
Cənub okeanı 

 Antraktidanı yuyan okean sularını əhatə dairəsi özündə okeana aid xarakterik 

əlamətləri, Atlantik, Sakit və Hind okeanlarının yaxşı müşahidə edilən təbiət 

xarakterlərini özündə əks etdirir.  

 Hazırki vəziyyətdə Cənub okeanının sərhədləri məsələsi çox mürəkkəb xarakter 

daşıyır. Cənubdan o cənub Qütb Materiki ilə məhdudlaşır. Bu okeanın qərbi və şərqi 

sərhədləri yoxdur. Müasir elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvürlərə görə şimal 

sərhəddi sirkupolyar axının şimal sərhədlərinə yaxın (təxminən 40-60
0
 c.e.)Atlantik 

konvergensiya (nisbətən isti və soyuq səth sularının birləşmə xətti) Cənub okeanının 

bu şərti coğrafi sərhədlərinin əsas coğrafi xüsusiyyəti onun Antarktik konvergensiya 

xəttinin vəziyyətinin ilarası və fəsillərarası dəyişilmələri ilə əlaqədar onda baş verən 

bəzi zaman və məkan dəyişmələridir. Qeyd olunan sərhədlər daxilində Cənub 

okeanının sahəsi 86 mln. km
2
 -dir. (Bəzi mənbələrə görə bu rəqəm mübahisəlidir) 

Okeanın orta dərinliyi 3503m, ən dərin yeri 8264m (Cənub Sandviçev çökəkliyi, 

Meteor şəlaləsi) Cənub okeanın ərazisi boyunca müxtəlif ölçülü və əsasən vulkanik 

mənşəli  mürəkkəb dağ relyefi adaları mövcuddur. Dəniz okeanın cənub kənarında 

yerləşir. Skotiya dənizi də ayrıca yerləşir. Dənizin cənub hissəsi Antraktida sahilləri 

ilə əhatələnir,  şimalc hissəsi isə okeana birləşir.  

 Okean dibinin relyefi- Coğrafiya elminin müasir tədqiqatlarının son 

məlumatlarına əsasən Antraktida materiki və onu əhatə edən sular əsasən Antraktida 

kontinental okeanik litosfer tava plitə üzərində yerləşir. Cənub okeanının şimal 

ərazisinin dibinin bəzi sahələri Sakit okean (Cənubi Amerika hissəsi) Skot dənizi və s. 

digər tava plitələri üzərində yerləşir.  

 Cənub okeanının dibinin relyefi və geoloji qruluşunun əsas xüsusiyyətləri  

məhz bununla bağlıdır. Dibin relyefində əsas geomorfoloji formalar aydın nəzərə 

çarpır. Şelf ərazisi əhəmiyyətsiz enlə (orta hesabla 150m) xarakterizə olunur. Yalnız 

Ross və Ueddel dənizlərində onun eni 1000-1100 metrə çatır. Şelf ərazisinin orta 

dərinliyi 200m-ə çatır.  

 Antraktidanın materik yamacı xüsusilə onun şərq hissələri pillələrdə 

parçalanmış və sualtı kənarlarla kəsilmişdir. Cənubi Amerikanın Antraktida ətrafı 

hissələrdə Sakit okean sahillərinin yaxınlığında materik yamacı sərtdir. Antraktik 

sahillərdə nisbətən az meyilli və az parçalanmışdır. Okean yamacı sualtı qayalar 

silsilələri zəyif yüksəklik və çökəkliklərlə xarakterizə olunur. Az-çox iri qayalıqlar 

silsiləsi Qərbi Hind və Mərkəzi Hind okeanlarındadır. Vadi riftləri bir-birlərini dəqiq 



ardıcıllıqla izləyir. Onlar mahiyyətləri etibarilə orta okean dağ silsilələrindən ayrılan 

cənub qollarıdır.  

 Cənub okeanın ərazisində Avstraliya-Antraktik, Sakit okean(və ya Sakit 

okeanın cənubu) və şərqi Sakit  okean yüksəkliyinin bəzi hissələri yerləşir. 60
0
 cənub 

en dairəsi ərazisində və ya rayonlarında okeanın iri çökəklikləri Afrika-

Antraktik(6787m), Avstraliya-Antraktik (6098) və Bellinshauzen(5399m) yerləşir.  

 Ümumiyyətələ Cənub okeanının dibinin relyefi qonşu okeanlarla dərinlik suları 

əvəzlənməsinə heç bir təsir göstərmir.  

 Dib çöküntüləri-dib çöküntülərinin təyin olunmasında dəqiq ərazi üzrə hərəkət 

etmək olar. Sualtı sahillərin əhatə dairəsində Aysberq çöküntüləri üstünlük təşkil edir. 

Antraktidadan uzaqlaşdıqca aysberq çöküntüləri üstünlük təşkil edir. Antraktidadan 

uzaqlaşdıqca aysberq çöküntüsüokean yamacı hövzəsində daha çox müşahidə olunan 

silisyumlu diatom lilləri ilə əvəz olunur. Cənub okeanının dibinin sərhəd zonasını 

əmələ gətirən orta silsilələr qarışıq silisyumlu əhəngdaşı və şimala doğru onları əvəz 

edən formalinnef çöküntüləri çoxalır. Keniş Kroze hövzəsində tərkibində yüksək 

dərəcədə diatom lili  olan qırmızı  gil geniş yayılmıışdır.  

 Hind okeanının Antraktida zonasının çöküntü qatı 150m-ə çatır. Alçaq sualtı 

dağ yüksəkliklərinin zirvəsində(təpəsində)  çox vaxt çöküntü olmur. Cənub okeanının 

Sakit okean sektorunun sərhədləri daxilində materik ətəkləri 2000m-ə qədər olan 

terrigen və aysberq materiallarından ibarət akkumulyativ törəmələrdən ibarətdir. 

 Cənub okeanının iqlimi - iqlim şəraiti bir sıra faktorlarla şərtlənir: 

1.Özünəməxsus coğrafi vəziyyəti 

2.Soyuğun təsiri  

3.Yüksək dağlıq 

4.Buz örtüyü  

5.Antraktida materiki dəniz buzlaqlarının daimi mövcudluğu 

6.İsti okean axını olması və s.     

 Okeanın açıq məkan üçün dəniz qütblüyü  sahilboyu rayonlar üçün isə 

Antraktida üzərində olan buz örtüyünün atmosferi daima soyuması nəticəsində onun 

üzərində yüksək təzyiq zonası formalaşır. 



 Materik özü kifayət qədər keniş Antraktik depressiya - aşağı təzyiq zonası ilə 

əhatələnmişdir. (Demək olar ki, hər yerdə 60 və 68 c.e. ətrafında) Yalnız Sakit okean 

sektorunda onun orta hissəsi 67 c.e. dairəsindən Bellinshauzen dənizi rayonlarında 75 

c.e. dairəsinə qədər qalxır. 

 Atmosfer təzyiqinin belə bölüşməsi nəticəsində materikdən 15m/san sürəti ilə 

əsən axın küləkləri əmələ gəlir.  Yer kürəsinin fırlanmasının əks gücünün təsiri ilə 

onlar cənub - şərqə istiqamətlənirlər. Şimal Atlantik depressiya 40 c.e dairəsindən 

Cənub okeanı ilə sərhədlənərək  bütün il boyu ərzində yüksək təzyiqli dairəvi hərəkəti 

formalaşır. 

 Müvafiq olaraq sakit ərazi və subpolyar enliklərdə təxminən 65 c.e. 

dairəsinədək demək olar ki, daimi qərb küləkləri müşahidə olunur. Qış fəslində bu 

küləklərin sürəti 11m/san, yay vaxtında isə 9.5m/san təşil edir. Yay vaxtı bu küləklər 

ən yüksək sürətə 55 c.e. dairəsində çatır. Qış vaxtı küləklərin maksimal sürəti 53 c.e. 

dairəsində olur. Bu o sahələrdə olur ki, güclü burulğanlarla müşahidə olunur.  

 Cənub okeanının iqliminin fərqləndirici xüsusiyyəti- aktiv  aktiv siklon 

fəaliyyətidir. Yay vaxtlarında cənuba doğru 45 c.e. dairəsi, qış zamanı isə 35 c.e. 

dairəsi əhatəsində Antraktida sahillərinə qədər intensiv olur. Siklonlar il boyu orta 

hesabla  40km/saat sürət ətrafında  dəyişir. 

  Cənub okean üzərində temperatur çox aşağıdır. Onun əhatəsi zonalara bölünür 

və qışdan yaya doğru dəyişir. Yanvar ayında orta aylıq temperatur  materik ətrafı 

ərazilərdə  -24S
0
 okeanın şimal hissəsində təqribən 60 c.e. dairəsində 0

0
S-yə yaxın 

olur. Yay aylarında aylıq temperatur Antraktidada 9
0
S -50 c.e. şimalda 23-24

0
 havalar 

əsasən tutqun, soyuq, küləkli olur. Ərazi il boyu qarla müşahidə olunur.  

 Beləliklə Cənub okeanının iqlim şəraiti üçün iki külək; küləyin maksimal sürəti 

olan palasa aktiv siklon fəaliyyəti, havanın temperatur rejiminin zonalara görə 

bölünməsi 

 Okean suları- Cənub okeanının hidroloji şəraiti onun coğrafi mövqeyinin təsiri 

ilə formalaşır ki, burada şimaldakı digər okeanların bitişik suları ilə özünəməxsus 

əlaqə və Antraktida materikinin güclü buz örtüyü ilə qonşu olması daxildir.  

 Cənub okeanı üçün səth sularının aşağı temperaturu onların zonalara görə 

bölünməsi qış-yay vaxtları nisbətən kiçik dəyişikliklər xarakterikdir. Qışda okeanın ən 

cənub rayonlarında -1.8, -1.9S
0
 temperstur müşahidə olunur. Bu rəqəmlər şimala 

doğru əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməyə başlayır. Sıfır izoterm (eyni temperatura 



malik olan nöqtələri birləşdirən xətt) 60-55
0
 c.e. dairəsində müşahidə olunur. 50-

55
0
c.e. dairəsində səth sularının temperaturu -1.5

0
S-yə çatır. Okeanın şimal 

sərhədlərində isə bu temperatur göstəriciləri 10-12
0
S-dək müşahidə oluna bilir.  

 Yay fəslində Antraktida sahillərində suyun səthi -1
0
S-dən 0.5

0
S-yə qədər, sıfır 

temperatur isə 65-62
0
c.e. dairələri arasında müşahidə olunur. 60-55

0
c.e. dairələrində 

isə 10-15
0
S-dək qalxır.  

 Suyun temperaturunun dərinlikdən asılı olaraq da dəyişməsi müşahidə olunur. 

Lakin, onun dərəcəsi eyni harizontallarla və okeanın müxtəlif rayonlarında eyni 

olmur. Antraktida sahilyanı zonalarında suyun səth temperaturu 20-25m horizontala 

qədər sıxlaşır. 100m dərinliyə qədər  0   -1.9
0
S-yə kimi soyuyur. Daha 600m dərinliyə 

kimi çox az dəyişir. 1000-1200m dərinliyə qədər ağır-ağır azalır. Bu dəyişiklik 

okeanın dibinə kimi 1
0
S-dək azalma ilə müşahidə olunur.  

 Suların səth sularının əksər hissəsinin duzluluğu dünya okeanının orta 

duzluluğundan azdır və 34-34.2‰ təşkil edir. Ancaq şimal kənar ərazilərdə duzluluq 

34.8-35‰-ə qədər yüksələ bilir. Səth sularının duzluluğu orta bölgüsü zonalarla daha 

yaxın görünür. Duzluluğun artması cənubdan-şimala doğru müşahidə olunur. Səth 

sularının duzluluğunun əhəmiyyətsiz dərəcədə dəyişikliyi sahilə yaxın sularda daha 

aydın nəzərə çarpır. Hansı ki, su bölgələrdə buz əmələgəlmə və ərimə prosesi gedir. 

Qış zamanı burada duzluluq nisbətən artır və 34.4‰-ə çatır. Bu da buzlaşma 

dövründə suyun duzluluğu ilə izah olunur. Yayda buzların əriməsi nəticəsində 

duzluluq 33.8‰-ə qədər azalır. Bu sezonda ilıq və şirin suların nazik plyonka əmələ 

gətirir. Güclü küləklər olmadıqda bu təbəqə altındakı duzlu və soyuq su ilə qarışmır 

və uzun müddət qalır. Bu Cənub okeanın buzlaşan rayonlarının ən xarakterik 

xüsusiyyətidir.  

 Dərinlikdən asılı olaraq da duzluluğun dəyişməsi müşahidə olunur. Qış 

aylarında  materik sahilindəki sularda səth sularının duzluluğunun dəyişməsi 100m-ə 

kimi hiss olunur ki, bu da  34‰-lə müşahidə olunur. Dərinliyə doğru irəlilədikcə 

duzluluğun artması müşahidə olunur. Nəhayət okean dibində 34.7‰ təşkil edir. 

Mərkəzi rayonlarda duzluluq səthdə 34.6‰ olur. Duzluluğun bu həcmi 50m-ə qədər 

müşahidə olunur. Okeanın şimal kənarlarında səth sularının 35‰-ə yaxın,  dərinliyə 

getdikcə azalır və 34.2‰-ə çatır. Yayda buzların əriməsi zamanı səthdə suların 

duzluluğu 33-33.5‰-ə qədər azalır. Şirinləşmə 25-50m məsafəni tutur, daha sonra 

duzluluq tədricən yüksəlir dibdə qışdakı duzluluğa bərabər olur. 



 Okean axınları-Cənub okeanı səthində axın əsən küləklərin nəticəsində yaranır. 

Səthin əsas dövretmə elementi Antarktik dövredən axını şərqə doğru istiqamətlənir. 

40-50
0
c.e. dairəsində zolaq şəklində və 3000m dərinliyə qədər əraziləri əhatə edir. 

Axının sürəti okeanın ərazilərindən asılı olaraq müxtəlif sürətə malik olur. Dreyk 

boğazı rayonunda o 35-40m/san çatır.  Antraktida və Afrika arasındakı sürət 22-

30m/san, Antraktida və Avstraliya arasındakı sürət isə 25-45m/san müşahidə olunur. 

 65
0
c.e. dairəsindən cənuba doğru səth suları qərbə doğru yerdəyişmə edərək 

kontinent boyunca nisbətən ensiz (150km-ə qədər) qərb sahilboyu axın zolağını 

yaradır. Axın gah sahilə yaxınlaşır, gah da materikdən əsən axın küləklərinin təsiri 

nəticəsində sahildən nəzərə çarpacaq dərəcədə uzaqlaşır. Axının sürəti 15-30m/san-ə 

çatır. Saydığımız əsas axınlardan başqa Cənub okeanın səthində müxtəlif  tərəflərə 

istiqamətlənmiş su burulğanları da əmələ gəlir.  

 Okean sularının ümumi dövretməsində onların şaquli hərəkəti xüsusi yer tutur. 

Şərqi və Qərbi axınların arasında divergensiyası (divergensiya-inkişaf prosesində 

əlamətləri bir-birindən fərqlənməsi) nəticəsində qidalı maddələrlə zənginləşmiş 

dərinlik sularının yuxarı qalxması baş verir.  

 Qışda Ueddel dənizi ərazisində materik yamacları üzərində soyumuş və 

duzlaşmış səth suları dərin qatlara enir. Belə əlamətin nəticəsində nisbətən soyuq və 

duzlu dibyanı sular əmələ gəlir. Bu sular Antraktida ətrafında şərqə doğru Atlantik, 

Sakit və  Hind okeanları ətrafında şimala doğru onların suyu ilə qarışaraq yayılır. 

Cənub okeanının buzdan azad məkanında külək dalğalanması inkişaf edir. Bu qışda 

40-60
0
 c.e. dairəsi arasında daha güclənir. Burada hündürlüyü 2m olan dalğalar 

üstünlük təşkil edir. Bu dalğaların hündürlüyü qasırğa zamanı 8-9m hündürlüyə qədər 

çata bilir. Dünya okeanında ən hündür külək dalğası Kergelen adasında (Hind okeanı 

sektoru) qeydə alınmışdır. Burada dalğanın hündürlüyü 35m-ə qədər müşahidə 

olunmuşdur. Hündürlüyü 4-6m olan dalğalar Dreyk boğazının qərbində və 

Avstraliyanın cənub-qərb rayonunda qeyd olunur. Yayda dalğaların gücü zəifləyir bu 

da  dalğaların hündürlüyünün azalmasına səbəb olur.  

 Cənub  okeanında prolivlər hər yerdə qeyd olunur. Onların ən hündürü (8m-ə 

yaxın) Argentinanın cənub sahilində müşahidə olunur. Digər rayonlarda prolivin 

hündürüyü 2-2.5m təşkil edir. 

 Buzlar-Cənub okeanının əlamətdar xüsusiyyətlərindən biri də onun 

buzlaqlarıdır. Buradakı buzlaqların fərqləndirən xüsusiyyətlərindən ən əsası onların 

ilboyu mövcud olmalarıdır. Maksimal inkişaf zamanı buzlar 18-19 mln. km
2
, yay 



zamanı isə yalnız 2-3 mln. km
2
 sahəni əhatə edir. Burada dəniz şelfdə və aysberq 

buzlaqlarına rast gəlinir. Tərpənməz qalın buzlaqlardan şimala doğru üzən buzlar 

yerləşir. Onların qanunauyğunluğu və istiqamətini küləklər və axınlar müəyyən edir. 

Belə buzlaqların yaxınlığında böyük miqdarda okean sularından fərqlənən şirinsulu 

ərazilər vardır. Şelf buzlaqlarının mövcudluğu sahilyanı şelf zonası ilə əlaqədardır. 

Belə buzlar çöküntü mənşəlidir. Onun materikə aid hissəsi quru örtüyünün dabanı 

sayılır. Şelf buzlaqlarının orta hündürlüyü 430m olur. Belə buzlaqlar dəniz 

səviyyəsindən 10m bəzən isə 50m yüksəkliyə qədər qalxa bilir.  

 Aysberqlər-Cənub okeanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri sayılır. Onlar 

materikin buzlaqlarının və şelf buzlarının dalğaları, ləpələnmələrin və sunamilərin 

təsirindən qopması və materik buzlaqlarından(şelf buzlaqlarından)  ayrılması 

nəticəsində yaranır.Əldə edilmiş məlumatlara görə Cənub okeanı sularında hər il 

200.000 mindən aysberq olur.Onların orta uzunluğu 500m-ə yaxın, hündürlüyü dəniz 

səviyyəsindən -50m olur. Ayrı-ayrı aysberqlərin uzunluğu 5km-ə çatır. Aysberqlərin 

kütlələrinin əraiməsi onun ölçüsündən asılı olaraq orta hesabla 3-5 il ərzində əriyir. 

Aysberqlərin ən çox miqdarı sahildən 100-150km məsafədə  olan ərazilərdə rast 

gəlinir. Sahildən 700km uzaqlıqda isə onlara təsadüfən rast gəlinir.  

 Aysberq kütlələrinin və axının təsiri ilə Antraktidanın sahilboyu zonalarında 

hərəkət edir. Dreyf zamanı aysberqlər dağılıb parçalanaraq qəribə maraqlı görüntü 

alırlar. 

 Cənub okeanında həyat- Okeanda axının dövr etməsi onun arktik həyatında, 

tərkibinin və yayılmasında mühüm rol oynayır. Möhtəşəm, iri buz kütlələrinin 

okeanda orqanik həyatı məhdudlaşdırmasına baxmayaraq antraktida dənizləri onda 

olan canlı orqanizmlərin bolluğu  və müxtəlifliyinə görə Dünya okeanının bir çox 

tropik rayonları ilə rəqabət apara bilir. Az dəyişiklik mühitdə flora və faunanın 

uzunmüddətli varlığı (5mln. ildən çox) ona gətirib çıxarır ki, burada canlı orqanizmlər 

sərt yaşayış şəraitinə uyğunlaşmışdır. Aşağı səthdə yaşayan canlılar isə buzdan zəngin 

otlağın formalaşdığı qoruq kimi istifadə edirlər(su bitkiləri) 

 Cənub okeanının qütbyanı vəziyyəti ilə fotosintezin əsas şərtlərinin kəskin 

sezon dinamikası günəş radiasiyası ilə sıx bağlıdır. Belə şəraitdə bütün il boyu 

fitoplanktonun miqdar dəyişməsinin böyük amplitudu və şimldan çiçəklənmə 

zonasının yerdəyişməsi müşahidə edilir ki, nəticədə bahar cənuba nisbətən daha tez 

başlayır. Aşağı enliklərdə iki çiçəklənmə, yaxud yuxarı  enliklərdə  bir çiçəklənmə 

inkişaf edir. Səth sularında bioloji en zonası açıq görülür. Dibdə yaşayanlarda belə 



zonalar yoxdur, belə ki, onların inkişafında dib relyefi və barierlər(flora və faunanın 

mübadiləsinə maneə olan) çox vacib rol oynayır. Cənub okeanında fitoplanktonda 

diatom subitkiləri üstünlük təşkil edir. Diatom subitkiləri miqdarca da üstünlük təşkil 

edir. Xüsusilə yuxarı enliklərdə demək olar ki, 100% olur. Maksimum çiçəklənmə 

dövründə diatom subitkilərinin miqdarı özünün ən çox toplanma dərəcəsinə çatır. 

 Su bitkilərinin bölüşdürülməsi (yayılması) ilə suyun şaquli dayanaqlığı 

(möhkəmliyi) arasında dəqiq asılılıq vardır. Yay vaxtlarında subitkilərinin 

əhəmiyyətli kütləsi 25m-lik səth qatında yerləşir. Cənubdan şimala döğru 

fitoplanktonun tərkibinin dəyişməsi baş verir; yuxarı enlikli soyuqsulu növlər floradan 

çıxır istisu növləri ilə  əvəz olunur.  

 Cənub okeanında ən çox yayılmış heyvan növləri arasında planktonlar üstünlük 

təşkil edir. Onların yüzlərcə növləri mövcuddur. Burada az əhəmiyyətə malik olan 

polixedlər, malyuskalar və s. növlərə də rast gəlmək olar. Okeanın Sakit və Hind 

okeanı sektorlarında zooplanktonların biomassasının təxminən 75%-i yuxarıda 

göstərilənlərin payına düşür. Atlantik okeanı sektorunda kopenodlar azdır.  

 Cənub okeanı üçün, xüsusilə onun antraktik sahili üçün krillərin kütləvi 

toplanması xarakterikdir. Bu rayonlarda krillərin biokütləsi 2200mln. tona çatır ki, bu 

da burada hər il 50-70mln.ton xərçəngi ovlamağa imkan verir. Burada xərçənglər 

suiti, balıqların, molyuskaların, pinqvinlərin müxtəlif növ quşların əsas qidasını təşkil 

edir. Xərçənglər özləri isə fitoplanktonlarla qidalanırlar.  

 Zooplanktonların sayı il ərzində iki pik səviyyəyə çatır. Birincisi qışlamanı 

gecikdirmiş növlərin yüksəlməsi ilə başlayır. Bunlara isə səth sularında rast gəlinir. 

İkinci pik səviyyə zooplanktonun bütün səviyyə boyu bolluğu ilə xarakterizə olunur. 

Bu isə yeni nəslin aranması ilə şərtlənir. Hər iki pik zooplanktonun qatılaşması iki en 

dairəsi halında yaranır. Bu period yayda zooplanktonun əsas hissəsinin yuxarı qata 

keçdiyi və şimala doğru yerdəyişməsi zamanı olur ki, əhəmiyyətli yığıntı antraktik 

konvergensiya zonasında alır.  

 Qışda qatılaşma divergensiya zonasında, dərinlik sularında yaşayanların 

toplandığı yerdə müşahidə olunur.  Qış zamanı maksimum növ miqdarı 250-1000m 

dərinlikdə qeyd olunur. Zooplanktonun şaquli bölüşdürülməsi məsələsi bir çox 

orqanizmlərin bir zonadan digərinə requlyar (sutkalıq və mövsümi) miqrasiya 

xüsusiyyətləri ilə çətinləşir.  



 Cənub okeanı sularında olan fito və zoobentoz özünün zənginliyi və 

müxtəlifliyi ilə insanı heyrətə gətirir. Cənubi Amerikadan Antraktidaya doğru 

fitobentozun miqdarı azalır. Odlu torpaqda 300 növ məlumdursa, Kergelendə -138, 

Antraktida sahilyanı bölgələrdə 20-40 növ arasında olur. Əsasən qırmızı su bitkiləri 

üstünlük təşkil edir. Zoobentozun biokütləsi sərhədyanı rayonlarda orta hesabla 

0.5kq/m
2
-dək, bəzi yerlərdə 3 kq/m

2
-dək olur. 20-25m dərinlikdə səth ərazisində 

daimi yaşayışlar yoxdur. Biokütlənin azalması 500m dərinlikdən başlayır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, əgər Dünya okeanının digər hissələrində sublitoralın aşağı sərhəddi 

200m dərinlikdə yerləşirsə, Antraktida yaxınlığında bu göstərici 500-700m 

dərinliklərdən keçir. Ən çox növ müxtəlifliyi 200-300m ətrafında olan dərinliklərdə 

özünü göstərir. Balıqlar 200-500m dərinliklərdə yaşayırlar.  

 Cənub okeanının Antraktik hissələrində fauna çox zəngin, unikaldır və çoxlu 

endemiklər mövcuddur. Kergelen adası yaxınlığında fauna materikyanı rayonlarından 

5 dəfə kasıbdır.  

 Cənub okeanında olan balıqların 100 növü məlumdur. Onların yalnız 12 -si 

pototen ailəsinə məxsus və sənaye əhəmiyyətli olan dibyanı balıqlardır.Antraktik 

sektorunda ağqan şuka, boz və mərmər nototen, cənub putassı geniş yayılmışdır. Hind 

okeanı sektorunda sənaye əhəmiyyətli balıqların miqdarı çox azdır. Cənub okeanında 

kitlərin sayı təxminən 500mln başa yaxındır. Burada Cənub dəniz fili, Ueddel suitisi, 

Ross suitisi və bir sıra digər heyvanlar yaşayırlar. Üzgəcayaqlıların ümumdünya 

sayının 56%-ni Antraktik suitiləri təşkil edir . olan 44 quş növü mövcuddur. onlardan 

7 növ pinqvin ümumi biokütlənin 90%-ni təşkil edir. 


