
UKLÁDÁNÍ UHLÍKU V OCEÁNU: VLIV 
PLANKTONU NA ZMĚNU KLIMATU

PROFESOR KATSUMI MATSUMOTO

© Dr. Andrea Holmes a Meghan Gaul, Doane University. Vytištěná sestava kolorimetrických senzorů před a po dopadu výbušniny na povrch



Zatímco lidstvo uhlík pilně vypouští do 
atmosféry, oceán jej pilně pohlcuje. V mořské 
vodě se oxid uhličitý rozpouští a může se 
odtud dostat do živých organismů. V blízkosti 
hladiny oceánu najdeme fytoplankton tvořený 
mikroskopickými mořskými rostlinami, které 
fotosyntézou získávají uhlík a začleňují jej do 
svých buněk. Část tohoto uhlíku nakonec v 
důsledku odumírání nebo jiných procesů v 
potravním řetězci klesá do hlubin oceánu, 
kde se ukládá v mořské vodě a v sedimentech 
na dně. Oceán tedy představuje mimořádně 
významné úložiště uhlíku, a výrazně tak 
zpomaluje tempo změny klimatu.

Tento efekt se nazývá „biologické čerpadlo“. 
„Biologickým čerpadlem se rozumí vertikální 
přenos organických látek vzniklých 
fotosyntézou z povrchu oceánu do jeho 
hlubin,“ říká profesor Katsumi Matsumoto z 
University of Minnesota. „Oxid uhličitý se tedy 
z atmosféry přesouvá do hlubokých vod, kde se 
může ukládat po celá staletí nebo i déle. Čím 
účinněji biologické čerpadlo funguje, tím více 
ochlazuje světové klima tím, že z snižuje obsah 
oxidu uhličitého v atmosféře.“

Rychlost, s jakou k tomu dochází, je však 
částečně dána tím, jaká fytoplanktonní 

společenstva se na tomto procesu podílejí. V 
závislosti na podmínkách, které v prostředí 
panují, se tato fytoplanktonní společenstva 
mohou značně lišit, což ovlivňuje to, jakou 
úlohu v celosvětovém koloběhu uhlíku v oceánu 
hrají. Profesor Matsumoto působí v oboru 
biogeochemie oceánu a pomocí počítačových 
modelů se snaží předpovídat růst množství 
těchto mikroskopických organismů a jejich vliv 
na koloběh uhlíku v celosvětovém měřítku.

FYTOPLANKTON
„Všechny formy života při růstu využívají 
tytéž základní prvky: uhlík (C), dusík (N) a 
fosfor (P),“ říká profesor Matsumoto. „Uhlík 
je základním stavebním prvkem buněk, dusík 
je hlavní složkou bílkovin a fosfor je nezbytný 
pro nukleové kyseliny, jako je DNA.“ Profesor 
Matsumoto studuje poměr C : N : P ve 
fytoplanktonu – tedy jinými slovy to, jak 
a proč se poměr těchto tří prvků v těchto 
organismech mění.

V rámci své práce zpochybňuje jednu obecně 
přijímanou poučku. „Téměř před sto lety Alfred 
Redfield zjistil, že poměr C : N : P v mořském 
planktonu je stabilní a velmi podobný poměru v 
mořské vodě. Toto zjištění se stalo známým jako 
„Redfieldův poměr“ a je ústřední myšlenkou 

SEZNAMTE SE 
S VÝRAZIVEM 
BIOGEOCHEMIKA 
OCEÁNU
BIOLOGICKÉ ČERPADLO – biologicky 
podmíněné zachycování a ukládání 
atmosférického uhlíku v oceánu

KOLOBĚH UHLÍKU – řada procesů, 
v jejichž rámci dochází k přeměně jedné 
formy uhlíkových sloučenin v jinou, jako je 
fotosyntéza, dýchání, rozklad a spalování

UKLÁDÁNÍ UHLÍKU – proces 
zachycování a retence atmosférického oxidu 
uhličitého

FOTOSYNTÉZA – chemický proces, při 
kterém rostliny přeměňují oxid uhličitý, vodu 
a světlo na organické molekuly

FYTOPLANKTON – mikroskopické 
mořské rostliny, které obývají povrchové 
vody oceánů

TAXONOMIE – systém klasifikace 
organismů
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k jevu známému jako tepelná stratifikace, 
což znamená, že se „vrstvy“ vody v různých 
hloubkách mísí méně než dříve. Jedná se 
především o to, že živiny vázané v hlubších 
vrstvách se s menší pravděpodobností dostanou 
do povrchových vod, což má za následek, že v 
prostředí, kde se vyskytuje fytoplankton, je k 
dispozici méně N a P. Pokud bychom vyšli z 
Redfieldova poměru, očekávali bychom, že to 
výrazně sníží účinnost biologického čerpadla, 
protože nebude-li dostupný N nebo P, nemůže 
fytoplankton zachycovat C.

Výzkum profesora Matsumota však ukazuje, 
že v tomto případě může dojít k částečné 
kompenzaci dalšími faktory, které zkoumal a 
které poměr C : N : P ovlivňují. „Nízké hladiny 
živin poměr C : N : P v buňkách zvyšují: buňky 
tedy zachycují úměrně více C než N nebo 
P,“ říká profesor Matsumoto. „Klesající obsah 
živin a zvyšující se teploty zároveň zvýhodňují 
společenstva druhů fytoplanktonu bohatého 
na C, jako jsou sinice.“ Tyto reakce v oblasti 
fyziologie a taxonomie znamenají, že ačkoli se 
účinnost biologického čerpadla do konce století 
ještě značně sníží, mohl by tento pokles být o 
30 % nižší, než bychom bez těchto informací 
očekávali na základě standardního scénáře 
budoucího oteplování.

biologické a chemické oceánografie,“ říká 
profesor Matsumoto. „Výzkum z poslední doby 
však ukazuje, že se tento poměr C : N : P v 
planktonu může ve skutečnosti značně kolísat. 
Cílem mého projektu je najít způsob, jak tuto 
proměnlivost promítnout do modelů oceánu a 
tyto modely pak využít ke zkoumání jejího vlivu 
na koloběh uhlíku v oceánu a světové klima.“

CO POMĚR C : N : P OVLIVŇUJE
„Obecně lze říci, že účinnost biologického 
čerpadla často omezuje dostupnost živin,“ uvádí 
profesor Matsumoto. „Zahradní rostliny rostou 
více, když je hnojíme N a P, a totéž platí i pro 
mořský fytoplankton.“ Výzkum však ukazuje, že 
toto vysvětlení věci příliš zjednodušuje, protože 
se v jeho rámci předpokládá, že množství C : N 
: P zůstává konstantní a je dáno Redfieldovým 
poměrem. Život je, jak už to tak často bývá, ve 
skutečnosti podstatně složitější.

„Ve svém výzkumu jsem identifikoval tři 
obecné faktory, které určují poměr C : N : P 
ve fytoplanktonu v různém měřítku,“ vysvětluje 
profesor Matsumoto. „U jednotlivých buněk 
je poměr C : N : P dán dostupností N a P, 
teplotou a množstvím světla. Například když 
je v okolní mořské vodě nedostatek P, buňky 
to kompenzují: stanou se bohatými na C a 
s P hodně šetří.“ Je to ale trochu složitější, 
protože různé druhy fytoplanktonu reagují 
na tyto faktory dané prostředím různě. 
„Druhým obecným faktorem ovlivňujícím 
poměr C : N : P je tedy taxonomie. Například 
sinice jsou typem fytoplanktonu obzvláště 
bohatého na C, a společenstva, kde převládají, 
tedy budou mít vysoký poměr C : N : P.“ 
Vliv různých takovýchto druhů na globální 
biologické čerpadlo závisí na tom, jak hojně 
se na celém světě vyskytují – místa s vysokou 
„produktivitou“ (tj. s velkým množstvím 
fytoplanktonu) přispívají k celosvětové 
produkci větší měrou než oblasti s nízkou 

produktivitou. „Třemi faktory, které je třeba 
zohlednit, jsou tedy fyziologie, taxonomie a 
produktivita,“ uzavírá profesor Matsumoto.

PROMÍTNUTÍ POMĚRU DO MODELŮ
„Numerické modely oceánu jsou 
matematickým vyjádřením toho, jak funguje 
skutečný oceán,“ vysvětluje profesor 
Matsumoto. „Například větry působí na 
povrchové vody oceánu a vytvářejí oceánské 
proudy, přičemž existují rovnice, které 
tento vztah mezi větrem a proudy vyjadřují.“ 
Modelování fyzikálních a chemických 
procesů je obecně snazší, protože základním 
„zákonům“, jimiž se řídí, rozumíme 
lépe. Naopak biologické procesy, jako je 
produktivita fytoplanktonu, jsou složitější 
a v modelech máme někdy tendenci je 
příliš zjednodušovat. Profesor Matsumoto 
pracuje na tom, aby se to změnilo. „Mnoho 
rovnic zachycujících biologické procesy 
je založeno na pozorování,“ říká. „Studuji 
výsledky, k nimž na základě pozorování dospěla 
biogeochemie oceánů a snažím se je převést 
do jednoduchých rovnic, které pak začleňuji do 
svých modelů.“

V současné době se Redfieldův poměr 
široce využívá k modelování chování oceánů, 
například koloběhu uhlíku, ale jak jsme viděli, 
ne vždy postihuje vztahy přesně. Nyní mohou 
oceánografové v rámci svých vlastních modelů 
využívat modely profesora Matsumota a 
vytvořit tak věrnější obraz světového oceánu. 
„Moje práce umožňuje vědcům odhadnout, 
jak se poměr C : N : P ve fytoplanktonu mění 
v závislosti na změně podmínek v prostředí,“ 
uvádí profesor Matsumoto. „To může zase vést 
k přesnějším modelům toho, jak asi vypadalo 
klima v dávné minulosti, a jak bude oceán 
reagovat na jeho současné a budoucí změny.“ 
OBJEVY
Probíhající globální oteplování vede v oceánu 



ZVAŽTE KARIÉRUV OBLASTI 
BIOGEOCHEMIE OCEÁNÝ

-  Žáky, kteří chtějí studovat oceánografii nebo příbuzné 
obory, může podpořit řada institucí. V USA jsou z grantu 

Sea Grant pro mořské projekty National Oceanic and 
Atmospheric Administration [Národního úřadu pro oceán a 

atmosféru] podporováni studenti směřující ke kariéře v oboru 
oceánografie, a to například formou stipendií a stáží: seagrant.

noaa.gov

•  Katedra věd o Zemi a životním prostředí na University 
of Minnesota, kde profesor Matsumoto působí, nabízí 

pravidelné osvětové programy pro veřejnost (cse.umn.edu/
esci/initiatives). Profesor Matsumoto většinu léta pořádá 

ve spolupráci s místními středními školami workshopy, 
přednáší pro veřejnost a do své výzkumné skupiny přijímá 

vysokoškolské studenty ke spolupráci na drobných projektech. 

•  Profesor Matsumoto vysvětluje, že kariéra v oblasti 
biogeochemie oceánů většinou znamená podílet se na 

výzkumu v akademickém prostředí nebo vládní instituci. Podle 
datové a softwarové společnosti PayScale se průměrný plat 
oceánografa v USA pohybuje kolem 70 000 USD za rok.

NEJLEPŠÍ TIPY PROFESORA 
MATSUMOTA

01   Najděte si někoho, kdo vás inspiruje a je pro vás dobrým 
vzorem.

02   Zkušenosti z působení v akademickém prostředí a aktivní 
zájem o otázky životního prostředí jsou pro profesní dráhu v 
oboru oceánografie dobrým předpokladem.

03   Udržujte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem. To je pro trvalý úspěch v životě velmi důležité.

CESTA OD STUDIA K PROFESI 
BIOGEOCHEMIKA OCEÁNÝ

Vzhledem k interdisciplinární povaze biogeochemie oceánů profesor 
Matsumoto doporučuje seznámit se se základy STEM: fyzikou, chemií, 

biologií a matematikou. Velmi užitečnými obory v rámci vysokoškolského 
studia jsou oceánografie, geochemie nebo vědy o Zemi, ale potřebnou 
průpravu mohou získat i absolventi mnohých dalších oborů přírodních 

věd.

Profesor Matsumoto vysvětluje více o své oblasti 
výzkumu a své kariéře.

CO JE BIOGEOCHEMIE OCEÁNŮ?
Oceánografie, tedy studium oceánů, je velmi 
široký a interdisciplinární obor. Zahrnuje fyziku 
(např. oceánské proudy, tepelný obsah), chemii 
(např. koncentrace prvků či izotopy v mořské 
vodě), biologii (např. biologickou produkci či 
mikrobiální dýchání) a geologii (např. vstupy 
z řek či sedimentaci). Biogeochemie oceánů 
je dílčí obor oceánografie, který se zabývá 
koloběhem významných prvků v různém 
časovém měřítku: od dnů po tisíciletí. Jelikož 
součástí takovéhoto koloběhu jsou fyzikální, 
chemické a biologické procesy, je jeho studium 
ze své podstaty interdisciplinární.

CO OBNÁŠÍ VAŠE KARIÉRA 
VÝZKUMNÍKA?
Jako chemický oceánograf využívající výpočetní 
techniku se zabývám výzkumem řady různých 
témat souvisejících obecně s koloběhem uhlíku 
ve světovém oceánu a jeho vazbami na globální 
koloběh uhlíku. Oceány mají zásadní vliv na 

obsah oxidu uhličitého v atmosféře, který 
je hlavní příčinou změny klimatu. Ve svém 
výzkumu se snažím kvantitativně podchytit, 
jaké faktory jsou v koloběhu uhlíku ve světovém 
oceánu důležité, a to v minulém, současném i 
budoucím klimatu.

CO VÁS NA VAŠÍ PRÁCI TĚŠÍ?
Biogeochemie oceánů má velký význam, pokud 
jde o globální změnu klimatu. Oceán pohlcuje 
a bude pohlcovat velkou část oxidu uhličitého 
uvolněného spalováním fosilních paliv. Výzkum 
v oblastech, jako jsou mořský fytoplankton 
či biologické čerpadlo, má zásadní význam 
pro pochopení toho, jak funguje celosvětový 
koloběh uhlíku, a co to znamená z hlediska 
dopadů změny klimatu na svět.

NA ČEM SE CHYSTÁTE PRACOVAT 
DÁLE?
Uvažuji o dvou budoucích směrech. Nejprve 
plánuji použít satelitní data k dálkovému 
vyčíslení poměru C : N : P ve fytoplanktonu. 
Doplnilo by to mé teoretické modely o 
data z reálného světa. Za druhé plánuji svou 

teoretickou práci o fytoplanktonu rozšířit a 
zahrnout do ní zooplankton. Tito mikroskopičtí 
živočichové se živí fytoplanktonem a pohybují 
se vodami oceánu vertikálně, a tvoří tak 
důležitou součást biologického čerpadla a 
pravděpodobně ovlivní poměr C : N : P ve 
fytoplanktonu, když se jeho biomasa bude 
zmenšovat.

JAKÝM PROBLÉMŮM BUDE ČELIT 
PŘÍŠTÍ GENERACE BIOGEOCHEMIKŮ 
OCEÁNU?
K přesnému modelování biologických procesů 
je nezbytné rozdělit je na kvantifikovatelné 
mechanismy, což je však v biologii náročnější 
než v chemii a fyzice. Klíčové je pak odhalit 
rovnice, které za těmito procesy stojí. Další 
výzvou pro příští generaci je, jak zpracovat 
obrovské množství dat, která shromažďují 
dálková čidla, jako jsou satelity a autonomní 
bóje. Tyto datové soubory budou mít z hlediska 
našeho porozumění zásadní význam, ale pouze 
pokud je dokážeme účinně využít.

O BIOGEOCHEMII OCEÁNU

micro_photo - stock.adobe.com

https://seagrant.noaa.gov
https://seagrant.noaa.gov
cse.umn.edu/esci/initiatives
cse.umn.edu/esci/initiatives


Profesor Katsumi Matsumoto se na dálku 
přihlašuje k superpočítačovému centru a modeluje 

biogeochemii světového oceánu.

Koncentrace chlorofylu v oceánech. Červené oblasti označují vysoké koncentrace fytoplanktonu, zatímco modré oblasti označují nízké koncentrace fytoplanktonu. Autorská práva: NASA a SeaWiFS

JAKÉ BYLY VAŠE ZÁJMY V DĚTSTVÍ?
Vždycky mě zajímala příroda. Jako malý kluk 
jsem rád chodil s rodinou na výlety a s bratry 
chytal hmyz. Jako teenager jsem se zajímal o 
ochranu životního prostředí a jeho zachování.

KDO VÁS INSPIROVAL K TOMU, 
ABYSTE SE STAL VĚDCEM?
V době, kdy jsem vyrůstal, jsem v rodině 
žádného vědce neměl, takže jsem o tom 
neuvažoval. Můj starší bratr pak šel na 
postgraduální studium, a já si díky tomu 
uvědomil, že je tu možnost dalšího vzdělávání. 
Později mě inspirovaly hluboké znalosti 
mých profesorů geověd, jako byl Tom Webb 
na Brown University a Wally Broecker na 

Columbia University.

DÍKY JAKÝM VLASTNOSTEM SE Z VÁS 
STAL ÚSPĚŠNÝ VĚDEC?
Zásadní je vytrvalost. „Genialita je z jednoho 
procenta inspirace a z 99 procent pot,“ 
jak řekl Thomas Edison, a vytrvalost byla 
pravděpodobně tou hlavní příčinou všech mých 
úspěchů. Často hraje roli i štěstí, ale abyste ho 
měli, musíte být vytrvalí.

JAK ŘEŠÍTE VE SVÉ PRÁCI PŘEKÁŽKY?
Opět vytrvalostí. Problému věnuji co nejvíce 
času a úsilí, často se přitom učím od lidí kolem 
sebe. Přestanu, když mám pocit, že jsem 
se maximálně snažil, a po nějaké době se k 

problému zase vrátím. Často se mi překážky 
podaří překonat, když to takto udělám 
několikrát, i když to může chvíku trvat.

JAKÝCH SVÝCH DOSAVADNÍCH 
PROFESNÍCH ÚSPĚCHŮ SI CENÍTE 
NEJVÍCE?
Nejvíce si cením publikací, jejichž hlavními 
autory jsou mí studenti. Cením si i příležitostí, 
které dostávám jako hostující profesor. V 
minulosti jsem studijní volno využil k výzkumu v 
Sydney, Hobartu, Tokiu a Oxfordu.

JAK SE KATSUMI MATSUMOTO 

STAL BIOGEOCHEMIKEM OCEÁNU?



ZNALOSTI 
1. Co je to fytoplankton?
2. Co je to koloběh uhlíku ve světovém oceánu?

POROZUMĚNÍ 
3.  Vysvětlete, v čem spočívá význam biologického čerpadla v souvislosti s 

globální změnou klimatu?
4.  Proč se fyzikální a chemické procesy modelují snadněji než biologické 

procesy?

VYUŽITÍ 
5.  Teplota oceánů se v důsledku změny klimatu zvyšuje. Jaký vliv to podle 

vás může mít na biologické čerpadlo?
6.  Mnozí vědci tvrdí, že oceán je pro ukládání uhlíku důležitější než stromy. 

Proč si myslíte, že by tomu tak mohlo být?

ANALÝZA 
7.  Proč se podle vás Redfieldův poměr v oceánografických modelech stále 

používá, ačkoliv je známo, že se jedná o přílišné zjednodušení?
8.  Jak podle vás může zooplankton (který se živí fytoplanktonem) ovlivnit 

poměr složek C : N : P ve fytoplanktonu?
9.  Profesor Matsumoto uvádí, že jako doplňkový zdroj ve svých modelech 

používá satelitní data. Jak by podle vás mohly tyto informace jeho 
modely zlepšit?

HODNOCENÍ 
10.  Výzkum profesora Matsumota naznačuje, že se účinnost biologického 

čerpadla nemusí snižovat tak výrazně, jak se dříve předpokládalo. 
Myslíte si, že to znamená, že si svět může, pokud jde o řešení změny 
klimatu, oddechnout?

TÉMATA K 

DISKUSI

•  Katedra věd o Zemi a životním prostředí na University of 
Minnesota realizuje řadu osvětových iniciativ, jako jsou 
studentská sympozia, zpřístupňování zdrojů veřejnosti a 
projekty, které se ji snaží zapojit spojením vědy s uměním. 
Více informací na: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Tento článek NASA poskytuje základní informace o 
fytoplanktonu a jeho významu, mimo jiné se věnuje i 
možnosti sledování společenstev fytoplanktonu pomocí 
satelitů: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Toto video nabízí základní informace o koncepci 
hnojení železem, což je kontroverzní způsob, který má 
fytoplanktonu dodat další živiny, což má podpořit ukládání 
uhlíku: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

DALÝÍ ZDROJE

BIOCHEMIE 

OCEÁNU S 

PROFESOREM 

KATSUMI 

MATSUMOTEM

Na základě vlastních znalostí a na základě toho, co jste se 
dozvěděli z článku, nakreslete schéma koloběhu uhlíku ve 
světovém oceánu. Snažte se, aby bylo co nejpřehlednější a 
nejpoutavější. Nezapomeňte do něj začlenit tyto prvky:

• Fotosyntéza
• Potravní řetězce
• Povrchové a hluboké vody
• Mořské sedimenty
• Atmosférický uhlík
• Emise uhlíku

Jakmile své schéma dokončíte, vyhledejte si na internetu 
některé příklady. Objevilo se ve schématech z internetu 
něco, co jste opominuli? Můžete své schéma doplnit o něco 
nového, co jste se naučili?

Pokud máte čas, zvažte, jak by mohly vypadat další koloběhy 
živin v oceánu. Co může být součástí koloběhu dusíku ve 
světovém oceánu? Jak jej může ovlivnit lidská činnost?

AKTIVITY NA DOMA ÝI DO ÝKOLY

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Ilustrace vlivu budoucích změn v oceánu na poměr C : N : P ve fytoplanktonu. Fytoplankton se v důsledku stratifikace omezí na tenčí, sluncem osvětlenou horní vrstvu oceánu, a bude 
tak vystaven většímu množství světla. Díky většímu množství světla (4) může fytoplankton uskutečňovat fotosyntézu rychleji (což znamená více C) a/nebo potřebuje méně chlorofylu 

(méně N), čímž se stává bohatším na C.

Profesor Matsumoto při prezentaci o poměru C : N : P ve fytoplanktonu v 
australském Sydney.

Autorská práva: NASA

Profesor Matsumoto zřizuje meteorologickou stanici na střeše budovy.
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