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Khazar University Department Head Responds to Inquiry"Why Do We Pollute 

Surrounding After a Picnic?" 

On June 13, 2022, Ayshan Veli's article on sia.az website extensively investigated 

the pollution of environment by people during outdoor recreation in the spring 

and summer months, and studied the views of ecologists, journalists and others. 

Rovshan Abbasov, Head of the Department of Geography and the Environment 

at Khazar University and a member of the Public Council at AZERSU OJSC, also 

responded to the inquiry: 

"Leaving the area in the garbage after a picnic is an indication of bad 

manners. People come here to have a rest. Collection and management of solid 

waste in the regions and rural areas of Azerbaijan remains a serious problem. No 

matter what tourist destination or picnic area you go to, you will always see 

garbage. 

For example, when you go down to the river above 

the YukhariBash neighborhood of Sheki, one of the tourist destinations, 

you see garbage. This is a very embarrassing situation. 

I recently went to Zira with students. There are a lot of plastic bags by the sea in 

Zira. Abreshon National Park has a lot of waste by sea. Although it is cleaned 

every time, it still does not end. This must be decided at the district level. There is 

no collection or processing of solid waste in any village. All drinks sold in plastic 

containers damage nature. These issues need to be addressed. The sale of plastic 

bags should either be banned or sold for money. 

https://sia.az/az/news/social/961371.html  
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Xəzər”in departament müdiri “Piknikdən sonra ətrafı niyə çirkləndiririk?” 

sorğusunu cavablandırıb 

2022-ci il iyunun 13-də sia.az saytında Ayşən Vəlinin bu başlıqlı yazısında yaz və 

yay aylarında insanların açıq havada istirahət zamanı ətrafı çirkləndirməsi geniş 

araşdırılaraq, ekoloq, jurnalıst və digərlərinin fikirləri öyrənilmişdir. 

Xəzər Universitetinin Coğrafiya və ətraf mühit departamentinin müdiri, “AZƏRSU” 

ASC-nin yanında İctimai Şuranın üzvü Rövşən Abbasov da sorğunu cavablandıraraq 

bildirmişdir: 

“Piknikdən sonra ərazini zibilli qoyub getmək mədəniyyətsizliyin göstəricisidir. 

İnsanlar bura istirahət üçün gəlir. Azərbaycanın rayonlarında, kənd yerlərində bərk 

tullantıların toplanması, yığılması və idarə olunması ağır problem olaraq qalır. 

Hansı turist məkanına və ya piknik yerinə getsən, orada mütləq zibil tullantılarına 

rast gəlirsən. 

Məsələn, turist məkanlarından biri olan Şəkinin Yuxarı Baş məhəlləsindən yuxarıda 

çayın aşağısına endikdə zibilliyə rast gəlirsən. Bu çox biabırçı bir vəziyyətdir. 

Mən bu yaxınlarda tələbələrlə Zirəyə getmişdim. Zirədə dəniz kənarında plastik 

torbalar baş alıb gedir. Abreşon Milli Parkında dəniz vasitəsilə çoxlu tullantılar 

olur. Hər dəfə bunu təmizləsələr də, yenə də bitmir. Buna mütləq rayon 

səviyyəsində əncam çəkinməlidir. Heç bir kənddə bərk tullantıların yığılması və 

emalı prosesi yoxdur. Plastik qablarda satılan içkilərin hamısı təbiəti korlayır. Bu 

məsələlər həll olunmalıdır. Plastik torbaların satışına ya qadağa qoyulmalı, ya da 

pulla satılmalıdır”. 

https://sia.az/az/news/social/961371.html  
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