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экология

Приведены результаты исследования, проведенного за 2012 – 2014 гг. в районе 
искусственного острова «D» месторождения Кашаган. 

Летнее распределение фитопланктона на месторождении Кашаган в районе 
искусственного острова D подчиняется общим закономерностям для Северного 
Каспия. В разные годы в его составе могут наблюдаться более или менее выражен-
ные отличия, что, в основном, зависит от межгодового непостоянства гидролого-
гидрохимического режима вод.

Среди всех представителей зоопланктона в данной части моря веслоногие рачки 
оказались самой массовой группой.

Варьирование таксономического состава зообентоса и его количественных 
характеристик, доминирование тех или иных групп по биомассе и численности в его 
составе по станциям наблюдения на акватории острова D месторождения Кашаган 
были связаны в первую очередь с гидролого-гидрохимическими условиями местоо-
битания (среди которых на первом месте стоит соленость) и типом грунта.

Ключевые слова: искусственный остров, морская вода, донное отложение, 
фитопланктон, зоопланктон, зообентос.

қАшАғАН САЛЫМАНДАғЫ «D» жАСАНДЫ АРАЛЫ АуДАНЫНДАғЫ 
ГИДРО бИОНТТАРДЫң жАғДАйЫ
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Қашаған кенішінің «d» жасанды аралы маңында 2012 – 2014 жылдарда жүргізілген 
ізденістердің нәтижелері келтірілген.

Қашаған кенішіндегі D жасанды аралы маңындағы фитопланктондардың жаздағы 
таралуы солтүстік Каспий үшін жалпы заңдылықтарға бағынады. Әр жылдарда оның 
құрамында азды-көпті айқын ерекшеліктер бақылануы мүмкін, ол негізінен жыларасындағы 
су режимінің гидрологиялық – гидрохимиялық тұрақсыздығынан болады.

Теңіздің бұл бөлігінде барлық зоопланктондардың ішінде ескекаяқты шаяндар ең 
көп топ болды.

Қашаған кенішіндегі D аралы маңындағы зообентостың таксонометриялық 
құрылымының және оның сандық сипаттамасының түрленуі, оның құрамы, биомасса-
сы және саны жағынан бақылау бекеттеріндегі бірінші кезекте өмір сүру ортасының 
гидрологиялық – гидрохимиялық жағдайына (олардың ортасында бірінші орында 
тұздылығы) және түбінің шөгіндісінің түріне байланысты

Кілт сөздер: жасанды арал, теңіз суы, түбінің шөгіндісі, фитопланктон, зоо-
планктон, зообентос.
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The results of the study conducted during 2012 – 2014 in the area of artificial island «D» 
Kashagan field. 

Summer distribution of phytoplankton at the Kashagan field in the area of artificial island 
D subject to the General laws for the Northern Caspian sea. Over the years, its structure can 
be observed more or less pronounced differences, which mostly depends on the interannual 
variability of hydrological and hydrochemical regime of the waters.

Among all representatives of the zooplankton in this part of the sea Copepod crustaceans 
were the most numerous group.

Variation in taxonomic composition of zoobenthos and its quantitative characteristics, the 
dominance of certain groups in the biomass and abundance in its composition at monitoring 
stations in the waters of the island D of the Kashagan field, was associated primarily with the 
hydrological and hydrochemical conditions of the habitat (among which the first place is the 
salinity) and soil type.

KEY WORDS: artificial island, seawater, sediment deposition, phytoplankton, zooplank-
ton, zoobenthos. 
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