 5 yarım vilayətə 

ayırırlar. 

3)Neotropik vilayət- Bu vilayət ŞimalıAmerikada demək olar ki,bütün 

Meksikanı,Mərkəzi Amerikanı,Cənubi tropik Amerikanı (40º cənub en dairəsinə 

qədər) əhatə edir.Bu vilayət Amerikanın tropiklərində yerləşdiyi üçün neotropik 

adlanır.Burada ümumiyətlə tropik qurşaq üçün xarakterik olan fəsilələr yayılmışdır 

ki,bunların  da içərisindən Amerika üçün endemik olan fəsilələr vardır.Ayrı-ayrı 

cinslərdən kinə ağacını,ananası,araxisi,qabağı,günəbaxanı,kakaonu,pambığı və qeyd 

etmək olar.Badımcan fəsiləsi çoxlu miqdarda növ və cinslərlə təmsil olunur 

ki,bunlardan tütünü,pamidoru,kartofu və s. göstərmək olar. 



Neotropik vilayət 3 yarımvilayətə bölünür. 

4)Avstraliya vilayəti-Bu vilayət Avstraliya qitəsini və ona yaxın olan 

Tasmaniya adasını əhjatə edir.Avstraliyanın florası özünəməxsus xüsusiyyətlərə 

malik olub,növlərn  ¾  hisəsini təşkil edir.Bu isə onun çox qədim zamanlarda (III 

dövrə qədər) böyük qitədən ayrılıb ada şəklinə düşməsi ilə əlaqədardır. 

Avstraliyanın daxili hissələrində yağıntı az olduğu üçün əsasən səhra tipli bitki 

örtüyü ilə örtülüdür,şərq sahillərində isə tropik və suptropik  bitkilər inkişaf 

etmişdir.Endemik cinslərdən olan akasiyanın 486 növü,evkaliptin isə 342 növü 

vardır.Həmişəyaşıl meşələr əsasən evkaliptlərdən,kazuarinlərdən və akasiyalardan 

təşkil olunub. 

5)Kap vilayəti-Böyük sahə tutmur və Cənubi afrika respublikasının Kap 

vilayətini əhatə edir.Bu vilayət quru suptropik iqlimi ilə fərqlənir.Yağıntılar 

mövsümü xarakter daşıyır.Sahəsinin kiçik olmasına baxmayaraq bu flora vilayətində 

12000-dən çox bitki növü vardır.Ağac cinsləri burada azdır,lakin çoxillik ot bitkiləri 

və qismən həmişəyaşıl kollar üstünlük təşkil edir. 

6) Antraktida vilayəti-Cənubi Amerikanın cənub qurtaracağını və antraktida 

adalarını əhatə edir.Antraktida qitəsinin florası isə şibiyələrdən ibarətdir.Burada odlu 

torpaq növlərlə daha zəngindir.Alçaq kollardan ibarət cəngəlliklər və bataqlıq bitki 

örtüyü daha çox inkişaf etmişdir.Yeni Zelandiya və Cənubi Avstraliyaya xas olan 

cənub yarımkürəsi fıstığı Çilinin orta hissəsi və Amerikanın cənub qurtaracağı üçün 

xarakteridir.Bundan əlavə vilayət üçün gülçiçəklər fəsiləsindən asena 

cinsi,çətirçiçəklilər fəsiləsindən Azozella və Boloks cinsləri də xarakterdir. 
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