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Док човечанство марљиво испушта 
угљеник у атмосферу, океан га апсорбује. 
Угљен-диоксид је растворљив у морској 
води, а одатле може ући у живе 
организме. Фитопланктон – микроскопске 
морске биљке – живе близу површине 
океана и уграђују угљеник у своје 
ћелије путем фотосинтезе. Кроз смрт 
или друге процесе у ланцу исхране, део 
овог угљеника на крају тоне у дубоки 
океан где се складишти у морској 
води и седиментима океанског дна. 
Сходно томе океан делује као витално 
важно складиште угљеника, значајно 
успоравајући стопу климатских промена.

Овај ефекат је познат као „биолошка 
пумпа”. „Биолошка пумпа је вертикални 
пренос органске материје добијене 
фотосинтезом из површинског океана у 
дубоки океан”, каже професор Kацуми 
Мацумото са Универзитета у Минесоти. 
„То значи да се угљен-диоксид из 
атмосфере премешта у дубоке воде 
где може да се задржи вековима или 
дуже. Што је биолошка пумпа јача, то 
више хлади глобалну климу кроз нижи 
атмосферски угљен-диоксид.”

Међутим, брзину којом се то дешава 
делимично одређују укључене заједнице 
фитопланктона. У зависности од услова 
животне средине, ове заједнице 
фитопланктона могу значајно да варирају, 
што утиче на њихову улогу у глобалном 
циклусу угљеника у океану. Кацуми ради 
у области биогеохемије океана и користи 
компјутерске моделе да предвиди раст 
ових микроскопских организама и њихов 
утицај на циклус угљеника на глобалном 
нивоу.

ФИТОПЛАНКТОН
„Сви облици живота расту користећи 
исте основне елементарне састојке, који 
укључују угљеник (C), азот (N) и фосфор 
(P)”, каже Kацуми. „Угљеник је основни 
грађевински блок ћелија, азот је главна 
компонента протеина, а фосфор је 
неопходан за нуклеинске киселине као 
што је ДНК.” Кацуми проучава C:N:P однос 
фитопланктона – другим речима, како и 
зашто се пропорције ова три елемента 
разликују унутар ових организама.

Овај рад укључује оспоравање историјског 
преседана. „Пре скоро једног века, 
Aлфред Редфилд је приметио да је C:N:P 
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БИОГЕОХЕМИЧАР
БИОЛОШКА ПУМПА – биолошки 
вођено хватање и секвестрација 
угљеника из атмосфере океана

ЦИКУС УГЉЕНИКА – група процеса 
који укључују претварање једињења 
угљеника из једног облика у други, као 
што су фотосинтеза, дисање, распадање 
и сагоревање

СЕКВЕСТРАЦИЈА УГЉЕНИКА 
– процес хватања и складиштења 
атмосферског угљен-диоксида

ФОТОСИНТЕЗА – хемијски процес 
којим биљке претварају угљен-диоксид, 
воду и светлост у органске молекуле

ФИТОПЛАНКТОН – микроскопске 
морске биљке које насељавају 
површинске воде океана

TAКСОНОМИЈА – систем 
класификације организаман
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Одељење за науку о Земљи и 
животној средини, Универзитет у 

Минесоти, САД 

Биогеохемија океана

ПОЉЕ ИСТРАЖИВАЊА

Моделирање како C:N:P однос 
океанског фитопланктона 

варира у зависности од 
различитих услова.

Национална научна фондација

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

СПОНЗОР

воде на различитим дубинама мешају 
мање него раније. Сходно томе мања је 
вероватноћа да ће хранљиве материје 
које се одржавају у дубљим слојевима 
доспети у површинске воде, што значи 
да окружење фитопланктона има 
мањак доступног N и P. Само на основу 
Редфилдовог односа, очекује се да ће ово 
значајно ослабити биолошку пумпу, јер 
без расположивог N или P, фитопланктон 
не може да усвоји C.

Међутим, Kaцимијево истраживање 
открива да ово може бити делимично 
надокнађено другим факторима које је 
истражио и који утичу на C:N:P однос. 
„Ниски нивои хранљивих материја 
подижу C:N:P однос у ћелијама, што 
значи да оне захватају пропорционално 
више C него Nww или P”, каже 
Кацуми. "Истовремено, смањење 
хранљивих материја и повећање 
температуре фаворизују заједнице 
врста фитопланктона богатих богатих 
елементом C, као што су цијанобактерије.” 
Ови физиолошки и таксономски одговори 
значе да, иако ће биолошка пумпа и даље 
знатно ослабити до краја века, могла би 
ослабити за 30% мање него што би се 
могло очекивати без ових информација 
према стандардном будућем сценарију 
загревања.

однос морског планктона стабилан и 
веома сличан C:N:P односу морске воде. 
Ово запажање постало је познато као 
'Редфилдов однос' и централна је идеја 
у биолошкој и хемијској океанографији”, 
каже Kацуми. „Међутим, недавни 
рад показује да овај C:N:P однос код 
планктона заправо може значајно да 
варира. Циљ мог пројекта је да пронађем 
начин да уградим ову варијабилност у 
моделе океана и користим ове моделе 
за истраживање утицаја ових варијација 
на циклус угљеника у океану и глобалну 
климу.”

УТИЦАЈИ НА C:N:P ОДНОС
„Уопштено говорећи, снага биолошке 
пумпе је често ограничена доступношћу 
хранљивих материја”, тврди Kaцуми. 
„Као што баштенске биљке расту више 
када су оплођене помоћу N и P, исто 
је и са морским фитопланктоном.” 
Међутим, истраживање открива да је ово 
сувише поједностављено објашњење, 
јер претпоставља да C:N:P однос остаје 
константан и прати Редфилдов однос. 
Стварни живот је, како то често бива, 
знатно компликованији.

„Моје истраживање је идентификовало 
три широка фактора који одређују C:N:P 
однос код фитопланктона на различитим 
скалама”, каже Kацуми. „За појединачне 
ћелије, C:N:P однос је одређен 
доступношћу N и P, температуром и 
нивоом светлости. На пример, када је P 
оскудан у околној морској води, ћелије ће 
компензовати и постати богате елементом 
C и користити P само у скромнијем 
обиму.” Ипак, шема се згушњава, јер 
различите врсте фитопланктона реагују 
на ове факторе животне средине на 
различите начине. „Таксономија је стога 
други шири фактор који утиче на C:N:P 
однос. На пример, цијанобактерије су тип 
фитопланктона нарочито богат елементом 
C, тако да ће заједнице у којима ове 
врсте доминирају имати висок C:N:P 
однос.” Ефекти ових различитих врста на 
глобалну биолошку пумпу зависе од тога 
колико их има широм света – места са 

високом 'продуктивношћу' (тј. са доста 
присутног фитопланктона) ће стварати 
већи допринос глобалној производњи 
од нископродуктивних подручја. „Стога, 
постоје три контроле, а то су физиолошка, 
таксономска и продуктивна”, закључује 
Kaцуми.

УГРАДЊА ОДНОСА У МОДЕЛЕ
„Нумерички модели океана су 
математички прикази како прави океан 
функционише” каже Kaцуми. „На пример, 
ветрови ће гурати површинске воде 
океана и стварати океанске струје, а 
постоје једначине које изражавају овај 
однос ветра и струје.” Физичке и хемијске 
процесе је генерално лакше моделирати, 
јер се боље разумеју фундаментални 
„закони“ који регулишу њихов рад. С 
друге стране, биолошки процеси, као 
што је продуктивност фитопланктона, су 
сложенији и могу на крају бити превише 
поједностављени у моделима. Kацуми 
ради на томе да то промени „Многе 
једначине биолошких процеса засноване 
су на запажањима”, каже он. „Проучавам 
резултате опсервационих истраживања 
биогеохемије океана и покушавам да их 
дестилујем у једноставне једначине, које 
затим уграђујем у своје моделе.”

Тренутно, Редфилдов однос се широко 
користи за моделирање понашања 
океана као што је циклус угљеника, али 
као што је могло да се види, ово није увек 
тачан приказ. Сада, океанографи могу 
да користе Kaцумијеве моделе у оквиру 
сопствених модела, како би добили 
стварнију слику глобалног океана. „Мој 
рад омогућава научницима да процене 
како однос C:N:P фитопланктона варира 
у зависности од различитих услова 
околине”, каже Kaцуми. „Ово заузврат 
може довести до прецизнијих модела за 
процену каква је била клима у далекој 
прошлости и одговора океана на тренутне 
и будуће климатске промене.” 
ОТКРИЋА
Стално глобално загревање доводи до 
ефекта у океану познатог као термичка 
стратификација, што значи да се „слојеви” 



ИСТРАЖИТЕ КАРИЈЕРУ У 
БИОГЕОХЕМИЈИ ОКЕАНА

•  Постоје бројна тела која могу подржати студенте који 
желе да студирају океанографију или сродне курсеве. 

У САД, NOAA Sea Grant подржава студенте који се 
крећу ка каријери у океанографији, на пример кроз 

стипендирање и финансирање стажирања: seagrant.
noaa.gov

•  Одељење за науке о Земљи и животној средини на 
Универзитету у Минесоти, где Кацуми ради, нуди 
редовне програме информисања јавности (cse.

umn.edu/esci/initiatives). Кацуми већину лета води 
радионице са локалним средњим школама, држи 

јавна предавања и поздравља студенте у својој 
истраживачкој групи да сарађују на „пројектима 

величине залогаја”. 

•  Кацуми каже да ће каријера у биогеохемији океана 
вероватно бити у академским или државним 

истраживањима. Према PayScale-у, просечна плата 
океанографа у САД је око 70 хиљада долара.

КАЦУМИЈЕВИ НАЈБОЉИ САВЕТИ

01   Пронађи некога ко те инспирише и добар је узор.

02   Ако сте академски ангажовани и имате активно 
интересовање за питања животне средине, добро ће 
вас припремити за каријеру у океанографији.

03   Одржавајте здраву равнотежу између посла и живота. 
Ово је кључно за сваки одржив успех у животу.

ПУТ ОД ШКОЛЕ ДО 
ОКЕАН БИОГЕОХЕМИЧАРА

С обзиром на интердисциплинарну природу океанске 
биогеохемије, Кацуми препоручује да се упознате са 

основама STEM-а: физике, хемије, биологије и математике. На 
универзитету, курсеви океанографије, геохемије или науке о 

Земљи су веома корисни, иако би многи други научни степени 
такође могли да обезбеде неопходну позадину.

Кацуми објашњава више о својој 
области истраживања и својој каријери.

ШТА ЈЕ БИОГЕОХЕМИЈА ОКЕАНА?
Океанографија, проучавање океана, 
веома је широка и интердисциплинарна. 
Обухвата физику (нпр. океанске 
струје, садржај топлоте), хемију (нпр. 
концентрације елемената и изотопи 
у морској води), биологију (нпр. 
биолошку производњу, микробно 
дисање) и геологију (нпр. унос реке, 
седиментација). Биогеохемија океана је 
подскуп океанографије који се односи на 
кружење важних елемената у временским 
размацима од дана до миленијума. Пошто 
ови циклуси укључују физичке, хемијске 
и биолошке процесе, он је природно 
интердисциплинаран.

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ВАША 
ИСТРАЖИВАЧКА КАРИЈЕРА?
Као рачунарски хемијски океанограф, 
спроводим истраживања о широким 
темама које се односе на глобални циклус 
угљеника у океану и како се он повезује 
са глобалним системом угљеника. Океани 

имају велики утицај на атмосферски 
угљен-диоксид, који је главни покретач 
климатских промена. Моје истраживање 
укључује рад на квантитативном 
разумевању важних покретача глобалног 
циклуса угљеника у океану у прошлим, 
садашњим и будућим климатским 
условима.

ШТА ВАС НАРОЧИТО ИНСПИРИШЕ У 
ВАШЕМ ПОСЛУ?
Биогеохемија океана је веома релевантна 
за глобалне климатске промене. Океан 
апсорбује, и наставиће да апсорбује, 
велики део угљен-диоксида ослобођеног 
сагоревањем фосилних горива. 
Истраживања у областима као што 
су морски фитопланктон и биолошка 
пумпа су централна за разумевање како 
функционише глобални циклус угљеника 
и шта то значи за утицаје климатских 
промена на свет.

НА ЧЕМУ ЋЕТЕ СЛЕДЕЋЕ РАДИТИ?
Имам на уму два будућа правца. Прво, 
планирам да користим сателитске податке 
за даљински квантификацију C:N:P односа 
фитопланктона. Ово би употпунило 

мој рад на теоријском моделирању 
са подацима из стварног света. Друго, 
планирам да проширим свој теоријски 
рад на фитопланктону да укључим 
зоопланктон. Ове микроскопске животиње 
једу фитопланктон и крећу се вертикално 
кроз океанске воде, тако да су важан 
део биолошке пумпе и вероватно ће 
модификовати C:N:P однос фитопланктона 
као понора биомасе фитопланктона.

С КОЈИМ ПРОБЛЕМИМА ЋЕ СЕ 
СУОЧИТИ СЛЕДЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА 
ОКЕАНСКИХ БИОГЕОХЕМИЧАРА?
Раздвајање биолошких процеса на 
механизме који се могу квантификовати 
је неопходно за прецизно моделирање 
ових процеса, али то је већи изазов 
за биологију него за хемију и физику. 
Откривање једначина иза ових процеса 
је кључно. Још један изазов за следећу 
генерацију је како да обради огромне 
количине података које прикупљају 
даљински сензори, као што су сателити 
и аутономне бове. Ови скупови података 
ће бити критични за наше разумевање, 
али само ако можемо ефикасно да их 
разумемо.

О БИОГЕОХЕМИЈИ ОКЕАНА

micro_photo - stock.adobe.
com



Професор Кацуми Мацумото се даљински 
пријављује у суперкомпјутерске објекте 

како би моделирао глобалну биогеохемију 
океана.

Концентрација хлорофила у океанима. Црвене области указују на високе концентрације фитопланктона, док плаве области указују на ниске концентрације 
фитопланктона. Заслуге: NASA и SeaWiFS

КОЈИ СУ БИЛИ ВАШИ ИНТЕРЕСИ КАДА 
СТЕ БИЛИ ДЕТЕ?

Увек ме је занимала природа. Као дечак, 
уживао сам у планинарењу са породицом 
и хватању инсеката са браћом. Као 
тинејџер, био сам забринут за заштиту и 
очување животне средине.

КО ВАС ЈЕ ИНСПИРИСАО ДА ПОСТАНЕТЕ 
НАУЧНИК?

Нико из моје породице није био научник 
док сам одрастао, тако да ми та област 
није била блиска. Тада је мој старији брат 
стекао вишу диплому, што ми је отворило 
очи за даље образовање. Касније сам 

био инспирисан дубином знања мојих 
професора геонауке као што су Том Веб 
са Универзитета Браун и Воли Брокер са 
Универзитета Колумбија.

КОЈИ ЛИЧНИ АТРИБУТИ СУ ВАС 
УЧИНИЛИ УСПЕШНИМ НАУЧНИКОМ?
Истрајност је кључна. „Генијалност је 1 
проценат инспирације и 99 процената 
зноја”, како је рекао Томас Едисон, а 
истрајност је вероватно била најважнији 
разлог за све успехе које сам имао. Често 
је укључена и срећа, али вам је потребна 
упорност да бисте имали среће.

КАКО САВЛАДАВАТЕ ПРЕПРЕКЕ У РАДУ?
Опет, кроз истрајност. Посвећујем што 

више времена и труда проблему, често 
док учим од других око себе. Престајем 
ако осећам да сам гурнуо што је више 
могуће, а онда се после неког времена 
враћам на проблем. Често сам у стању да 
превазиђем препреке након што прођем 
кроз овај процес неколико пута, иако 
може потрајати!

КОЈА СУ ВАША НАЈПОНОСНИЈА 
ДОСТИГНУЋА У КАРИЈЕРИ ДО САДА?
Највише сам поносан на публикације које 
воде моји ученици. Такође сам поносан 
на прилике које добијам као гостујући 
професор. Током претходних годишњих 
одмора, спровео сам истраживања у 
Сиднеју, Хобарту, Токију и Оксфорду.

КАКО ЈЕ КАЦУМИ ПОСТАО 
ОКЕАНСКИ БИОГЕОХЕМИЧАР?



ЗНАЊЕ 
1. Шта је фитопланктон?
2. Шта је глобални циклус угљеника у океану?

РАЗУМЕВАЊЕ 
3.  Можете ли објаснити значај биолошке пумпе у контексту глобалних 

климатских промјена?
4.  Зашто је лакше моделирати физичке и хемијске процесе од 

биолошких?

ПРИМЕНА 
5.  Температуре океана расту под утицајем климатских промена. Шта 

мислите, какав ефекат ово може имати на биолошку пумпу?
6.  Многи научници тврде да је океан важнији од дрвећа за 

секвестрацију угљеника.
 Шта мислите зашто би то могао бити случај?

AНАЛИЗА 
7.  Зашто мислите да се Редфилд однос и даље користи у 

океанографским моделима, с обзиром да је познато да је превише 
поједностављен?

8.  Како мислите да зоопланктон (који једе фитопланктон) може 
утицати на C:N:P однос код фитопланктона?

9.
  Кацуми помиње коришћење сателитских података као допуну својим 
моделима. Шта мислите како би ове информације могле побољшати 
његове моделе?

EВАЛУАЦИЈА 
10.  Катсумијево истраживање показује да биолошка пумпа можда 

неће ослабити онолико колико се раније мислило. Да ли мислите 
да то значи да се свет може опустити у погледу решавања 
климатских промена?

ТАЧКЕ 
РАЗГОВОРА

•  Одељење за науку о Земљи и животној средини 
Универзитета у Минесоти води бројне иницијативе, 
као што су студентски симпозијуми, јавно доступни 
ресурси и јавни пројекти који комбинују науку и 
уметност. Сазнајте више овде: cse.umn.edu/esci/
initiatives

•  Овај NASA-ин чланак пружа позадину о 
фитопланктону и њиховој важности, укључујући 
начин на који се заједнице фитопланктона могу 
пратити помоћу сателита: 
earthobservatory.nasa.gov/features/
Phytoplankton 

•  Овај видео пружа позадину концепта ђубрења 
гвожђем, контроверзне предложене технике за 
снабдевање фитопланктона додатним хранљивим 
материјама за подстицање секвестрације угљеника: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ДОДАТНИ РЕСУРСИ

БИОГЕОХЕМИЈА 
ОКЕАНА СА 
ПРОФЕСОРОМ 
КАЦУМИЈЕМ 
МАЦУМОТОМ На основу сопственог знања и онога што сте научили 

из чланка, нацртајте дијаграм глобалног циклуса 
угљеника у океану. Учините свој дијаграм што јаснијим 
и занимљивијим. Обавезно укључите:

• Фотосинтезу
• Ланце исхране
• Површинске и дубоке воде
• Морски седимент
• Атмосферски угљеник
• Емисију угљеника

Када завршите са дијаграмом, потражите неколико 
примера на интернету. Да ли су укључили нешто што 
нисте? Можете ли допунити свој дијаграм нечим 
новим што сте научили?

Ако имате времена, размислите како би могли 
изгледати други циклуси хранљивих материја у океану. 
Шта би могао укључивати глобални циклус азота у 
океану? Како људске активности могу утицати на то?

АКТИВНОСТИ КОЈЕ МОЖЕТЕ РАДИТИ 
КОД КУЋЕ ИЛИ У УЧИОНИЦИ



Илустрација како ће будуће промене океана утицати на C:N:P однос фитопланктона. На пример, фитопланктон ће због стратификације 
бити ограничен на тањи, сунцем обасјан горњи слој океана и на тај начин изложен више светлости. Под повећаним светлосним условима (4), 

фитопланктон може брже да фотосинтетише (више C) и/или захтева мање хлорофила (мање N) и тако постане богатији елементом C.

Кацуми држи презентацију о C:N:P фитопланктона у Сиднеју, 
Аустралији.

Заслуге: NASA

Кацуми поставља метеоролошку станицу на крову зграде.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

TЕЛ: +44 117 909 9150

Е-ПОШТА: INFO@FUTURUMCAREERS.

COM

Превод је обезбедио Scientix, финансиран из програма 
Европске уније за истраживање и иновације Х2020 
– пројекат Scientix 4 (Уговор о гранту б. 101000063), 
којим координира European Schoolnet (ЕУН). 
Садржај овог документа је искључива одговорност 

организатора и не представља мишљење Европске 
комисије (ЕК), а ЕК није одговорна за било какву 
употребу садржаних информација. 


