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Medtem ko se človeštvo ukvarja s črpanjem 
ogljika v ozračje, ga ocean absorbira. Ogljikov 
dioksid je topen v morski vodi, od koder 
lahko vstopa v žive organizme. Fitoplankton 
- mikroskopske morske rastline - živi ob 
površini oceana in s fotosintezo v svoje celice 
vnaša ogljik. Zaradi smrti ali drugih procesov 
v prehranjevalni verigi se del tega ogljika na 
koncu spusti v globine oceanov, kjer se shrani 
v morski vodi in usedlinah oceanskega dna. 
Ocean tako deluje kot izjemno pomembno 
skladišče ogljika in znatno upočasnjuje hitrost 
podnebnih sprememb.

Temu pojavu pravimo "biološka črpalka". 
"Biološka črpalka je vertikalni prenos organskih 
snovi, pridobljenih s fotosintezo, s površja 
oceana v njegove globine," pravi profesor 
Katsumi Matsumoto z Univerze v Minnesoti. 
"To pomeni, da se ogljikov dioksid iz ozračja 
premakne v globino, kjer se lahko zadržuje 
več stoletij. Močnejša kot je biološka črpalka, 
bolj se globalno podnebje ohlaja zaradi nižje 
vsebnosti ogljikovega dioksida v ozračju."

Vendar je hitrost, s katero se to zgodi, delno 
odvisna od zadevnih fitoplanktonskih združb. 
Te fitoplanktonske združbe se lahko glede na 
okoljske razmere močno spreminjajo, kar vpliva 

na njihovo vlogo v globalnem kroženju ogljika 
v oceanih. Katsumi dela na področju oceanske 
biogeokemije in z računalniškimi modeli 
napoveduje rast teh mikroskopskih organizmov 
ter njihov vpliv na kroženje ogljika na globalni 
ravni.

FITOPLANKTON
"Vse oblike življenja rastejo na podlagi istih 
osnovnih elementov, kot so ogljik (C), dušik 
(N) in fosfor (P)," pravi Katsumi. "Ogljik je 
osnovni gradnik celic, dušik je glavna sestavina 
beljakovin, fosfor pa je bistven za nukleinske 
kisline, kot je DNK." Katsumi preučuje 
razmerje C:N:P v fitoplanktonu - z drugimi 
besedami, kako in zakaj se razmerje teh treh 
elementov v teh organizmih spreminja.

To delo vključuje izpodbijanje zgodovinskega 
precedensa. "Pred skoraj stoletjem je Alfred 
Redfield opazil, da je razmerje C:N:P v 
morskem planktonu stabilno in zelo podobno 
razmerju C:N:P v morski vodi. To opazovanje 
je postalo znano kot 'Redfieldovo razmerje' 
in je osrednja ideja v biološki in kemični 
oceanografiji," pravi Katsumi. "Nedavno 
opravljeno delo pa je pokazalo, da se to 
razmerje C:N:P v planktonu dejansko lahko 
precej spreminja. Cilj mojega projekta je najti 

GOVORI KOT 
OCEANSKI 
BIOGEOKEMIK

BIOLOŠKA ČRPALKA – biološko 
pogojeno zajemanje in skladiščenje ogljika iz 
ozračja v oceanu.

KROŽENJE OGLJIKA – skupina procesov, 
ki vključujejo pretvorbo ogljikovih spojin 
iz ene oblike v drugo, kot so fotosinteza, 
dihanje, razkroj in izgorevanje.

SKLADIŠČENJE OGLJIKA – postopek 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida 
iz ozračja.

FOTOSINTEZA – kemični proces, pri 
katerem rastline pretvarjajo ogljikov dioksid, 
vodo in svetlobo v organske molekule.

FITOPLANKTON – mikroskopske morske 
rastline, ki živijo v površinskih vodah oceanov.

TAKSONOMIJA – sistem razvrščanja 
organizmov.

OCEAN IMA NEVERJETNO SPOSOBNOST SHRANJEVANJA OGL JIKA. V ZADNJEM 
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RAZISKOVALNO PODROČJE

Modeliranje razmerja C:N:P v 
oceanskem fitoplanktonu glede na 

različne pogoje.

National Science Foundation

RAZISKOVALNI PROJEKT

POKROVITELJ

mešajo manj kot prej.
 To predvsem pomeni, da se hranila, ki se 
zadržujejo v globljih plasteh, redkeje prenašajo 
v površinske vode, kar pomeni, da je v okolju 
fitoplanktona na voljo manj dušika in fosforja. 
Samo na podlagi Redfieldovega razmerja lahko 
pričakujemo, da bo to znatno oslabilo biološko 
črpalko, saj fitoplankton brez razpoložljivega 
dušika ali fosforja ne more zajeti ogljika. 

Vendar Katsumijeva raziskava razkriva, da lahko 
to delno izničijo drugi dejavniki, ki jih je raziskal 
in ki vplivajo na razmerje C:N:P. "Nizka raven 
hranil poveča razmerje C:N:P v celicah, kar 
pomeni, da celice zajamejo sorazmerno več 
ogljika kot dušika ali fosfora," pravi Katsumi. 
"Hkrati pa zmanjševanje hranil in naraščajoče 
temperature spodbujajo rast skupnosti 
fitoplanktonskih vrst, bogatih z ogljikom, kot 
so cianobakterije." Ti fiziološki in taksonomski 
odzivi pomenijo, da bo biološka črpalka do 
konca stoletja sicer še vedno precej oslabljena, 
vendar za 30 % manj kot bi lahko pričakovali 
brez teh informacij v skladu s standardnim 
scenarijem prihodnjega segrevanja.

način za vključitev te variabilnosti v oceanske 
modele in s pomočjo teh modelov raziskati vpliv 
omenjenih variacij na kroženje ogljika v oceanu 
in globalno podnebje."

VPLIVI NA RAZMERJE C:N:P"Na splošno 
je moč biološke črpalke pogosto omejena 
z razpoložljivostjo hranil," pravi Katsumi. 
"Vrtne rastline bolje rastejo, če so gnojene z 
dušikom in forsforjem. Enako velja za morski 
fitoplankton." Vendar raziskave kažejo, da 
je to preveč poenostavljena razlaga, saj 
predpostavlja, da razmerje C:N:P ostaja 
konstantno in sledi Redfieldovemu razmerju. V 
resničnem življenju so stvari pogosto precej bolj 
zapletene.

"V svoji raziskavi sem opredelil tri splošne 
dejavnike, ki določajo razmerje C:N:P v 
fitoplanktonu na različnih ravneh," pravi 
Katsumi. "Razmerje C:N:P je v posameznih 
celicah odvisno od razpoložljivosti dušika in 
fosforja, temperature in svetlobe. Na primer, 
če je v okoliški morski vodi premalo fosforja, 
bodo celice to kompenzirale in se bogatile z 
ogljikom, medtem ko bodo fosfor uporabljale 
bolj varčno." Vendar se stvari še bolj zapletejo, 
saj se različne vrste fitoplanktona na te 
okoljske dejavnike odzivajo na različne načine. 
"Taksonomija je torej drugi širši dejavnik, ki 
vpliva na razmerje C:N:P. Cianobakterije 
so na primer vrsta fitoplanktona, ki je še 
posebej bogata z ogljikom, zato bo razmerje 
C:N:P v združbah, kjer te vrste prevladujejo, 
visoko." Vpliv teh različnih vrst na globalno 
biološko črpalko je odvisen od tega, koliko jih 
je po svetu - kraji z visoko "produktivnostjo" 
(tj. veliko fitoplanktona) bodo k svetovni 
proizvodnji prispevali več kot območja 
z nizko produktivnostjo. "Trije načini 
spremljanja so torej fiziološki, taksonomski in 

produktivnostni," sklene Katsumi.

VGRAJEVANJE RAZMERJA V MODELE
"Numerični modeli oceanov so matematični 
prikazi delovanja oceana," pravi Katsumi. 
"Vetrovi na primer potiskajo površinske 
oceanske vode in ustvarjajo oceanske tokove, 
pri čemer obstajajo enačbe, ki izražajo to 
razmerje med vetrom in tokovi." Fizikalne in 
kemijske procese je na splošno lažje modelirati, 
saj temeljne "zakone", ki urejajo njihovo 
delovanje, bolje razumemo. Po drugi strani 
pa so biološki procesi, kot je produktivnost 
fitoplanktona, bolj zapleteni in so lahko v 
modelih preveč poenostavljeni. Katsumi si 
prizadeva to spremeniti. "Številne enačbe 
bioloških procesov temeljijo na opazovanjih," 
pravi. "Preučujem rezultate opazovalnih 
raziskav oceanske biogeokemije in jih 
poskušam razdelati v preproste enačbe, ki jih 
nato vključim v svoje modele."

Redfieldovo razmerje se trenutno pogosto 
uporablja za modeliranje obnašanja oceanov, 
na primer kroženja ogljika, vendar, kot je 
bilo ugotovljeno, ne prikazuje vedno povsem 
točne slike. Zdaj lahko oceanografi uporabljajo 
Katsumijeve modele v svojih modelih in 
tako dobijo bolj realno sliko oceanov na 
globalni ravni. "Moje delo znanstvenikom 
omogoča, da ocenijo, kako se razmerje 
C:N:P v fitoplanktonu spreminja glede na 
različne okoljske pogoje," pravi Katsumi. "To 
pa lahko privede do natančnejših modelov za 
ocenjevanje, kakšno je bilo podnebje v daljni 
preteklosti, ter odzivov oceanov na sedanje in 
prihodnje podnebne spremembe." 
ODKRITJA
Zaradi stalnega globalnega segrevanja se v 
oceanih pojavlja toplotna stratifikacija, kar 
pomeni, da se "plasti" vode na različnih globinah 



RAZIČČITE POKLICNO 
POT NA PODROČJU 

OCEANSKE BIOGEOKEMIJE •
  Obstajajo številni organi, ki lahko pomagajo študentom, ki želijo 

študirati oceanografijo ali sorodne smeri. V ZDA organizacija 
NOAA Sea Grant podpira študente, ki se odločajo za poklice 

na področju oceanografije, na primer z zagotavljanjem štipendij 
in pripravništev: seagrant.noaa.gov.

•  Oddelek za geologijo in okoljske vede na Univerzi v Minnesoti, 
kjer je zaposlen Katsumi, ponuja redne programe ozaveščanja 

javnosti. (cse.umn.edu/esci/initiatives).
  Katsumi večino poletja vodi delavnice z lokalnimi srednjimi 

šolami, ima javna predavanja in v svojo raziskovalno skupino vabi 
študente, da sodelujejo pri majhnih projektih. 

•  Katsumi pravi, da bo poklicna pot na področju oceanske 
biogeokemije najverjetneje povezana z akademskimi ali 

vladnimi raziskavami. Po podatkih PayScale je povprečna plača 
oceanografa v ZDA približno 70 tisoč dolarjev.

KATSUMIJEVI NASVETI

01   Poiščite nekoga, ki vas navdušuje in je dober vzornik.

02   Akademsko udejstvovanje in aktivno zanimanje za okoljska 
vprašanja vas bosta dobro pripravila na poklicno pot v 
oceanografiji.

03  Ohranite zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. 
To je ključnega pomena za trajni uspeh v življenju.

POT OD ČOLE DO OCEANSKEGA 
BIOGEOKEMIKA

Ker je oceanska biogeokemija interdisciplinarna, Katsumi priporoča, da 
se seznanite z osnovami naravoslovnih ved, še posebej s  fiziko, kemijo, 

biologijo in matematiko. Na univerzi so zelo koristni predmeti s področja 
oceanografije, geokemije in geologije, čeprav lahko potrebno znanje 
pridobite tudi s številnimi drugimi študijskimi programi na področju 

naravoslovja. 

Katsumi razloži več o svojem raziskovalnem 
področju in poklicni poti.

KAJ JE BIOGEOKEMIJA OCEANOV?
Oceanografija, preučevanje oceanov, je 
zelo obsežno in interdisciplinarno področje. 
Vključuje fiziko (npr. oceanske tokove, 
vsebnost toplote), kemijo (npr. koncentracije 
elementov in izotopov v morski vodi), biologijo 
(npr. biološko proizvodnjo, mikrobno dihanje) 
in geologijo (npr. rečni vnos, sedimentacijo). 
Oceanska biogeokemija je del oceanografije, ki 
se ukvarja s kroženjem pomembnih elementov 
v časovnih razponih od nekaj dni do tisočletij. 
Ker ti cikli vključujejo fizikalne, kemične 
in biološke procese, je to področje seveda 
interdisciplinarno.

KAJ VKLJUČUJE VAŠA 
RAZISKOVALNA DEJAVNOST?
Kot računalniški kemični oceanograf opravljam 
raziskave na različnih področjih, ki se na 
splošno nanašajo na globalno kroženje ogljika 
v oceanih in njegovo povezavo z globalnim 
sistemom ogljika. Oceani imajo velik vpliv 

na ogljikov dioksid v ozračju, ki je glavni 
povzročitelj podnebnih sprememb. Moje 
raziskave vključujejo kvantitativno razumevanje 
pomembnih vplivov na globalno kroženje ogljika 
v oceanih v preteklih, sedanjih in prihodnjih 
podnebnih razmerah.

KAJ VAS PRI VAŠEM DELU NAJBOLJ 
VESELI?
Biogeokemija oceanov je zelo pomembna 
za globalne podnebne spremembe. Ocean 
absorbira in bo še naprej absorbiral večino 
ogljikovega dioksida, ki se sprošča pri 
izgorevanju fosilnih goriv. Raziskave na 
področjih, kot sta morski fitoplankton in 
biološka črpalka, so ključne za razumevanje 
delovanja globalnega kroženja ogljika in vpliva 
podnebnih sprememb na svet.

KAJ BO VAŠ NASLEDNJI IZZIV?
V mislih imam dve možnosti za prihodnost. 
Najprej nameravam uporabiti satelitske podatke 
za daljinsko kvantifikacijo razmerja C:N:P v 
fitoplanktonu. To bi moje teoretično modeliranje 
dopolnilo s konkretnimi podatki iz okolja. 

Drugič, svoje teoretično delo o fitoplanktonu 
nameravam razširiti na zooplankton. Te 
mikroskopske živali se prehranjujejo s 
fitoplanktonom in se vertikalno premikajo po 
oceanskih vodah, zato so pomemben del biološke 
črpalke in verjetno spreminjajo razmerje C:N:P 
v fitoplanktonu, ko se fitoplanktonska biomasa 
potaplja.

S KATERIMI VPRAŠANJI SE BO 
SOOČALA NASLEDNJA GENERACIJA 
OCEANSKIH BIOGEOKEMIKOV?
Za natančno modeliranje bioloških procesov 
je treba te procese razčleniti na merljive 
mehanizme, kar pa je za biologijo večji izziv kot 
za kemijo in fiziko. Ključnega pomena je odkriti 
enačbe v ozadju teh procesov. Še en izziv za 
naslednjo generacijo je, kako obdelati ogromne 
količine podatkov, ki jih zbirajo oddaljeni 
senzorji, kot so sateliti in avtonomne boje. Te 
zbirke podatkov bodo ključnega pomena za 
naše razumevanje, vendar le, če jih bomo znali 
učinkovito osmisliti.

O OCEANSKI BIOGEOKEMIJI
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Profesor Katsumi Matsumoto se na daljavo prijavi v 
superračunalniške naprave za modeliranje globalne 

biogeokemije oceanov.

Koncentracija klorofila v oceanih. Rdeča območja označujejo visoke koncentracije fitoplanktona, modra pa nizke koncentracije fitoplanktona. Vir: NASA in SeaWiFS. 

KAJ VAS JE ZANIMALO KOT OTROKA?
Od nekdaj me je zanimala narava. Kot mladenič 
sem z družino rad hodil na pohode in z brati 
lovil žuželke. Kot najstnik sem se zanimal za 
zaščito in ohranjanje okolja.

KDO VAS JE NAVDUŠIL ZA 
ZNANSTVENO RAZISKOVANJE?
Ko sem odraščal, nihče od mojih sorodnikov 
ni bil znanstvenik, zato o tem nisem razmišljal. 
Nato je moj starejši brat pridobil visokošolski 
naziv, kar me je spodbudilo k nadaljnjemu 
izobraževanju. Kasneje me je navdihnilo 
poglobljeno znanje mojih profesorjev 
geoznanosti, kot sta Tom Webb na univerzi 
Brown in Wally Broecker na univerzi Columbia.

KATERE OSEBNE LASTNOSTI SO 
VAM POMAGALE POSTATI USPEŠEN 
ZNANSTVENIK?
Bistvena je vztrajnost. "Genij je en odstotek 
navdiha in 99 odstotkov prelitega potu," je 
dejal Thomas Edison, in vztrajnost je bila 
verjetno najpomembnejši razlog za vse moje 
uspehe. Pogosto igra vlogo tudi sreča, vendar 
morate biti vztrajni, če želite, da vam bo sreča 
naklonjena. 

Kako premagujete ovire pri svojem delu?
Spet z vztrajnostjo. Problemu posvetim toliko 
časa in truda, kolikor ga lahko, pri čemer se 
pogosto učim od drugih.  Ustavim se, če se mi 

zdi, da sem se potrudil, kolikor je bilo mogoče, 
in se šele čez nekaj časa vrnem k problemu. 
Pogosto mi uspe premagati ovire, ko nekajkrat 
ponovim ta postopek, čeprav to lahko traja 
nekaj časa!

NA KATERE SVOJE DOSEDANJE 
DOSEŽKE V KARIERI STE NAJBOLJ 
PONOSNI?
Najbolj sem ponosen na publikacije, ki jih 
pripravljajo moji študenti.  Ponosen sem tudi na 
priložnosti, ki jih imam kot gostujoči profesor. 
Med preteklimi študijskimi počitnicami sem 
raziskoval v Sydneyju, Hobartu, Tokiu in 
Oxfordu.

KAKO JE KATSUMI POSTAL 
OCEANSKI BIOGEOKEMIK?



VSEBINA 
1. Kaj je fitoplankton?
2. Kaj je globalno kroženje ogljika v oceanih?

PREVERJANJE ZNANJA 
3.  Ali lahko pojasnite pomen biološke črpalke v kontekstu globalnih 

podnebnih sprememb?  Zakaj je fizikalne in kemijske procese lažje 
modelirati kot biološke?

UPORABA ZNANJA V PRAKSI 
5.  Temperature oceanov se zaradi podnebnih sprememb povečujejo. 

Kakšen učinek bi to po vašem mnenju lahko imelo na biološko črpalko?
6.  Številni znanstveniki trdijo, da je ocean za shranjevanje ogljika 

pomembnejši od dreves. Zakaj menite, da je tako?

ANALIZA  
7.  Zakaj menite, da se Redfieldovo razmerje še vedno uporablja v 

oceanografskih modelih, čeprav vemo, da je pretirano poenostavljeno?
8.  Kako menite, da lahko zooplankton (ki se prehranjuje s fitoplanktonom) 

vpliva na razmerje C:N:P v fitoplanktonu?
9.  Katsumi omenja uporabo satelitskih podatkov za dopolnitev svojih 

modelov. Kako bi po vašem mnenju te informacije lahko izboljšale 
njegove modele?

VREDNOTENJE 
10.  Katsumijeva raziskava kaže, da biološka črpalka morda ni tako 

oslabljena, kot smo mislili. Ali menite, da to pomeni, da lahko svet bolj 
sproščeno obravnava podnebne spremembe?

IZHODI A ZA 

POGOVOR

•  Oddelek za geologijo in okoljske vede Univerze v Minnesoti 
izvaja številne pobude za ozaveščanje, kot so študentski 
simpoziji, javno dostopni viri in javno dostopni projekti, ki 
združujejo znanost in umetnost. Več informacij najdete 
tukaj: cse.umn.edu/esci/initiatives.

•  V tem članku NASA predstavi ozadje fitoplanktona in 
njegov pomen, vključno s tem, kako lahko fitoplanktonske 
skupnosti spremljamo s sateliti: 
 earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton.

•  Ta videoposnetek predstavlja ozadje koncepta gnojenja 
z železom, sporne predlagane tehnike za oskrbo 
fitoplanktona z dodatnimi hranilnimi snovmi za spodbujanje 
zajetja ogljika: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0.

DODATNI VIRI

BIOGEOKEMIJA 

OCEANOV S 

PROFESORJEM 

KATSUMIJEM 

MATSUMOTOM

Na podlagi lastnega znanja in informacij iz članka nariši 
diagram globalnega kroženja ogljika v oceanih. Diagram naj bo 
čim bolj jasen in zanimiv. Vključite:

• fotosintezo,
• prehranjevalne verige, 
• površinske in globokomorske vode, 
• morski sediment,
• atmosferski ogljik, 
• emisije ogljika.
 
Ko boste končali diagram, poiščite nekaj primerov na spletu. 
Ali so vključili kaj, česar vi niste? Ali lahko svoj diagram 
dopolnite z novim znanjem, ki ste ga pridobili?

Če imate čas, razmislite, kako bi lahko izgledali drugi 
cikli hranilnih snovi v oceanu. Kaj lahko vključuje globalni 
cikel dušika v oceanu? Kako lahko nanj vplivajo človekove 
dejavnosti?

DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO 

IZVAJATE DOMA ALI V RAZREDU



Prikaz, kako bodo prihodnje spremembe oceanov vplivale na razmerje C:N:P v fitoplanktonu. Fitoplankton bo na primer zaradi stratifikacije omejen na tanjšo, s soncem osvetljeno 
zgornjo plast oceana in tako izpostavljen večji količini svetlobe. Ob povečani svetlobi (4) lahko fitoplankton hitreje fotosintetizira (več ogljika) in/ali potrebuje manj klorofila (manj 

dušika) ter tako postane bogatejši z ogljikom.

Katsumi na predstavitvi C:N:P v fitoplanktonu v Sydneyju v Avstraliji.

Vir: NASA

Katsumi na strehi stavbe postavi vremensko postajo.
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Prevod je bil pripravljen v okviru projekta Scientix 4 
(sporazum o nepovratnih sredstvih št. 101000063), ki ga 
koordinira European Schoolnet (EUN) in je financiran iz 
programa Evropske unije za raziskave in inovacije O2020. 
Za vsebino tega dokumenta je odgovoren izključno 

organizator in ne izraža mnenja Evropske komisije (EK), 
ki tudi ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih 
informacij.


