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В работе приводятся результаты исследований, проведенных по сезонам 
за 2014 г. и 2015 г., состояния гидробионтов в районе структуре Тюб-Караган. 
За исследованный период преобладают диатомовые виды водорослей. Состав, 
структура, количественные показатели и сезонная динамика зоопланктона были 
обычными для данного района.

Среднегодовые значения численности зоопланктона в 2015 г. не изменились 
относительно 2014 г. Биомасса зоопланктона от 2014 г. к 2015 г. снизилась за счет 
меньшего количества крупных медуз.

Из представителей макрозообентоса доминировали представители группы 
червей, которые встречались на всех станциях. Группа насекомых встречается 
точечно. Наиболее массово эта группа отмечена на исследуемом участке, как и 
ранее это солоноватоводный вид Chironomus albidus, постоянный обитатель донного 
биоценоза в данном районе моря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Каспийское море, Тюб-Караганский залив, фитопланктон, 
зоопланктон, макрозообентос
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Ізденіс жүргізілген мезгілде балдырлардың диатомдық түрлері басым болды. 
Зоопланктондардың құрамы, құрылымы, сандық көрсеткіштері және кезеңдік динамикасы 
осы аумақ үшін қалыпты түрде болды. 

Зоопланктондардың 2015 ж. орташа жылдық санының мәні 2014 ж. салыстырмалы 
түрде өзгермеген. Ірі медузалардың санының азаюына байланысты зоопланктондардың 
биомассасы 2015 ж. 2014 ж. қарағанда кемігін.

Макрозообентостан кездесетін құрттар топтары барлық бекеттерде басымдырақ 
болды. Жәндіктер тобы шінара кездеседі. Бұл топ Түпқараған шығанағында тұзды суды 
мекендейтін түрі Chironomus albidusтан құралған бұрыннан белгілі, теңіздің осы аймағының 
түптік биоценозы. 

КІЛТТІК СӨЗДЕР: Каспий теңізі, Түпқараған шығанағы, фитопланктон, зоопланктон, 
макрозообентос
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The results of the research carried out for the seasons for 2014 and 2015 presents in this 
work, for the state of hydrobionts in the area of the Tyub-Karagan structure. Diatom species of 
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algae predominate over the period studied. The composition, structure, quantitative indices and 
seasonal dynamics of zooplankton were common for the area

The average annual value of the number of zooplankton did not change in 2015 in relation to 
2014. Biomass of zooplankton from 2014 to 2015 decreased at the expense of the fewer quantities 
of large jellyfish.

The representatives of the macrozoobenthos were dominated representatives of the group of 
worms, that they met at all stations. The group of insects occurs pointwise. This group was marked 
the most massively in the investigated site, as before this is brackish-water species of Chironomus 
albidus, it is the permanent inhabitant of the present biocoenosis in the present area of   the sea.
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