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ANNOTATSIYA 

Maqolada O‘zbekiston tabiatidagi ayrim noyob gular haqida ma`lumotlar 

keltirilgan. Bunda o‘simliklarning Respublikamizda uchraydigan turlari, biologiyasi, 

ekologik xususiyatlari batafsil berilgan. Hozirgi kunda bu o‘simlik turlarini uchrash 

arealining qisqarib borishi natijasida ularni muhofaza qilish lozimli haqida soz 

boradi.  

Kalit so‘zlar: biologiya, ekologiya, flora, yovvoyi, botanika, Al-Xorazmiy, 

Beruniy, Nodira, Dante, London, nav, Ugam, Piskom, Chotqol, Qurama, Fargʻona 

АННОТАЦИЯ 

В статье содержится информация о некоторых редких цветках в 

природе Узбекистана. Подробно даны виды растений, встречающихся в нашей 

республике, их биология, экологическая характеристика. Данние времия в связи 

с сокращением ареалов встреч этих видов растений говорят о необходимости 

их охраны. 

Ключевые слова: Биология, экология, флора, дикая, ботаника, Аль-

Хоразми, Беруни, Надира, Данте, Лондон, сорть, Угам, Писком, Чоткал, 

Курама, Фергана. 

ABSTRACT 

The article contains information about some rare flowers in the nature of 

Uzbekistan. The species of plants found in our republic, their biology, ecological 

characteristics are given in detail. Given the time, due to the reduction in the areas of 

meetings of these plant species, they speak of the need for their protection. 



 

Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

(E)ISSN:2181-1784 

www.oriens.uz 

SJIF 2023 = 6.131   /  ASI Factor = 1.7 3(1), Jan., 2023 
 

807 
 

Key words: Biology, ecology, flora, wild, botany, Al-Khorazmi, Beruni, Nadira, 

Dante, London, variety, Ugam, Piskom, Chotkal, Kurama, Fergana. 

KIRISH 

Xushmanzara oʻsimliklarga, shu jumladan gullarga zavq bilan boqmagan, 

ulardan lazzatlanmagan kishi yoʻq desak mubolagʻa boʻlmaydi. Gullarga boʻlgan 

muhabbat, shaydolik barcha xalqlar qatori oʻzbek xalqining ham qon - qoniga singib 

ketgan. Kishilarimiz gullarni shunchalik yaxshi ko‘rganlaridan ilk bahorda uni 

koʻzlariga surtib omonlik qilishadi, farzandlariga mehr bilan “Lola”, “Gullola”, 

“Gunafsha”, “Navroʻz”, “Raʼno”, “Gulira’no”, “Sunbula” deb nom qoʻyishadi. Eng 

yaqin kishilariga doʻstlik, mehr, sadoqat ramzi sifatida gul taqdim etadilar. 

Ilk bahordan boshlab to kech kuzgacha istirohat bogʻlarini, xiyobonlarni, 

skverlarni va kishilar madaniy hordiq chiqaradigan boshqa oromgohlarni son-

sanoqsiz gullar bezaydi. Xech shubhasiz bu gullar zaminida yovvoyi gullar yotadi. 

Agar yovvoyi gullar boʻlmaganda edi, u holda biz bunchalik rang - barang gullarga 

ega boʻlmagan boʻlar edik. Shu munosabat bilan Oʻzbekiston oʻzining yovvoyi 

gullari bilan magʻrurlansa arziydi. Ular tabiiy holda oʻsishiga qaramay o‘zlarining 

nafis va rang - barangligi bilan kishilarni asrlar osha rom etib kelmoqda. 

Yovvoyi floramiz uzoq oʻtmishdan ekma oʻsimliklarimizning, shu jumladan 

gullarning birdan - bir manbai boʻlib qoldi. Oʻzbekistonda yovvoyi xushmanzara 

oʻsimliklarning juda koʻp turlari mavjud. Masalan, lola, sallagul, shirach va boshqlar. 

Bular MDH emas, hatto chet ellardagi gulchilik sohalarida ham zoʻr qiziqish 

tugʻdirmoqda. Xususan, ularga boʻlgan talab tobora ortib bormoqda. Bu oʻsimliklar 

erta bahorda gullashi bilan boshqa gullardan ajralib turadi. Oʻzbekiston tabiiy 

xushmanzara oʻsimliklarga naqadar boy boʻlishiga qaramay ular yetarli darajada 

oʻrganilgan emas. 

MUHOKAMA VA NATIJALAR 

Oʻzbekistonning xushmanzara oʻsimliklari hayoti, formalari va oʻsish sharoitiga 

koʻra juda xilma - xildir. Bular orasida jazirama choʻldan tortib qorli yaylovlarga 

qadar koʻtariladigan daraxt, buta, koʻp yillik va bir yillik oʻtlar bor. Barcha yovvoyi 

gullar gullash muddatiga qarab 3 ta guruhga boʻlinadi: bahorgi, yozgi va kuzgi. 

Oʻzbekistonda piyozdoshlar, safsarguldoshlar, ayiqtovondoshlar, gazakoʻtdoshlar, 

chuchmomadoshlar, raʼnodoshlar kabi oilalar oʻzlarining ajoyib vakillari bilan 

koʻpchilikka manzur boʻlib kelmoqda. Bulardan azaldan respublikamizning faqat 

ayrim hududlaridagina uchraydigan yoki oldinlari keng tarqalib, soʻng koʻp xarid 

qilinishi tufayli maydonlari nihoyatda qisqarib ketgan fan va qishloq xoʻjaligi uchun 

katta ahamiyatga ega boʻlgan oʻsimliklar kiradi.  
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Lolalar. Lola (Tulipa) ni bahor malikasi, gullar sarasi deyishadi. Lola haqida 

qancha gapirsak ham ozlik qiladi. Erta bahorda qir va adirlarda qizil alvon yopib 

dillarni xushnut qiluvchi oʻsimlik ana shu loladir. Lola bir necha asrlardan beri 

kishilarni oʻziga shaydo qilib kelmoqda. Lolalar piyozdoshlarga mansub koʻp yillik 

oʻtlardir. Lolalar yer kurrasining koʻpgina joylarida oʻsadi. Yer yuzida ularning 140 

dan ortiq turlari tarqalgan. MDH da yovvoyi lolalarning 83 turi boʻlib, ulardan 63 turi 

Oʻrta Osiyoda, qolganlari esa Qirim va Kavkazda uchraydi. Oʻrta Osiyo lolalarning 

aksariyat qismi Oʻzbekistonda, uning adir va togʻlarida uchraydi. Oʻzbekiston fanlar 

akademiyasining Botanika bogʻida yetishtirilayotgan Al-Xorazmiy, Beruniy, Nodira, 

Dante, London kabi jahonga mashhur lola navlari zaminida yovvoyi lolalar yotadi. 

Yovvoyi lola turlari tufayli biz yuzlab ekma lola navlarini yetishtirishga muyassar 

boʻldik. 

Oʻzbekistonda lolalarning 25 turi oʻsadi. Nafislikda tengi yoʻq bu gullarni 

diyorimizning har bir burchagida-kimsasiz choʻllarida, adir va qirlarda, tog‘ va 

yaylovlarda uchratish mumkin. Saxiy tabiat koʻksidan oʻrin olgan lolalar yakka-

yakka holda yoki toʻp - toʻp boʻlib hamda bir necha gektar maydonlarni ishgʻol qilib 

oʻsadi. Ular qumoq, soz, chagʻal toshli va toshli tuproqlarda koʻzni qamashtiruvchi 

lolazorlar hosil qiladi. Xa, lolalar koʻp va rang - barang, bular orasidan birortasini 

saralab olish qiyin. Lolalar asosan qizil, och qizil, toʻq qizil, sargʻish, oqish, targʻil va 

boshqa ranglarda boʻladi.  

Qizil lolalar. Xalq orasida asosan ikki tur - Tulipa Greygii va Tulipa Fosteriana 

qizil lola deb yuritiladi. Bu oʻsimliklar gullarining yirik va nafisligi hamda boʻyining 

balandligi jihatidan Oʻzbekistondagi barcha qizil lolalardan ustun turadi. Ayrim 

berahm savdogarlar tabiat bagʻridan yulib olib, bozorlarda pullaydigan qizil lolalar 

ham ana shularning oʻzi. Bu ikki turning boʻyi 35-40 sm ga yetadi. Piyozi 

tuxumsimon, yirik, diametri 2,5 - 3 sm, usti toʻq qoʻngʻir poʻst bilan qoplangan. 

Poyasi 3 - 4 bargli, barglari yirik, eni 3 - 15 sm. Oʻsimlikning eng chiroyli qismi 

uning gulidir. Tojbrglari 6 ta, qizil ranglarda, uzunligi odatda 3 - 7sm boʻlib, baʼzan 

yaxshi sharoitda oʻsganlariniki hatto 15 sm ga yetadi. Tojbarglarning oʻrtasida 

joylashgan turli rangdagi changchi va urugʻchilar ham oʻsimlik chiroyiga chiroy 

qoʻshib turadi. Qizil lolalar aprel va may oylarining boshlarida ochiladi. Gullash 

davri ikki haftacha davom etadi. Urugʻlari may oyining oxiri va iyun oylarida yetiladi. 

Qizil lolaning Tulipa Greygi nomli turi faqat Gʻarbiy Tyanshan tog‘ tizmalarida 

tarqalgan. Togʻning mayda zarra tuproqli va mayda chag‘al toshli oʻrta qismlari lola 

uchun eng qulay joy hisoblanadi. Ikkinchi qizil lola -Tulipa Fosteriana esa 

Samarqand hududida mayda chag‘al toshli tog‘ yon bagʻirlarida toshlarning oralarida, 



 

Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

(E)ISSN:2181-1784 

www.oriens.uz 

SJIF 2023 = 6.131   /  ASI Factor = 1.7 3(1), Jan., 2023 
 

809 
 

qoyalarning yoriqlarida tarqalgan. Jahonda mashhur bu lolalarning diyorimizda 

oʻsishi gʻoyat zavqlidir. 

Targʻil lolalar. Targʻil lolalarga gulqo‘rg‘onining tashqi doirasidagi tojbarglari 

targ‘il, ya`ni oʻrta qismi qizg‘ish ikki cheti sariq yoki oq rangli lolalar kiradi. Targʻil 

lolalar fanda Tulipa Kaufmaniana, Tulipa Dubia kabi nomlar bilan yuritiladigan 

anchagina turlarni oʻz ichiga oladi. Mazkur lolalar qizil lolalarga qaraganda ancha 

ertaroq ochiladi va qizil lolalar singari tabiatga ziynat baxsh etadi. Targʻil lolalar 

bilan yaqindan tanish boʻlmagan kishilarga ular goʻyoki qizil lolalar bilan bir turga 

mansubdek koʻrinadi. Aslida esa koʻpgina morfologik belgilari bilan ajralib turadi. 

Targʻil lolalar orasida Tulipa Kaufmaniana nomli tur ko‘pgina oʻziga xos 

xususiyatlari bilan boshqalardan afzal turadi. Uning piyozi 1,5 – 4 sm, tuxumsimon, 

usti qoramtir – qo‘ngʻir yoki qizg‘ish qo‘ng‘ir rangli mustahkam qobiq bilan oʻralgan. 

Poyasi 20 - 30, ba`zan esa 50 smga yetadi. Barglari 2,3 dona, pastkilari choʻziq yoki 

ellipsimon, eni 2 – 13 sm, yuqoridagilari ancha ensiz va nisbatan kichik. 

Tojbarglarining rangi bir xil emas, tashqi doiradagilarining oʻrtasi qizil, chetlari 

sargʻish yoki oqish, nashtarsimon, uzunligi 8 sm ga yetadi. Ichki doiradagilariniki 

odatda sargʻish va qisqaroq boʻladi. Tabiatda oq gullarni tez - tez uchratish mumkin. 

Mazkur tur boshqa oʻziga yaqin turlar bilan chatishib duragaylar hosil qiladi. Targʻil 

lola bahorning erta yoki kech kelishiga qarab aprel - may oylarida ochiladi. Qori 

uzoqroq saqlanib turadigan tog‘larda u qor ketishiga qarab iyun hatto iyul oylarining 

boshlarida ham gullaydi. Mevasi koʻsakcha shaklida, eni 1,5 – 2 sm, boʻyi 3 – 6 sm, 

iyun - iyul oylarida yetiladi. Targ‘il lola qizil lolaga qaraganda anchagina yuqoriroq 

zonada o‘sadi. Uni dengiz sathidan 2500 – 3000 m balandlikdagi joylarda ham 

uchratish mumkin. Toshli va chag‘al toshli qiyaliklar o‘simlik uchun eng qulay joy 

hisoblanadi. Bu targʻil lola fanga faqat Gʻarbiy Tyanshan togʻ sistemalari 

(Korjantog‘,Ugam, Piskom, Chotqol, Qurama, Fargʻona, Qoratog‘) da malum. 

Tabiatda targʻil lola uncha katta bo‘lmagan maydonlarni ishg‘ol qilib o‘sadi. 

Koʻpincha u to‘p – to‘p bo‘lib uchraydi. Targ‘il lolani madaniylashtirish borasida 

MDHda va chet ellarda ancha ishlar qilinmoqda. Natijada oʻsimlikning yangi 

sharoitda tezda moslashuvi aniqlandi. Bu hol undan yangidan yangi ekma lola navlari 

yetishtirish imkonini berdi. Ularni saralash va chatishtirish yo‘li bilan xushnut 

etuvchi yangi ko‘pgina navlar yetishtirildi. Chet ellarda yaqin 25 – 30 yil mobaynida 

ekma targʻil lolalardan 84 ta yangi nav lolalar yetishtirildi. Targʻil lola qizil lola 

singari urug‘idan hamda piyozidan ko‘paytiriladi. Urug‘idan o‘stirilgan lola 3 - 4 yili 

gullaydi. Piyozi ekilganda u tezroq gulga kiradi. Uning piyozini gullagan paytida va 

gulini to‘kkanidan soʻng qazib olish mumkin. Piyozlarni qazib olish ancha ogir. 

Chunki ular 30 - 40, hatto 50 sm chuqurlikda joylashgan bo‘ladi. Qazib olingan 
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piyozlar biroz quritiladi va ekilguncha quruq qum solingan qopchalarda saqlanadi. 

Piyozlar tabiatdan olib kelingandan so‘ng qanday chuqurlikdan qazib olingan bo‘lsa 

shunday chuqurlikda ekiladi. Shunday qilingandagina u kelasi yilida gulga kiradi. 

Agar u yuzaroq ekilsa 1 – 2 yil gullamasligi mumkin. Har bir kitobxonni hech 

shubhasiz hozir qizil va targ‘il lolalar qanday holatda, tabiatda uning zapaslari 

ko‘pmi, ularni muhofaza qilish masalasi qanday yoʻlga qo‘yilgan, degan savollar 

qiziqtiradi. Ammo shuni afsus bilan qayd qilish kerakki, respublikamizda lola 

zapaslari yil sayin tobora kamayib bormoqda. Bir vaqtlar respublikamizning adir va 

togʻlaridan keng o‘rin olgan lolazorlarni endilikda yaqin oradan izlab topolmaysiz. 

Lolalarni gullagan paytida barglari bilan sug‘urib olish yaramaydi. Bargidan 

ajralgan lola yuragidan ajralgan inson kabi halok boʻladi. Lola barglari orqali o‘ziga 

kerakli moddalarni tayyorlab, kelgusi yilgi hayoti uchun zamin tayyorlaydi. Ayni 

gullagan paytida barglarini yo‘qotgan, tuproq orasidagi piyoz tashqi muhitdan ajraydi 

va chirib ketadi. 

Tabiatga sayohat qilishga borganda lolalarning nobud bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmasa, 

lola terganda tupida kamida1 – 2 ta barg qoldirib uzilsa, kelasi yili shu tupdan yana 

lola ochiladi. 

Morinalar. Morinalar Oʻrta Osiyo ga xos ko‘p yillik xushmanzara o‘simliklar 

turkumi. Oʻzbekistonda bu turkumga taalluqli 2 ta tur o‘sadi. Ulardan biri Morina 

Kokanika asosan Gʻarbiy Tyanshanda va Pomir - Oloyda, Morina Lemaniana 

Surxandaryo (Pomir-Oloyda)hududida tarqalgan.Mazkur turlar chiroyliligi jihatidan 

bir biridan qolishmaydi.Lekin gullarining rangi,barglarining tuzilishi kabi belgilari 

bilan ajralib turadi. 

Morina kokanika nomli tur 60 – 80 (100) sm balandlikdagi oddiy va bezchali 

tuklar bilan qoplangan ko‘p yillik o‘t. Barglari qalin, chetlari asosan tekis, yopirma 

barglari teskari nashtarsimon, uzunligi 30 – 35 sm, eni 2 - 2,5 sm. Poyadagilari 3 

tadan halqa hosil qilib oʻrnashgan, guloldi barglari ham 3 tadan bo‘lib poyaning 

yuqori qismida joylashgan. O‘simlikning guli o‘ziga xos tuzilgan. Shuning uchun 

ham u kishi diqqatini jalb etadi. Gullar uzun to‘pguldagi guloldi barglarning 

qo‘ltigʻida g‘u j- g‘uj bo‘lib oʻrnashgan. Toji yirik, u 3,5 sm uzunlikdagi naycha, 12 

mm keladigan pushti rangli ikki bo‘lakli ustki va 3 bo‘lakli ostki lablardan tashkil 

topgan. Toj orasidan changchilar ham ko‘rinib turadi. Umuman yakka olingan toj 

tashqi tomondan gulga qo‘ngan chiroyli hasharotni eslatadi. Morinaning guli juda 

chiroyli. Uni birinchi bor ko‘rgan kishi beixtiyor ekma gul deydi va unda bu gul 

unutilmaydigan darajada taassurot qoldiradi. Bu o‘simlikning eng ajoyib xususiyati 

shundaki, u birdaniga gullamaydi, dastlab to‘pgulning pastki qismidagi g‘unchalar 

ochiladi, so‘ng sekin asta yuqoridagilari gullay boshlaydi. Shuning uchun ham 
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o‘simliklarning gullash davri bir necha kun davom etadi. U iyul oyida qiyg‘os gulga 

kiradi. Mevalari esa avgust oyida yetiladi. Morina kokanika tabiatda kichik - kichik 

maydonlarda to‘p – to‘p bo‘lib o‘sadi. Tog‘larning dengiz sathidan 1500 – 2000 metr 

balandlikdagi chag‘al toshli, mayda toshli hamda mayda zarra tuproqli yonbag‘irlari 

o‘simlik uchun eng qulay joy hisoblanadi. 

Shu narsani alohida qayd qilish kerakki, bu o‘simlik O‘rta Osiyoda shu 

jumladan O‘zbekistonda juda kam tarqalgan, uni Toshkent, Samarqand va 

Surxondaryo viloyatlarining ayrim tog‘li tumanlarida uchratish mumkin. Shuning 

uchun ham uning tor doiradagi tabiiy landshaftlarini muhofaza qilishga jiddiy e`tibor 

bermog‘imiz lozim. Bunday ajoyib oʻsimlik nega koʻplab madaniylashtirilmaydi, 

degan savol tugʻiladi. Morina kokanikani ekib o‘stirish ancha og‘ir bo‘lganligi tufayli 

uni tezda madaniylashtirib bo‘lmadi. Lekin botaniklarimiz gulchilarimiz o‘simlikning 

tabiatini chuqur `ʻrganib, uni madaniylashtirish ustida qator yutuqlarni qo‘lga kiritdi. 

Hozigi paytda u MDHning ayrim botanika bog‘larida tabiiysidan ham afzalroq 

o‘stirilmoqda. Tabiiy holda o‘sib gullab turgan Morina kokanikaga ko‘zi tushgan 

tabiatshunoslar uni ekma sharoitda o‘stirishga qiziqadi va darhol uni qazib olishga 

kirishadi. Afsuski, bu urinish behuda ketadi. Ehtiyotlik bilan ildizi chuqur kavlab 

olingan o‘simlik boshqa yerga ekilganda tezda yoki oradan biroz vaqt o‘tgandan 

so‘ng qurib qoladi. Umuman bu o‘simlik boshqa joyga ko‘chirib o‘tkazishni 

yoqtirmaydi. Morina kokanika urug‘idan ko‘payadi. Urug‘ining unib chiqishini 

tezlashtirish uchun uni nam qumga aralashtirib ishlov beriladi - stratifikatsiya qilinadi. 

Fan yutuqlari hamda mavjud ma`lumotlar Morina kokanikani urug‘idan gulzorlarga 

(gul pushtalarga) ekib foydalanish mumkinligini ko‘rsatmoqda. 

Koʻzagul. Yoz oylarida ochiladigan O‘rta Osiyo shu jumladan O‘zbekistonda 

juda kam tarqalgan bu o‘simlik uzoq o‘tmishdan olimlarni va gul shinavandalarini 

g‘oyat qiziqtirib keladi. Ko‘zagul (Ostrovskiya-magniyfika) qo‘ng‘iroqguldoshlarga 

mansub 1 - 1,5 m balandlikdagi tubsiz ko‘p yillik o‘t. Poyasi baquvvat ichi g‘ovak. 

Barglari to‘rttadan halqa shaklida joylashgan, tuxumsimon yoki keng nashtarsimon, 

chetlari tishsimon qirqilgan. O‘simlikning eng jozibador qismi uning gullaridir. 

Gullar poyaning yuqori qismida bir – ikki - uchtadan yo‘g‘on gulbandlarda o‘rnashib 

piramida shaklidagi to‘pgulni hosil qiladi. Kosachasi 5 sm uzunlikdagi 5 – 7 – 9 

tagacha bo‘lingan qalami nashtarsimon kosachabarglardan tashkil topgan. Toji juda 

nafis, ko‘zasimon, uzunligi 8 – 10 sm, yuqori qismi o‘tkir uchli 5 – 8 – 9 bo‘lakka 

ajralgan, havorang, och havorang, ba`zan oqishlari ham bo‘ladi. Changchilari 5 – 9 ta, 

tojidan ikki barobar qisqa, lekin changdoni changchi ipidan uch marta uzun. Urug‘i 

ko‘p, ancha yirik, uzunligi 2 – 3 mm keladi. Ko‘zagul iyun - iyul oylarida gullab 

meva beradi. U asosan togʻlarda daraxt va qoyalarning soyalarida o‘sadi. O‘simlik 
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oʻzining goʻzalligi bilan Oʻrta Osiyo xalqlariga azaldan maʼlum. Hatto kishilar uni 

ekma oʻsimlikka aylantirish ustida ham ish olib borganlar. Shunga qaramay, u fan 

uchun koʻp vaqt nomalum boʻlgan. Doktor Albert Regel uni birinchi marta 

Tojikistonning Darvoza togʻidan terib kelib, keyin 1884 - yili fanga kiritgan. 

yerlarida ham borligini koʻrsatdi. N.B. Pavlovning aytishicha , koʻzagul 19-asrning 

90-yillarida ekib oʻstirilgan. B.A. Fedchenko Shveytsariyada boʻlganida gulchi 

Mishelnikida barq urib oʻsib turgan nihollarni koʻrishga muyassar boʻlgan. Ammo 

bularning hammasi unutilib yuborilgan. Ayni vaqtda bu gul Tojikistondagi va 

Qozogʻistondagi botanika bogʻlarida oʻstirilmoqda. Xozir koʻzagul tabiatda juda ham 

kam saqlanib qolgan. 1955-yil Ugam daryosining yuqori qismidagi yaylovlarning 

birida uning kichik maydonda saqlanib qolganligi aniqlangan. Koʻzagulni uchratgan 

kishilarni uni saqlab qolishga koʻmaklashishga chaqiramiz. 

Gazakoʻt. Gazakoʻt (Gensiana) hamda yer bahosi deb yuritiladigan bu oʻsimlik 

oʻzining 2 fazilati: xushmanzaraligi va shifobaxsh xususiyatlari bilan oʻlkamizdagi 

eng foydali oʻsimliklar singari qadrlanadi. Oʻzbekistonda oʻsadigan 

gazakoʻtdoshlarga mansub fanda Gensiana deb yuritiladigan turkumga kiruvchi 7 

turning koʻpchiligini xalq orasida gazakoʻt deb yuritiladi. Ular respublikaning deyarli 

barcha togʻli tumanlarida tarqalgan. Gazakoʻtlarga eng boy joy Samarqand viloyati 

hisoblanadi. Gazakoʻtlar togʻ va yaylovlarga xos oʻsimlik. 

Gazakoʻtlar foydali oʻsimlik sifatida salmoqli oʻrinni egallaydi. MDHning 

boshqa respublikalarida tarqalgan gazakoʻtlardagi xususiyatlar haqida ham koʻpgina 

maʼlumotlar mavjud. Quyida gazakoʻtlarni Oʻzbekistonda keng tarqalgan bitta turi 

haqida fikr yuritiladi. 

Gazakoʻt (gensiana oliviyeri) 10 – 40 sm hatto undan ham baland boʻlib 

oʻsadigan ildizpoyali koʻp yillik oʻt. Poyalari bir nechta silliq ildiz boʻgʻiziga yaqin 

qismi eski yopirma barg qoldiqlari bilan yopilgan. Barglari boʻlinmagan, tuksiz, 

qarama-qarshi joylashgan. Gullari poyaning uchida qisqa gulbandda 3 – 6 tadan 

joylashgan. Oʻsimlikning diqqatga sazovor qismi uning gulidir. Poya uchida soyabon 

hosil qilib oʻrnashgan gullarining tuzilishi juda ajoyib. Odatda toʻpgulning markaziy 

qismidagi gul birinchi boʻlib ochiladi, qolganlari esa navbat bilan bir necha kun 

davomida ochiladi. Bu davrda gazakoʻt oʻsayotgan joy koʻk - binafsha, ko‘k yoki och 

koʻk rangli manzara hosil qiladi. Tojlari turlicha kattalikda. Yaxshi oʻsgan oʻsimlik 

tojining uzunligi bazan 5 smga yetadi. Kosachasi yupqa, uzunligi 10 – 13 mm yani 

tojdan 2 - 3 marta qisqa. Gazakoʻt bahorda gullaydigan oʻsimlik boʻlishiga qaramay 

sharoitga qarab may oyining oxiri va iyun oylarida ham gullaydi. Togʻning yuqori 

qismidagi salqin yerlarda tarqalgan gazakoʻtlar hatto iyul oylarida ham ochiladi. 

Urugʻi oʻsimlik tarqalgan joyga qarab iyun - iyul oylarida yetiladi. Koʻsagi choʻziq 
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urugʻlari koʻp va mayda. Gazakoʻt Oʻzbekistonning adir va togʻlaridagi shagʻalli 

sernam, salqin yerlarda tarqalgan. Mazkur oʻsimlik boshqa gazakoʻtlardan bir qator 

foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xalq tabobatida gazakoʻtdan koʻpgina 

kasalliklarni davolashda foydalanib kelingan. Gullab turgan oʻsimlikning 

qaynatmasidan bezgak, oshqozon va ichak kasalliklari, tish ogʻrigʻi hamda ayrim qon 

ketish kasalliklarini davolashda, quyuqroq qaynatmadan yaralarni tuzatishda va 

shishlarni qaytarishda keng foydalanilgan. Oʻsimlikning ildizini zirkning ildiziga 

qoʻshib qaynatib hosil boʻlgan sharbatni sanchiq, koʻkrak ogʻrigʻi hamda badan 

sirqirogʻini qoldirish uchun ishlatiladi. Hozir gazakoʻt ilmiy meditsinaga ham jalb 

etilmoqda. Soʻnggi yillardagi tadqiqotlar uning tarkibida bir qator foydali moddalar 

borligini koʻrsatdi. 

Sallagul. Ayiqtovondoshlarga mansub bu oʻsimlik mazkur oilaning boshqa 

xushmanzara turlari kabi xalqimizda oʻzining yirik va nafis gullari bilan azaldan 

manzur boʻlib kelmoqda. Ayrim yerlarda, masalan, Toshkent viloyatining togʻli 

tumanlarida sallagulni argʻivongul deb ham atashadi. Biz sallagulni seleksionerlar 

tomonidan yaratilgan navlari haqida soʻz yuritmoqchi emasmiz. Koʻpchilikni shu 

jumladan biz botaniklarni uning tabiiy holda oʻsayotgan nihollari koʻproq tashvishga 

solmoqda. Oʻzbekistonda sallagulning bitta madaniy (Xitoy sallaguli) va bitta 

yovvoyi (fanda Peonia Intermedia deyiladigan) turi tarqalgan. Sallagul (gap yovvoyi 

sallagul haqida ketadi) koʻp yillik, 25 – 80 sm uzunlikdagi tuksiz yashil yoki och 

qizgʻish rangli oʻt. Birglari yirik, bitta uzun bandda qisqa bandchali bir nechtaga 

boʻlingan bargchalar oʻrnashgan. Bard boʻlaklari nashtarsimon qalami, shuning 

uchun ham u gulga oʻzgacha koʻrk berib turadi. Bu barglarsiz quruq gulni tasavvur 

etish qiyin. Oʻsimlikning ildizi juda ajoyib, u tashqi tomondan urchuqni eslatadi, bir 

tupda bir nechtagacha boʻladi. Ular gʻuj - gʻuj boʻlib joylashadi. Uni kartoshkaning 

ildiziga oʻxshatish mumkin. Gullari ikki jinsli, yirik 6 - 12 sm kenglikdagi, toʻq qizil 

rangli, gulqoʻrgʻoni murakkab, tojbarglari 3 – 8 ta. Sallagul iyun - iyul oylarida 

ochilib, iyul - avgust oylarida meva beradi. Sallagul togʻ oʻsimligi, u dengiz sathidan 

1500 - 2500sm balandlikdagi mayda chagʻirtoshli ochiq yerlarda, baʼzan daraxt va 

butalar orasida oʻsadi. Oʻzbekistonda sallagul Toshkent viloyatining togʻlarida, yani 

Gʻarbiy Tyanshan togʻ tizmalarida tarqalgan. Uning respublikamizning boshqa 

viloyatlaridagi togʻlarda uchrashi bizga maʼlum emas. Oʻrta Osiyoda u Torbogʻatoy, 

Jungʻur - olatogʻi, Tyanshan va Pomir - Oloy togʻ tizmalari boʻylab tarqalgan. 

Shuningdek bu Gʻarbiy Sibir va Jungʻoriyada ham uchraydi. Soʻnggi yillarda sallagul 

tarqalgan tabiiy maydon ayrim sabablarga koʻra qisqarib ketdi. Bunga asosan gul 

shinavandalari, sayohatga chiquvchilar va ekspeditsiyaga boruvchi shaxslar sababchi 
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boʻlmoqda. Sallagulni muhofaza qilishning asosiy yoʻli uning yer ustki va yer ostki 

qismlariga tegmaslikdan iborat. 

Chinnigul. Oʻzining ajoyib navlari bilan oromgohlarimizga koʻrk baxsh etib 

kelayotgan oʻsimliklardan biri chinnigul (Diantus) turkumidir. Oʻzbekistonda uning 2 

ta madaniy va 11ta yovvoyi turi oʻsadi. Biz quyida faqat Toshkent viloyatida (Angren 

daryosining yuqori oqimida) oʻsadigan, ayniqsa guli bilan boshqa turlardan bitta 

fanda Diantus Xolseri deb yuritiladigan yovvoyi turi haqida toʻxtalib oʻtamiz. U koʻp 

yillik, tuksiz, boʻyi 30 – 40 sm. Poyasi bir nechta, sershox. Barglari qalami, 

nashtarsimon eni 3 – 5 mm. Gullari bittadan shoxchalarning uchida joylashgan. 

Kosachasi silindrsimon, uzunligi 2 - 2,5 sm eni 5 mm, och binafsha rangli. 

Tojbarglarning kengaygan uchki qismi mayda boʻlaklarga ajralgan. Bu boʻlakchalar 

oʻsimlikka ajoyib jozibador husn baxsh etadi. Koʻsagi silindrsimon. Yovvoyi 

chinnigul may - iyun oylarida gullab urugʻlaydi. Tabiatda bu oʻsimlik 

Oʻzbekistonning yuqorida qayd etilgan joylarida oʻsadi. Oʻrta Osiyoda esa Jungʻar 

Olatogʻi, Tyanshan, Sharqiy Pomir kabi togʻlarda tarqalgan. 

Jumagullar. Piyozdoshlarga taalluqli turlarning aksariyat qismini xushmanzara 

o‘simliklar tashkil etadi. Bu oilaning ajoyib vakillaridan biri jumagullardir. 

Oʻzbekistonda jumagullarning ikkita (Fritillariya Olgae va F.Ferganenzis) yovvoyi 

turi oʻsadi. Afsuski ular tabiatdan keng oʻrin olgan emas. Birinchi tur Samarqand va 

Buxoro viloyatlaridagi (Pomir Oloy ) togʻlarda qoya va daraxtlarning soyalarida 

tarqalgan. Ikkinchi tur esa biz uchun faqat Fargʻona viloyati (Shohimardon togʻlari) 

da oʻsishi maʼlum. Ularning piyozlarni sharsimon, eni 1 – 3 sm. Ikkala tur ham koʻp 

yillik oʻt,  poyasi 20- 70 sm. Barglari tuksiz, pastkilari qarama - qarshi yoki halqa 

hosil qilib oʻrnashgan, yuqoridagilari qarama - qarshi yoki ketma - ket joylashgan, 

shakli qalami nashtarsimon yoki qalami, guloldi barglari ikkitadan yoki uchtadan 

joylashgan, uchlari buralgan. Gullari yoyiq shingillarda 1-3-8 tadan joylashgan, 

doimo pastga qarab osilib turadi. Gulqoʻrgʻonlari qoʻngʻiroqsimon oltita tutashmagan 

gulqoʻrgʻon boʻlaklaridan hosil boʻlgan, rangi har xil. Koʻsagi qisqa bandchali, eni 2 

sm, oltita qanotchasi bor. Jumagullar aprelning oxiridan may oyigacha gullab, may - 

iyun oylarida urugʻlaydi. 

Isfarak. Xalq orasida koʻproq Delfinum Semibarbatum nomli turga isfarak 

deyiladi.Biz tariflamoqchi boʻlgan turimizni (Delfinum knorringgianum) ham boshqa 

nomi boʻlmaganligi sababli isfarak deb ataladi. Xushmanzaralikda Delfinum 

turkumining ekma turlaridan qolishmaydigan bu turi ilmiy manbalarda faqat 

Qirgʻiziston territoriyasi uchun keltirilgan xolos. Oʻzbekistonda isfarakning borligi 

soʻnggi yillarda maʼlum boʻldi. Sirdaryo viloyati Pedagogika institutining dotsenti P. 

Xolqoʻziyev uni birinchi boʻlib, Oʻzbekiston territoriyasidan yigʻib keldi va 
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arealining kengayishiga sabab boʻldi. Isfarak koʻp yillik, boʻyi 35 – 45 sm 

balandlikdagi oʻsimlik. Barglari asosan oʻsimlikning pastki qismida joylashgan, 

panjasimon besh boʻlakka ajralgan, boʻlaklari teskari tuxumsimon. Poyasining yuqori 

qismi sershox, har bir shox uchida 2 – 4 tadan uzun (5 – 7 sm) bandli gullar 

joylashgan. Gulyonbargchalari qalami, uzunligi 4 mm. Gullari boshqa qayd qilingan 

gullardan tojbarglarining tuzilishi va oʻziga xos chiroyi bilan ajralib turadi. 

Tojbarglari 5 ta, ulardan bittasining (tepadagisining) ostki tomoni uzayib pix hosil 

qiladi. Pixi silindrsimon, uzunligi 2 - 2,5 sm, yogʻonligi 2,5 mm. Changchilari koʻp. 

Mevasi bargaklardan tashkil topgan. Oʻsimlik hozircha faqat Oloy togʻ tizmasida 

oʻsadi, shuning uchun uning tabiiy nihollarini saqlab qolishga jiddiy eʼtibor berish 

lozim. Agar u tabiatdan keng oʻrin olsa biz shundagina toʻliq foydalangan boʻlamiz. 

Xulosa qilib aytganda O‘zbekiston tabiatida manzarali, dorivor, bo‘yoq 

beradigan kabi foydali o‘simliklarga boy. Ammo ko‘pgina o‘simliklarning arealini 

qisqarisi, meyyoridan ortiqcha terib olish natijasida noyob va kamyob o‘simliklar 

qatoridan joy olishiga sabab bo‘lmoqda. Tabiatda o‘simliklani asrab avaylash orqali 

biologik xilma xillikni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. 
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