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Podczas gdy ludzkość zajmuje się 
pompowaniem dwutlenku węgla do atmosfery, 
ocean zajmuje się jego wyłapywaniem. 
Dwutlenek węgla jest rozpuszczalny w 
wodzie morskiej, z której może przenikać 
do organizmów żywych. Fitoplankton – 
mikroskopijne morskie rośliny – żyje blisko 
powierzchni oceanu, a jego komórki pochłaniają 
dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy. 
W wyniku śmierci lub innych procesów 
zachodzących w łańcuchu pokarmowym, 
dwutlenek ten ostatecznie opada do głębokich 
warstw oceanicznych, gdzie jest składowany 
w wodzie morskiej i osadach pokrywających 
dno oceanu. W związku z tym ocean stanowi 
niezwykle ważny magazyn dwutlenku węgla, 
znacznie spowalniając tempo zachodzenia 
zmian klimatu.

Efekt ten znany jest jako „pompa biologiczna”. 
„Pompa biologiczna to proces pionowego 
przenoszenia materii organicznej będącej 
pochodną procesu fotosyntezy z powierzchni 
wgłąb oceanu”, mówi profesor Katsumi 
Matsumoto z Uniwersytetu Minnesoty. 
„Oznacza to, że dwutlenek węgla znajdujący 
się w atmosferze jest przemieszczany wgłąb 
oceanu, gdzie może pozostać uwięziony przez 
stulecia, a nawet dłużej. Im sprawniej działa 

pompa biologiczna, tym skuteczniej schładza 
klimat naszej planety dzięki obniżaniu poziomu 
dwutlenku węgla w atmosferze”.

Jednak o tempie zachodzenia tego procesu 
decydują częściowo uczestniczące w nim 
kolonie fitoplanktonu. W zależności od 
warunków środowiskowych w koloniach 
fitoplanktonu mogą występować znaczne 
różnice, co wpływa na ich rolę w globalnym 
oceanicznym cyklu węglowym. Prof. 
Matsumoto prowadzi badania w dziedzinie 
biogeochemii oceanicznej i korzysta z modeli 
komputerowych, by przewidzieć rozrost tych 
mikroskopijnych organizmów oraz ich wpływ na 
cykl węglowy w skali świata.

FITOPLANKTON
„Wszystkie formy życia rozwijają się dzięki 
tym samym podstawowym składnikom, 
wśród których znajduje się węgiel (C), azot 
(N) i fosfor (P)”, mówi prof. Matsumoto. 
„Węgiel jest podstawowym budulcem 
komórek, azot jest istotnym składnikiem 
białek, a fosfor odgrywa niezbędną rolę w 
kwasach nukleinowych, takich jak DNA”. 
Prof. Matsumoto bada stosunek C:N:P w 
fitoplanktonie – innymi słowy, interesują go 
zmiany proporcji tych trzech składników w 

MÓW JAK 
BIOGEOCHEMIK 
OCEANICZNY
POMPA BIOLOGICZNA – oparte 
na procesach biologicznych zjawisko 
wyłapywania i sekwestracji dwutlenku węgla z 
atmosfery przez ocean

CYKL WĘGLOWY – zespół procesów 
obejmujących przekształcanie związków węgla 
z jednej postaci w inną, np. fotosynteza, 
oddychanie, rozkład czy spalanie

SEKWESTRACJA DWUTLENKU 
WĘGLA – proces wyłapywania dwutlenku 
węgla z atmosfery i magazynowania go

FOTOSYNTEZA – proces chemiczny, 
w ramach którego rośliny przetwarzają 
dwutlenek węgla, wodę i światło w cząsteczki 
organiczne

FITOPLANKTON – mikroskopijne rośliny 
morskie żyjące w oceanicznych wodach 
powierzchniowych

TAKSONOMIA – system klasyfikacji 
organizmów

OCEAN POSIADA NIEZWYKŁĄ ZDOLNOŚĆ SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA. 

W CIĄGU OSTATNICH STU, A NAWET DWUSTU LAT, ZAABSORBOWAŁ ON JEDNĄ 

TRZECIĄ WYPRODUKOWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA GAZÓW CIEPLARNIANYCH, 

POCHŁONIE TEŻ Z PEWNOŚCIĄ ZNACZĄ CZĘŚĆ NASZYCH PRZYSZŁYCH EMISJI. 
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ważniejsze, oznacza to, że substancje odżywcze 
znajdujące się w głębszych warstwach oceanu są 
rzadziej wynoszone do wód powierzchniowych, 
co przekłada się na mniejszą dostępność N i P 
w środowisku fitoplanktonu. W oparciu o sam 
stosunek Redfielda przewiduje się, że zjawisko 
to znacznie osłabi pompę biologiczną, ponieważ 
bez dostępności N i P, fitoplankton nie może 
wyłapywać C.

Badania prof. Matsumoto ujawniają jednak, 
że skutek ten może zostać częściowo 
zrównoważony przez inne zbadane przez 
niego czynniki wpływające na stosunek 
C:N:P. „Niski poziom substancji odżywczych 
zwiększa stosunek C:N:P w komórkach, co 
oznacza, że wyłapują one proporcjonalnie 
więcej C niż N lub P”, mówi prof. Matsumoto. 
„Jednocześnie niedobór substancji odżywczych 
i rosnące temperatury sprzyjają koloniom 
gatunków fitoplanktonu bogatych w C, 
takich jak sinice”. Tego rodzaju reakcje 
fizjologiczne i taksonomiczne oznaczają, że 
pomimo nieuniknionego znacznego spadku 
skuteczności pompy biologicznej do końca 
naszego stulecia, może on być o 30% niższy niż 
wynika z nieuwzględniających tych informacji 
przewidywań opracowanych w oparciu o 
standardowe prognozy ocieplenia.

badanych organizmach i ich przyczyny.

Jego prace wymagają podważenia 
historycznego precedensu. „Niemal sto 
lat temu Alfred Redfield zaobserwował, 
że stosunek C:N:P w planktonie morskim 
utrzymuje się na stałym poziomie, zbliżonym 
do stosunku C:N:P w wodzie morskiej. Wnioski 
te są obecnie znane jako „stosunek Redfielda” 
i stanowią podstawowe założenie oceanografii 
biologicznej i chemicznej”, twierdzi prof. 
Matsumoto. „Najnowsze badania wykazują 
jednak, że stosunek C:N:P w planktonie może 
w rzeczywistości ulegać znacznym wahaniom. 
Celem mojego projektu jest wypracowanie 
metody włączania tych wahań do modeli 
oceanicznych oraz wykorzystanie modeli 
do zbadania wpływu wahań stosunku na 
oceaniczny cykl węglowy i na globalny klimat”.

ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA 
STOSUNEK C:N:P
„Ogólnie rzecz biorąc, skuteczność pompy 
biologicznej jest często ograniczona ze względu 
na dostępność substancji odżywczych”, mówi 
prof. Matsumoto. „Podobnie jak nawożone N 
i P rośliny ogrodowe, fitoplankton rozrasta się 
lepiej w obecności tych składników”. Badania 
ujawniają jednak, że wyjaśnienie to stanowi 
nadmierne uproszczenie, zakłada bowiem, że 
stosunek C:N:P pozostaje niezmienny i zgodny 
ze stosunkiem Redfielda. Rzeczywistość, jak w 
wielu innych przypadkach, jest dużo bardziej 
skomplikowana.

„W toku badań udało mi się określić trzy 
ogólne czynniki wpływające w różnym 
stopniu na stosunek C:N:P w fitoplanktonie”, 
ujawnia prof. Matsumoto. „W przypadku 
pojedynczych komórek, stosunek C:N:P 
zależy od dostępności N i P, temperatury, 
poziomu nasłonecznienia. Przykładowo, gdy 
otaczająca je woda morska jest uboga w P, 
komórki skompensują ten brak, wzbogacając 
się w C, a ich zużycie P będzie nieznaczne”. 
Sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, 
że różne gatunki fitoplanktonu różnie reagują 
na tego rodzaju czynniki środowiskowe. 
„Drugim szerokim czynnikiem wpływającym 
na stosunek C:N:P jest zatem taksonomia. 
Przykładowo, sinice są typem fitoplanktonu 
o bardzo dużej zawartości C, więc kolonie, w 
których gatunek ten dominuje, będą miały 
wysoki stosunek C:N:P”. Wpływ różnych 
gatunków na globalną pompę biologiczną 
zależy od obfitości ich występowania na całym 

świecie – miejsca o dużej „produktywności” 
(tj. w których znajduje się dużo fitoplanktonu) 
wniosą większy wkład do globalnej wydajności 
niż obszary o mniejszej produktywności. 
„Zatem trzy decydujące elementy to fizjologia, 
taksonomia i produktywność”, podsumowuje 
prof. Matsumoto.

WPISYWANIE STOSUNKU W MODELE
„Modele numeryczne oceanu to 
matematyczne przedstawienie mechanizmów 
funkcjonowania rzeczywistego oceanu”, 
wyjaśnia prof. Matsumoto. „Przykładowo, 
wiatry popychają wodę znajdującą się 
na powierzchni oceanu i tworzą prądy 
oceaniczne – stworzono zatem równania 
wyrażające związek między wiatrem i prądami”. 
Procesy fizyczne i chemiczne są na ogół 
łatwiejsze do zmodelizowania, ponieważ lepiej 
rozumiemy podstawowe „prawa” kierujące 
ich funkcjonowaniem. Procesy biologiczne, 
takie jak produktywność fitoplanktonu, są 
jednak bardziej złożone, co często przekłada 
się na nadmiernie uproszczone modele. Prof. 
Matsumoto dąży do zmiany tego stanu rzeczy. 
„Wiele równań przedstawiających procesy 
biologiczne opiera się na obserwacjach”, 
twierdzi. „Analizuję wyniki badań 
doświadczalnych w dziedzinie biogeochemii 
oceanicznej i staram się zredukować je do 
prostych równań, które następnie włączam do 
moich modeli”.

Obecnie do modelowania zjawisk 
oceanicznych, takich jak cykl węglowy, 
najczęściej używa się stosunku Redfielda – nie 
zawsze jednak odzwierciedla on rzeczywistość. 
Obecnie oceanografowie mogą korzystać z 
modeli prof. Matsumoto na potrzeby własnych 
modeli, tworząc bliższy rzeczywistości obraz 
globalnego oceanu. „Moje badania umożliwiają 
naukowcom oszacowanie wahań stosunku 
C:N:P w fitoplanktonie w zależności od 
warunków środowiskowych”, mówi prof. 
Matsumoto. „To może z kolei przekładać się 
na dokładniejsze modele przedstawiające 
szacunkowy obraz klimatu w odległej 
przeszłości oraz reakcję oceanów na obecne i 
przyszłe zmiany klimatu”. 
ODKRYCIA
Postępujące globalne ocieplenie prowadzi do 
pojawienia się zjawiska oceanicznego znanego 
jako stratyfikacja termiczna – oznacza to, że 
„warstwy” wody znajdujące się na różnych 
głębokościach mieszają się w mniejszym 
stopniu, niż miało to miejsce w przeszłości. Co 



ODKRYJ KARIERY W DZIEDZINIE 
BIOGEOCHEMII OCEANICZNEJ

•  Istnieje wiele podmiotów mogących wesprzeć uczniów 
chcących studiować oceanografię lub dziedziny pokrewne. 

Amerykański fundusz NOAA Sea Grant wspiera studentów 
dążących do podjęcia kariery w dziedzinie oceanografii, 

zapewniając stypendia i praktyki: seagrant.noaa.gov

•  Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Minnesoty, gdzie pracuje prof. Matsumoto, regularnie 
organizuje kampanie informacyjne skierowane do ogółu 

społeczeństwa (cse.umn.edu/esci/initiatives). Niemal każdego 
lata prof. Matsumoto prowadzi warsztaty w lokalnych liceach, 

wygłasza otwarte wykłady i włącza studentów pierwszego 
cyklu w działalność prowadzonego przez niego zespołu 
badawczego, gdzie realizują wspólne „miniprojekty”. 

•  Prof. Matsumoto twierdzi, że najbardziej prawdopodobnym 
środowiskiem kariery w dziedzinie biogeochemii oceanicznej 
jest praca akademicka lub badania publiczne. Według danych 
PayScale, średnie roczne wynagrodzenie oceanografa wynosi 

około 70 tys. USD.

NAJWAŻNIEJSZE RADY PROF. 
MATSUMOTO

01   Znajdź kogoś, kto cię inspiruje i może posłużyć za wzór do 
naśladowania.

02   Zaangażowanie w pracę naukową i aktywne śledzenie 
zagadnień środowiskowych pomoże ci odpowiednio 
przygotować się do kariery w dziedzinie oceanografii.

03   Dbaj o zdrową równowagę między życiem zawodowym i 
prywatnym. Jest kluczowa dla trwałego życiowego sukcesu.

ŚCIEŻKA OD SZKOŁY PO KARIERĘ 
W DZIEDZINIE BIOGEOCHEMII 

OCEANICZNEJ
Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter biogeochemii oceanicznej, 
prof. Matsumoto radzi zapoznać się z podstawowymi dziedzinami STEM: 

fizyką, chemią, biologią i matematyką. Na uniwersytecie bardzo przydatne 
są studia z dziedziny oceanografii, geochemii i nauk o Ziemi, choć 

odpowiednie przygotowanie może zapewnić też wiele innych wydziałów 
naukowych.

Prof. Matsumoto mówi więcej o swoim obszarze 
badawczym i karierze.

CZYM JEST BIOGEOCHEMIA 
OCEANICZNA?
Oceanografia, czyli nauka o oceanach, to 
dziedzina szeroka i łącząca wiele dyscyplin. 
Obejmuje fizykę (np. prądy morskie, ilość 
ciepła), chemię (np. stężenie pierwiastków 
i izotopów w wodzie morskiej), biologię 
(np. produkcja biologiczna, oddychanie 
mikroorganizmów) i geologię (np. 
przepustowość rzek, sedymentacja). 
Biogeochemia oceaniczna jest dziedziną 
wchodzącą w zakres oceanografii, badającą 
krążenie ważnych pierwiastków w okresach 
rozciągających się od kilku dni po tysiąclecia. 
Ponieważ w skład cykli wchodzą procesy 
fizyczne, chemiczne i biologiczne, jest to 
dziedzina z natury interdyscyplinarna.

CO WIĄŻE SIĘ Z KARIERĄ 
NAUKOWCA?
Jako oceanograf zajmujący się chemią 
obliczeniową prowadzę badania naukowe nad 
szerokim zakresem tematów powiązanych 
ogólnie z globalnym oceanicznym cyklem 
węglowym oraz jego relacją względem 

globalnego cyklu węglowego. Oceany mają 
ogromny wpływ na poziom dwutlenku węgla w 
atmosferze – głównego czynnika wywołującego 
zmiany klimatu. Moje badania obejmują pracę 
nad ilościowym zrozumieniem najważniejszych 
sił oddziałujących na globalny oceaniczny cykl 
węglowy w przeszłym, obecnym i przyszłym 
klimacie.

KTÓRY ASPEKT PRACY DAJE PANU 
NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ?
Biogeochemia oceaniczna ma duże znaczenie 
dla zrozumienia globalnych zmian klimatu. 
Ocean pochłania, i będzie w dalszym ciągu 
pochłaniał, znaczny odsetek dwutlenku węgla 
uwalnianego w wyniku spalania paliw kopalnych. 
Badania prowadzone w obszarach takich 
jak fitoplankton morski i pompa biologiczna 
mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia 
mechanizmu funkcjonowania globalnego cyklu 
węglowego i wpływu zmian klimatu na świat.

JAKIE BADANIA PLANUJE PAN NA 
PRZYSZŁOŚĆ?
Na przyszłość skłaniam się ku dwóm kierunkom. 
Po pierwsze, planuję wykorzystać dane 
satelitarne do zdalnego szacowania stosunku 
C:N:P w fitoplanktonie. Dzięki temu mógłbym 

uzupełnić mój teoretyczny model o dane 
rzeczywiste. Po drugie, planuję rozszerzyć moje 
badania teoretyczne nad fitoplanktonem na 
zooplankton. Te mikroskopijne żyjątka żywią 
się fitoplanktonem i przemieszają pionowo w 
wodach oceanicznych, stanowią zatem istotny 
element pompy biologicznej i mogą mieć wpływ 
na zmianę stosunku C:N:P, zatapiając biomasę 
fitoplanktonu.

Z JAKIMI WYZWANIAMI BĘDZIE 
MUSIAŁO SIĘ ZMIERZYĆ NASTĘPNE 
POKOLENIE BIOGEOCHEMIKÓW 
OCEANICZNYCH?
Rozkładanie procesów biologicznych na 
umożliwiające ocenę ilościową mechanizmy 
jest niezbędne do ich właściwego modelowania, 
jest jednak trudniejsze w przypadku biologii 
niż w przypadku chemii i fizyki. Konieczne jest 
odkrycie leżących u podstaw tych procesów 
równań. Innym wyzwaniem czekającym 
następne pokolenie jest znalezienie sposobu 
na przetworzenie ogromnej ilości danych 
gromadzonych przez zdalne czujniki, takie jak 
satelity czy boje autonomiczne. Zestawy danych 
staną się kluczowym źródłem wiedzy – pod 
warunkiem, że będziemy w stanie skutecznie je 
zinterpretować.

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


Prof. Katsumi Matsumoto łączy się zdalnie 
z superkomputerem, by modelować globalną 

biogeochemię oceaniczną.

Stężenie chlorofilu w oceanach. Czerwone obszary wskazują wysokie stężenie fitoplanktonu, a niebieskie – obszary o niskim stężeniu fitoplanktonu. Zdjęcie: NASA i SeaWiFS

CZYM INTERESOWAŁ SIĘ PAN 
JAKO  DZIECKO?
Zawsze ciekawiła mnie przyroda. Jako 
chłopiec lubiłem chodzić na piesze wycieczki 
z rodziną i łapać owady z bratem. Gdy byłem 
nastolatkiem, zajmowały mnie kwestie ochrony 
środowiska i konserwacji gatunków.

KTO ZAINSPIROWAŁ PANA DO 
ZOSTANIA NAUKOWCEM?
Gdy dorastałem, w mojej rodzinie nie było 
żadnych naukowców, więc nie myślałem 
nawet o takiej możliwości. Potem mój starszy 
brat poszedł na studia, co otworzyło mi oczy 
na możliwość dalszej nauki. Później źródłem 
inspiracji stała się dla mnie ogrom wiedzy, którą 
posiadali moi wykładowcy geologii, tacy jak 
Tom Webb z Uniwersytetu Browna czy Wally 

Broecker z Uniwersytetu Columbia.

JAKIE OSOBISTE CECHY 
PRZYCZYNIŁY SIĘ DO PANA SUKCESU 
NAUKOWEGO?
Najważniejsza jest wytrwałość. „Geniusz to 
wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent 
wypocenia”, jak mawiał Thomas Edison, a 
wytrwałość jest prawdopodobnie główną 
przyczyną, dla której odniosłem jakikolwiek 
sukces. Często w grę wchodzi łut szczęścia, ale 
żeby się poszczęściło, trzeba być wytrwałym.

JAK RADZI SOBIE PAN Z 
POJAWIAJĄCYMI SIĘ W BADANIACH 
PRZESZKODAMI?
Raz jeszcze – dzięki wytrwałości. Każdemu 
zagadnieniu poświęcam jak najwięcej czasu i 

wysiłku, ucząc się przy tym od otaczających 
mnie osób. Zatrzymuję się, gdy czuję, że 
docieram do granic moich możliwości, i 
powracam do tematu po jakimś czasie. Często 
jestem w stanie poradzić sobie z przeszkodami 
dzięki kilkukrotnej weryfikacji procesu, chociaż 
może to być czasochłonne!

Z JAKICH DOTYCHCZASOWYCH 
OSIĄGNIĘĆ JEST PAN NAJBARDZIEJ 
DUMNY?
Największym źródłem dumy są dla mnie 
artykuły publikowane przez moich studentów. 
Jestem również dumny z okazji, z których 
korzystam jako profesor wizytujący. Podczas 
wcześniejszych urlopów dziekańskich 
prowadziłem badania w Sydney, Hobart, Tokio 
i Oksfordzie.

JAK PROF. MATSUMOTO 
ZOSTAŁ BIOGEOCHEMIKIEM?



WIEDZA 
1. Czym jest fitoplankton?
2. Na czym polega globalny oceaniczny cykl węglowy?

ZROZUMIENIE 
3.  Czy umiesz wyjaśnić rolę pompy biologicznej w kontekście globalnych 

zmian klimatu?
4.  Dlaczego łatwiejsze jest modelowanie procesów fizycznych i 

chemicznych niż biologicznych?

STOSOWANIE WIEDZY 
5.  W związku ze zmianami klimatu wzrasta temperatura oceanu. Jak 

myślisz, jak wpłynie to na pompę biologiczną?
6.  Wielu naukowców twierdzi, że pod względem sekwestracji dwutlenku 

węgla ocean jest ważniejszy od drzew. Jak myślisz, dlaczego tak się 
dzieje?

ANALIZA 
7.  Jak myślisz, dlaczego stosunek Redfielda jest w dalszym ciągu używany 

w modelach oceanograficznych chociaż wiadomo, że prowadzi do 
nadmiernych uproszczeń?

8.  W jaki sposób (żywiący się fitoplanktonem) zooplankton może wpłynąć 
na stosunek C:N:P w fitoplanktonie?

9.  Prof. Matsumoto wspomina o korzystaniu z danych satelitarnych do 
uzupełniania stworzonych przez niego modeli. W jaki sposób informacje 
te mogą udoskonalić opracowane przez niego modele?

OCENA 
10.  Z badań prof. Matsumoto wynika, że spadek skuteczności pompy 

biologicznej może być niższy niż szacowano. Czy oznacza to, że świat może 
przestać skupiać się na walce ze zmianami klimatu?

PUNKTY DO OMÓWIENIA

•  Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Minnesoty prowadzi szereg działań 
informacyjnych, takich jak sympozja studenckie, 
publicznie dostępne materiały i przeznaczone dla szerokiej 
publiczności projekty łączące naukę i sztukę. Więcej 
informacji znajdziesz tutaj: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  W tym artykule NASA przedstawiono podstawowe 
informacje dotyczące fitoplanktonu i jego roli, w tym 
kolonie fitoplanktonów, które można obserwować poprzez 
satelity: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  W tym nagraniu wideo podano podstawowe informacje 
dotyczące użyźniania żelazem, kontrowersyjnej techniki 
sugerowanej dla zapewnienia fitoplanktonowi dodatkowych 
substancji odżywczych w celu lepszego wyłapywania 
dwutlenku węgla: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

WIŁCEJ 
MATERIAŁÓW

BIOGEOCHEMIA 

OCEANICZNA 

Z PROFESOREM 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Korzystając z własnej wiedzy i z informacji zdobytych 
dzięki artykułowi, narysuj wykres przedstawiający globalny 
oceaniczny cykl węglowy. Wykres powinien być jak 
najbardziej czytelny i ciekawy. Nie zapomnij o:

• Fotosyntezie
• Łańcuchach pokarmowych
• Wodach powierzchniowych i głębokich
• Osadzie morskim
• Dwutlenku węgla znajdującym się w atmosferze
• Emisjach dwutlenku węgla

Po narysowaniu wykresu wyszukaj inne przykładowe wykresy 
w internecie. Czy znajduje się w nich coś, czego nie ma na 
twoim wykresie? Czy możesz uzupełnić swój wykres o nowe 
informacje?

Jeżeli masz czas, wyobraź sobie, jak mogą wyglądać 
oceaniczne cykle odżywcze. Jak może wyglądać globalny 
oceaniczny cykl azotowy? Jak może wpływać na niego 
działalność człowieka?

ŁWICZENIA DO WYKONANIA W 

DOMU LUB W KLASIE

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


Ilustracja wpływu, jaki przyszłe zmiany oceaniczne wywrą na stosunek C:N:P w fitoplanktonie. Przykładowo, stratyfikacja sprawi, że fitoplankton będzie występował jedynie w cieńszej, 
nasłonecznionej górnej warstwie oceanu – będzie zatem wystawiony na więcej światła. W sytuacji dużego nasłonecznienia (4), proces fotosyntezy w fitoplanktonie zachodzi szybciej 

(więcej C) i/lub wymaga mniej chlorofilu (mniej N), wzrasta więc poziom C.

Prof. Matsumoto wygłasza prezentację na temat stosunku C:N:P w fitoplanktonie, 
Sydney, Australia.

Zdjęcie: NASA

Prof. Matsumoto instaluje stację meteorologiczną na dachu budynku.
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Wykonane przez Scientix tłumaczenie zostało 
sfinansowane ze środków unijnego programu badań 
naukowych i innowacji H2020- projekt Scientix 4 (umowa 
o udzielenie dotacji nr 101000063), przy koordynacji 
European Schoolnet (EUN). Za treść dokumentu 

odpowiada wyłącznie organizator- nie odzwierciedla 
on opinii Komisji Europejskiej (KE), która nie ponosi 
odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w 
dokumencie informacji. 


