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GİRİŞ 

Ekoloji göstəricilər kataloqu ətraf mühitin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və 

ekoloji siyasətin həyata keçirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Kataloq əsasən 

ekoloji vəziyyətin əsas tendensiyalarının əks etdirilməsinə və ekoloji siyasətin 

formalaşdırılması və həyata keçirilməsinin müşahidəsi və onun effektivliyinin 

qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Ətraf mühitin vəziyyəti haqqında dürüst və obyektiv 

məlumat onun qorunması və müvafiq siyasi qərarların qəbul olunması üzrə effektiv 

fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün zəruridir. 

Hazırda ətraf mühitin vəziyyəti və mühafizəsi haqqında dövlət sənədlərində ekoloji 

göstəricilərdən geniş istifadə olunur. 

Ekoloji göstəricilər kataloqu ətraf mühitin vəziyyəti ilə bağlı hesabatların 

hazırlanmasında milli tələblərə cavab verməsi ilə yanaşı Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 

göstəriciləri əsasında hesabatvermə sahəsində milli, regional və qlobal məqsəd və 

öhdəliklərlə uzlaşır. 
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Mövzular

Kənd təsərrüfatı Mineral və üzvi gübrələrin istehlakı

Pestisidlərin növlər üzrə satışı 

Suvarılan torpaqlarının sahəsi

Ümumi kənd təsərrüfatı torpaqlarının indeksi 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarının sahəsi

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya mövsümü

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suya olan tələbatı

Hava

Havanın bərk hissəciklərlə çiklənməsi

EKOLOJİ  GÖSTƏRİCİLƏR  KATALOQU

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının ümumi sayında əsas növ 

heyvanların xüsusi çəkisi

Kənd təsərrüfatında istilik effekti yaradan 

qazların  atmosfer havasına atılması

Azot üçün kritik yük həddinin aşılması (kükürdün  və azotun 

ümumi emissiyası)

Şəhər ərazilərində hava keyfiyyətinin yol verilən normalarının 

aşılması 

PM10-un sutkalıq həddi aşan konsentrasiyasının 

şəhər əhalisinə təsiri

Havanın keyfiyyəti

Alt mövzular Göstəricilərin adı

Aqro-ekoloji göstəricilər

Kənd təsərrüfatının 

ətraf mühitə təsiri

Qida məhsulları 

istehsalı və bitkiçilik 

İstifadə olunan kənd təsərrüfatı torpaqlarında 

suvarılan səhələrin xüsusi çəkisi

İstifadə olunan kənd təsərrüfatı torpaqlarında 

əsas torpaq növlərinin xüsusi çəkisi

İstifadə olunan 1 hektar kənd təsərrüfatı torpaqlarına düşən 

son enerji istehlakı 

Kənd təsərrüfatı

 üçün su

Heyvandarlığın sıxlığı indeksi 

Mənbələr üzrə adambaşına düşən gündəlik kalori ehtiyatı

İstilik effekti yaradan qazların atmosfer 

havasında konsentrasiyası

Nəqliyyat səbəbindən hava keyfiyyətinin yol verilən 

normalarının aşılması 

Asidifikasiya, eutrofikasiya və ozonun 

ekosistemlərə təsirləri
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Mövzular Alt mövzular Göstəricilərin adı

Atmosfer havasının ozonla çirklənməsi

Sahələr üzrə istilik effekti yaradan qazların atılması

Nəqliyyatdan  istilik effekti yaradan qazların atılması

İstilik effekti yaradan F-qazların atılması

Davamlı üzvi çirkləndirici maddələrin atılması

Ağır metalların atılması 

Ozondağıdıcı maddələrin istehsalı və istehlakı

İqlim

Havanın orta illik temperaturu

İqlimlə əlaqəli iqtisadi itkilər 

Ekstremal iqlim hadisələrindən iqtisadi itkilər 

Ekstremal temperaturlar və sağlamlıq 

Yağıntıların orta illik miqdarı

Şiddətli yağıntılar 

Qar örtüyü 

Külək fırtınaları 

Enerji
Nəqliyyatda bərpa olunan yanacaq növlərinin istifadəsi

Məhsullar üzrə enerji  asılılığı

Enerjinin son istehlakı

Ev təsərrüfatlarında enerjinin son istehlakı

Ev təsərrüfatlarında enerji məhsullarının son istehlakı

İlkin enerji istehlakı

Enerji məhsulları üzrə ilkin enerji istehlakı

Daşımalar zamanı enerji məhsullarının son istehlakı

Enerji istehlakı

Alternativ yanacaq 

növləri

Stasionar mənbələrdən atmosfer havasına atılan 

çirkləndirici maddələrin miqdarı

Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına atılan 

çirkləndirici maddələrin miqdarı

Enerji istehlakı zamanı atılan istilik effekti yaradan 

qazların  intensivliyi

Atmosfer havasına 

emissiyalar

Avtomobil nəqliyyatından ölkə ərazisinin 1 km-nə 

düşən CO2 emissiyası

Qızma və soyutma dərəcəsi

Ozon qatının tükənməsi

Havanın temperaturu

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə stasionar mənbələrdən 

atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr

Kənd təsərrüfatında atmosfer havasına ammonyakın 

atılması

İqtisadi fəaliyyət növləri və enerji məhsulları üzrə 

enerjinın son istehlakı 

Hava və iqlim effekti
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Mövzular Alt mövzular Göstəricilərin adı

Enerji tutumu

Enerji asılılığı

Özünütəminetmə

İlkin enerji məhsullarının növlər üzrə istehsalı

Ekoloji iqtisadiyyat Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən xərclər

Bioloji müxtəlifliyin idarə edilməsinə çəkilən xərclər

və ümumi əlavə dəyər

Enerji vergiləri

Ödəniş sektorları üzrə enerji vergiləri

İstilik enerjisinin ənənəvi istehsalının səmərəliliyi

Elektrik və istilik enerjisinin istehsalında enerji 

məhsullarının məsrəfi

Bərpa olunan enerji mənbələrindən alınan enerjinin ümumi 

enerji təchizatında payı

Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resurslardan 

səmərəli istifadə üçün əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsait 

Dövlət büdcəsindən ətraf mühitin mühafizəsinə 

çəkilən xərclər

Bərpa olunan enerji mənbələrindən alınan elektrik enerjisinin 

ümumi elektrik enerjisi istehsalında xüsusi çəkisi

Ümumi vergi daxilolmalarında ekoloji və əmək 

vergilərinin payı

Enerji səmərəliliyi 

Ekoloji xərclər

Ekoloji mallar və 

xidmətlər

İstehsal olunan 1 kq enerji məhsulunun ÜDM  vahidinə 

dəyəri

Eko-innovasiya indeksi 

İqtisadiyyatın sektorlarında xüsusi investisiya, iş yerləri 

Elektrik və istilik enerjisinin istehsalı zamanı yanacağın 

istifadə səmərəliliyi

Sənaye sahələrində 1 manatlıq məhsulun 

(cari qiymətlərlə) istehsalına sərf olunan enerji 

məhsullarının həcmi

Sənaye sahələrində 1 manatlıq əlavə dəyərin 

(cari qiymətlərlə) istehsalına sərf olunan enerji məhsullarının 

həcmi

Yanacaq və enerji xərclərinin ümumi istehsal xərclərində 

xüsusi çəkisi

Elektrik enerjisi xərclərinin  ümumi istehsal xərclərində 

xüsusi çəkisi

Bərpa olunan resurslar

Enerji istehsalı
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Mövzular Alt mövzular Göstəricilərin adı

Ekoloji siyasət İctimaiyyətin məlumatlandırılması

Balıqçılıq Balıqçılıq sahəsindən atılan çirkab sular

Balıq istehsalı

Qiymətləndirilmiş balıq ehtiyatları

Kommersiya məqsədli balıq ehtiyatları

Kvota üzrə ovlanmış balıq

Ovlanmış və tutulmuş balığın miqdarı

Balıq ovu ilə məşğul olan göyərtəli gəmilərin sayı

Balıq ovu ilə məşğul olan qayıqların sayı

Meşəçilik

Kağız və karton istehsalı 

Taxta-şalban istehsalı

Meşə ehtiyatları

Meşə artımı

Qırılmış meşə sahələri

Təbiət əraziləri, 

landşaft, ekosistemlər

Eroziyaya uğramış  torpaqlar

İnvaziv yabanı növlər

Dövlət təbiət yasaqlıqları

Geoloji parklar

Xüsusi qorunan ərazilərin ölkənin ümumi ərazisində payı

Qorunan və nəsli kəsilməkdə olan növlər 

Bitki və heyvan növlərinin fenologiyası

Meşə yanğınları 

Növlər üzrə meşə bitkiləri ilə örtülü meşə torpaqları

Torpaqların məhsul dövriyyəsindən çıxarılması 

Torpaq örtüyünün dəyişməsi: əsas ekosistemlərin 

Milli parklar 

Dövlət təbiət qoruqları

Ekosistemlərin 

deqradasiyası

Meşə ehtiyatları

Xüsusi qorunan ərazilər

Biomüxtəliflik

Ölkənin ümumi ərazisində meşə ilə örtülü 

sahələrin xüsusi çəkisi

Bazis ilinin qiymətlərilə meşə sənayesinin 

ümumi əlavə dəyəri

dəyişməsi

Vətəgə əhəmiyyətli balıq körpələrinin təbii su 

hövzələrinə və anbarlarına buraxılması  

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə heyvanların sayı

İqlim dəyişikliyinin quşların populyasiyasına təsiri

Balıq ehtiyatları

Balıq donanması

Ekoloji biliklər

Meşə iqtisadiyyatı

Meşə sənayesi

Meşənin vəziyyətinin 

pisləşməsi

Akvakultura

7



Mövzular Alt mövzular Göstəricilərin adı

Səs

Gecə səs-küyünə məruz qalan əhalinin sayı

Torpaq Güclü eroziyaya məruz qalan torpaqlar

Kənd təsərrüfatında bəsləyici maddələrinin ümumi balansı

Kənd təsərrüfatı: Azot balansı

Nəqliyyat Yük dövriyyəsinin həcmi

Boru kəmərinin ümumi yük dövriyyəsində payı

ÜDM vahidinə düşən yük dövriyyəsinin miqdarı

Sərnişin dövriyyəsinin ümumi həcmi

Yol nəqliyyatının ümumi şərnişin dövriyyəsində payı

ÜDM vahidinə düşən sərnişin dövriyyəsinin miqdarı

Bir nəfərə düşən sərnişin dövriyyəsi

Yanacağın qiyməti və  vergilər 

Nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan investisiyalar

Nəqliyyat vasitələri parkının yaş strukturu

Tullantılar Yaranan elektrik və e-tullantılar

Bərk məişət tullantıların yaranması 

Əhalinin bir nəfərə düşən bərk məişət tullantıları

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istifadə edilmiş tullantılar

Yaranmış təhlükəli tullantılar

İstifadə edilmiş təhlükəli tullantılar

Zərərsizləşdirilmiş tullantılar

Nəqliyyat vasitələrinin yanacaq növünə və 

yük tutumuna görə bölgüsü

Bərk məişət tullantılarının yandırılmasından 

alınan elektrik enerjisi 

ÜDM vahidinə düşən bütün iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə tullantıların miqdarı

Səs-küydən əziyyət çəkən ev təsərrüfatlarında yaşayan 

şəhər əhalisi

Bərk məişət tullantıların yaranan tullantıların 

ümumi miqdarında payı

Yaranan istehsalat tullantıları 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış tullantılar

E-tullantılar

Bərk məişət tullantıları

Istehsalat tullantıların 

yaranması və hərəkəti

Sərnişin nəqliyyatı

Şəhər səs-küyü

Nəqliyyat xərcləri

Nəqliyyat infrastrukturu

Eroziya

Bəsləyici maddələr

Yük nəqliyyatı

Nəqliyyat səs-küyü Gündüz-gecə ortalama səs səviyyəsinə məruz qalan 

əhalinin sayı
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Mövzular Alt mövzular Göstəricilərin adı

Su

Çimərlik suyunun keyfiyyəti 

Şirin suyun keyfiyyəti 

Su və qida xəstəlikləri

Sudan zərər Çay daşqınları

Su resurslarının istifadə indeksi

ÜDM vahidinə düşən ümumi su istehlakı

Şirin suyun istehlakı  

Faktiki buxarlanma

Daxili axın

Qonşu ölkələrdən səth sularının axını

Yeraltı sular

Bərpa olunan şirin su ehtiyatları

Sudan istifadə səmərəliliyinin dəyişməsi

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemlərinə qoşulmuş 

əhalinin xüsusi çəkisi

Sahilyanı dəniz sularında və çöküntülərdə çirkləndirici 

maddələrin konsentrasiyası

Sahilyanı sularda biogen maddələr 

Dəniz suyunun temperaturu

Çirkab suların ən azı ikinci təmizlənməsi sisteminə 

qoşulmuş əhalinin xüsusi çəkisi

Şəhər sutəmizləmə stansiyalarında çirkab suların 

təmizlənməsi

Şirin suda biogen maddələrin konsentrasiyası 

Çaylarda oksigenin orta illik biokimyəvi istehlakı və 

ammoniumun konsentrasiyası

Çirkəb suların 

təmizlənməsi

Su ehtiyatları

Şirin suyun çirklənməsi 

və fiziki xüsusiyyətləri

Dəniz mühitinin 

çirklənməsi və duzlu 

suyun fiziki 

xüsusiyyətləri
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