
Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) milli 
və regional səviyyədə çəyirtkəkimilərlə 
mübarizənin yaxşılaşdırılması Proqramı

Fenologiyası
Erkən yazda inkişaf edən növdür. Sürfələrin yumurtadan çıxması adətən, 
aprelin 2-ci ongünlüyündə baş verir. Çıxış əvvəlcə Küdrü düzündəki ərazilərdə 
başlayır və kütləvi formada 3-5 gün davam edir. Sürfələrin yaşları arasındakı 
müddət 5-7 gündür. Uçuşlar və yumurtaqoyma prosesi yetkin fərdlərin 
qanadlanma mərhələsindən 10-15 gün sonra başlayır.

Qidalandığı bitkilər
Polifaq zərərvericidir. Taxıllar, paxlalılar, tərəvəz, pambıq, bostan, meyvə bağları, 
üzümlüklər və həmçinin iynəyarpaqlı ağacların yaşıl kütləsi ilə qidalanırlar. 
Sürfələr məskunlaşdıqları dağətəyi ərazilərdə yumurtadan çıxdıqları dövründə 
əvvəlcə təbii otlarla qidalanır, sonra isə vadilərə və əkin sahələrinə doğru 
hərəkət edirlər.

Dəstələrin miqrasiyası və sürülərin 
uçuşları
Kiçik dəstələrin miqrasiyası 2-ci yaşdan başlayır və 
bütün inkişafı dövründə 3-5 km-ə qədər məsafə qət 
edə bilirlər. İmaqo sürüləri həyatı dövründə 25-30 
km (nadir hallarda daha çox) məsafələrə uçurlar. 
Uçuşlar tez-tez dövlət sərhədlərini aşmaqla baş verir 
ki, bu da müşahidə və mübarizə işlərinin aparılmasını 
çətinləşdirir.

Yaşadığı yerlər
Adətən yaşadığı yerlər efemeroidlər və quraqlıq bitki örtüyü ilə 
əhatələnmiş dağətəyi yarımsəhralardır. Dominant bitki  əsasən 
qırtıckimilər fəsiləsindən olan soğanaqlı qırtıc (Poa bulbosa L.)  
növüdür. Zəif şoranlaşmış gilli meşə torpaqlarında və dəniz 
səviyyəsindən 800-1200 m (bəzən 1500 m və yuxarı) hündür 
ərazilərdə inkişaf edirlər. Ərazidə mal-qaranın təkrar otarılması 
da çəyirtkələrin inkişafına əlverişli şərait yaradır. Bəzən mərakeş 
çəyirtkələrinin italiya çəyirtkələri ilə qarışıq məskunlaşması 
hallarına rast gəlinir. Kütləvi çoxalmaya mart – may aylarında 
quraqlığın olması və 100 mm-dən daha az yağıntının düşməsi 
başlıca səbəb olur.

Təbii düşmənlər
Çəhrayı sığırçınların çəyirtkələrlə qidalanması dəstələrdə kiçik yaşlı 
sürfələrin sayının kəskin surətdə azalmasına səbəb olur. Meloidae 
fəsiləsindən olan Yereşən böcəklər və Bombyliidae fəsiləsindən 
Vızıldayan milçəklər küpəciklərdə, Tachinidae fəsiləsindən İtiuçan 
taxin-milçəklər isə sürfələr və yetkin fərdlərdə parazitlik edirlər. 
Təbii düşmənlərin bioloji səmərəliliyi çəyirtkələrin inkişaf 
dinamikasının zəiflədiyi mərhələlərdə daha yüksək olur.

1-ci yaşlı sürfələr

©
Ф

АО
/А

.В
. Л

ач
ин

ин
ск

ий

2-ci yaşlı sürfələr 3-cü yaşlı sürfələr

Mərakeş çəyirtkələrinin monitorinqi (müşahidələri)
İl ərzində 4 müşahidənin aparılması tövsiyə olunur. 

Müşahidələrin səhər saat 6-dan 10-dək və yaxud, saat 17-dən sonra aparılması məqsədəuyğundur.
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Erkək və dişilərin qarıncığın 
quruluşuna görə fərqləri

Qabaq kürəkcikdəki “X” şəkilli naxışın zolaqlarının 
aşağı hissəsi Mərakeş çəyirtkəsinə nisbətən 

Atbasarda daha enlidir

Mərakeş çəyirtkəsi Atbasar çəyirtkəsi

Kütləvi yumurtaqoym
a yerləri

Küpəcik
Azacıq əyilmiş və ya düz formalı, aşağı hissəsi nisbətən 
qalınlaşmışdır. Küpəciklərin uzunluğu 16-35 mm 
arasında dəyişir. Divarları bərkdir və xarici səthinə 
torpaq dənələri yapışdığına görə  o, kəltəni xatırladır. 
Küpəcikdə yumurtaların sayı 18-42 ədəd (orta 
hesabla 30-36 ədəd) və üzəri şəffaf köpükvari seliklə 
əhatələnmişdir. Küpəciyin ağzı qapaqcıqla örtülmüşdür.

Sürfələrin qanad başlanğıcının quruluşuna 
görə fərqləri

Sürfələr 
Sürfələr 5 yaş mərhələsi keçirir. Sürfələr 
müxtəlif yaşlarda ölçülərinə, bığcıqlarda 
buğumların sayına və 2-ci yaşdan başlayaraq 
inkişaf edən qanad başlanğıcının vəziyyətinə 
görə bir-birindən fərqlənir. 1-3 yaşlarda qabaq 
kürəkcikdə qanad başlanğıcı aşağı doğru, 4-5 
yaşlarda isə qanad başlanğıcı yuxarıya - bel 
nayihəsinə doğru yönəlir və kiçik qanadcıqlar 
aydın görünür.

İmaqonun morfologiyası.
İmaqonun bədəni sarımtıl-boz rəngdə olub, üzərində 
tutqun rəngli xallar vardır. Baş hissəsində əmgək 
çökəkliyi enli olur. Qabaq kürəkciyin üzərində “X” 
şəkilli aydın görünən xüsusi naxış vardır. Bu naxış 
sürfə fazasında yetkin fərdə nisbətən daha aydın 
nəzərə çarpır. Qanadları şəffafdır. Qanad üstlüyü 
uzun olub qarıncığın nəhayətini keçir. Dal budları 
alt tərəfdən sarımtıldır, üzərində üç qara ləkə vardır. 
Dal ayaqların baldır hissəsi qırmızı rəngdədir. Yetkin 
fərdlərin uzunluğu 25-38 mm-dir. Erkəklərin kütləsi 
0,6, dişilərin isə 1,2 qrama yaxın olur.

Oxşar növlər
Çox hallarda yaxın qohum növ - Atbasarla 
(Dociostaurus kraussi) birlikdə yaşayırlar. 
Atbasar nisbətən iridir, dal budları daha qalın, 
qanadları isə qısa (qarıncıqdan qısa), qabaq 
kürəkcikdəki “X” şəkilli naxışın aşağı hissəsinin parlaq 
zolaqları daha enlidir.  
Atbasarın sürfələrinin 1 həftə əvvəl yumurtadan 
çıxması, mərakeş çəyirtkələrinin tezliklə çıxışının 
başlanğıcını bildirən indikator rolunu oynayır.

Tək və sürü halında yaşayan 
fərdlərin fərqi
Mərhələ / əlamət Tək Sürüdə

Erkəklər, bədən uzunluğu 16,5–22,5 22,0–28,5

Dişilər, bədən uzunluğu 20,5–28,5 25,0–38,0

İndeks E/F 1,30–1,57 1,58–1,83

Ümumi rəngi Şəffaf – 
açıq rəngli

Solğun - 
saman rəngli

Dal budların üst səthində 
üç qara xallar Var Yox

Cins / 
əlamət

Bədən 
uzunluğu, mm

Qanad üstlüyün  
uzunluğu, mm

Dal budun     
uzunluğu, mm

Erkəklər 16,5–28,5 17,5–27,0 13,2–17,4

Dişilər 20,5–38,0 23,0–36,0 15,5–21,6
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Azərbaycanda mərakeş çəyirtkələrinin əsas inkişaf 
yerləri - Küdrü düzü, Ceyrançöl, Eldar düzü, 
Samux rayonu əraziləri hesab edilir.
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10 MM

Mərakeş çəyirtkəsinin
dal budu

Atbasarın
dal budu

4-cü və 5-ci yaşlı sürfələr

Qanad üstlüyün (E) 
və dal budun (F) 

ölçmələri

Mərakeş çəyirtkəsinin küpəcikləri
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tkələrinin məskunlaşma yerləri

Yereşən böcək

   ©ФАО/А.В. Лачининский

Tək halda yaşayan fərd
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M Ə R A K E Ş  Ç Ə Y İ R T K Ə S İ
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) Azərbaycanda:

biologiyası, ekologiyası, monitorinqi

İMAQO

http://www.fao.org/locusts-cca/ru/

Erkək

Serkuslar

Subgenetik lövhəcik

Toxumluğun layları

Dişi

Həyat
dövrü

Küpəcik

Məhv olma

Yumurtaqoyma

Cütləşmə

Uçuşlar Sürfənin imaqoya 
qabıq dəyişməsi
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1. İmaqoların kütləvi yumurtaqoyma mərhələsində müşahidəsi.
Məqsəd: Küpəciklərin  qoyulduğu yerlərin müəyyənləşdirilməsi.
Bu müşahidələrin əsasında növbəti ilə sirayətlənmiş sahələrə dair qabaqcadan
proqnoz məlumatları tərtib edilir.
Nə vaxt: Kütləvi qanadlanma mərhələsindən təxminən 1-2 həftə sonra.
Necə müşahidə etmək: Qabaqcadan planlaşdırılmış paralel marşrutların
gedilməsi və qeydlərin aparılması. Marşrutlar arasında məsafə 100 m, həmçinin
qeydlər arasında məsafə 100 m-dir. Əgər sahə böyükdürsə, marşrutlar və
qeydlər arasındakı məsafənin 200 m-dək artırılması lazımdır.
Qeydləri necə aparmaq: Vizual olaraq qarşıda 1m x 1m (1m2) olan ərazi
müəyyənləşdirilir və yaxınlaşaraq bu sahədən tullanan sürfələrin miqdarı
hesablanır. Həmçinin, çəyirtkələrin mərhələ mənsubluğunu (indeks E/F) və
yumurtaların yetişkənliyini müəyyən etmək üçün ən azı 20 ədəd imaqo
tutmaq lazımdır.
2. Küpəciklər üzrə payız müşahidəsi.
Məqsəd: Sirayətlənmiş sahələrin müəyyən edilməsi. Bu müşahidələrin əsasında
növbəti il üçün sirayətlənmiş sahələr üzrə proqnoz məlumatlar tərtib edilir.
Nə vaxt: İmaqolar tam öldükdən sonra, sentyabr-oktyabr aylarında.
Necə keçilir: Əvvəlki müşahidədə olduğu kimi yerinə yetirilir. Bununla bərabər
torpaq nümunələri təxminən 1 nümunə hesabı ilə götürülür.
Torpaq nümunəsini necə götürmək: 50 sm x 50 sm sahədə 5-8 sm
dərinliyində torpağın üst qatı kəsilir. Küpəciklər sayılır və hesablamanın 1

m2-ə çevrilməsi üçün 4-ə vurulur. Yumurtaların entomotoqlar və ya xəstəliklər 
səbəbindən məhv olması faizi hesablanır.
3. Küpəciklər üzrə yaz yoxlama müşahidəsi.
Məqsəd: Küpəciklərdə yumurtaların necə qışlamasını müəyyən etmək.
Bu müşahidənin əsasında cari ildə sirayətlənmiş sahələr üzrə proqnoz
məlumatları dəqiqləşdirilir.
Nə vaxt: Çıxışdan əvvəl, adətən fevral-mart aylarında.
Necə keçirilir: Küpəciklərin payız müşahidəsində olduğu kimi aparılır. Ancaq
bu zaman ümumi sirayətlənmiş sahənin 10%-i seçilərək təxminən 10 ha-dan
1 nümunə hesabı ilə götürülür. Yumurtaların entomofoqlar və xəstəliklər
səbəbindən məhv olması faizi hesablanır.
4. Sürfələrin yumurtadan çıxması dövründə müşahidə
Məqsəd: Sirayətlənmiş sahələrdə aparılacaq mübarizə tədbirlərinin həcminin 
dəqiqləşdirilməsi. Bu müşahidələrin əsasında çəyirtkələrə qarşı mübarizə 
tədbirlərinin başlanması və aparılması planlaşdırılır.
Nə vaxt: Sürfələrin kütləvi çıxışı dövründə, adətən aprel ayının 2-ci 
ongünlüyündə.
Necə aparılır: İmaqolar üzrə aparılan müşahidələrdə olduğu kimi yerinə 
yetirilir. Marşrutlar üzrə qeydlər hər 100 m-dən hesablanır. Sürfələrin sayı 
(kənara tullanan çəyirtkələr) və yaşı (əl toru ilə tutulmuş sürfələrin qanad 
başlanğıcının vəziyyətinə görə) müəyyən edilir.




