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Á meðan mannkynið dælir kolefni út í 
andrúmsloftið er hafið önnum kafið við að 
gleypa það. Koltvísýringur er leysanlegt í sjó 
og getur þannig komist inn í lifandi verur. 
Plöntusvif - örsmáar sjávarplöntur - lifa nálægt 
yfirborði hafsins og taka kolefni inn í frumur 
sínar með ljóstillífun. Með dauða eða öðrum 
fæðukeðjuferlum sígur hluti af þessu kolefni á 
endanum í djúphafið þar sem það geymist í sjó 
og í setlögum á hafsbotni. Þannig virkar hafið 
sem afar mikilvæg kolefnisgeymsla og hægir 
verulega á hraða loftslagsbreytinga.

Þessi áhrif eru þekkt sem „lífferli“. „Lífferli 
er lóðrétt færsla lífrænna efna úr ljóstillífun 
frá yfirborðshafinu til djúphafsins,“ segir 
Katsumi Matsumoto, prófessor við háskólann 
í Minnesota. „Þetta þýðir að koltvísýringur 
úr andrúmsloftinu flyst í djúpsævi þar sem 
hægt er að binda það í aldir eða lengur. Því 
sterkara sem lífferlið er, því meira kælir það 
hnattrænt loftslag með lægri koltvísýringi í 
andrúmsloftinu.“

Hins vegar ræðst hraðinn sem þetta gerist 
að hluta til af plöntusvifssamfélögum sem 
eiga hlut að máli. Eftir umhverfisaðstæðum 
geta þessi plöntusvifssamfélög verið mjög 
mismunandi, sem hefur áhrif á hlutverk þeirra í 

hnattrænni kolefnishringrás. Katsumi starfar á 
sviði lífjarðefnafræði sjávar og notar tölvulíkön 
til að spá fyrir um vöxt þessara örvera og áhrif 
þeirra á kolefnishringrásina um allan heim.

PLÖNTUSVIF
„Öll lífsform vaxa með því að nota sömu 
grunnefnin, sem eru meðal annars kolefni 
(C), köfnunarefni (N) og fosfór (P),“ segir 
Katsumi. „Kolefni er grunnbyggingaefni 
frumna, köfnunarefni er stór hluti próteina 
og fosfór er nauðsynlegt fyrir kjarnsýrur eins 
og DNA.“ Katsumi rannsakar C:N:P hlutfall 
plöntusvifs - með öðrum orðum; hvernig og 
hvers vegna hlutföll þessara þrigg ja frumefna 
eru mismunandi innan þessara lífvera.

Þetta verk felur í sér að ögra sögulegu 
fordæmi. „Fyrir næstum öld síðan tók Alfred 
Redfield eftir því að C:N:P hlutfallið í 
sjávarsvifi var stöðugt og mjög svipað og C:N:P 
hlutfall sjávar. Þessi athugun varð þekkt sem 
„Redfield-hlutfallið“ og er miðlæg hugmynd í 
líffræðilegri og efnafræðilegri haffræði,“ segir 
Katsumi. „Hins vegar sýna nýlegar rannsóknir 
að þetta C:N:P hlutfall getur í raun verið afar 
mismunandi. Markmiðið með verkefninu mínu 
er að finna leið til að fella þennan breytileika 
inn í sjávarlíkön og nota þessi líkön til að kanna 

TALAÐ EINS OG 
LÍFJARÐEFNA-
FRÆÐINGUR SJÁVAR

LÍFFERLI – líffræðilega drifin föngun og 
binding hafsins á kolvetni úr andrúmsloftinu

KOLEFNISHRINGRÁS – hópur ferla sem 
fela í sér að umbreyta kolefnissamböndum 
úr einu formi í annað, svo sem ljóstillífun, 
öndun, rotnun og brunai
KOLEFNISBINDING – föngun og geymsla 
koltvísýrings í andrúmsloftinu

LJÓSTILLÍFUN – efnaferli þar sem plöntur 
breyta koltvísýringi, vatni og ljósi í lífrænar 
sameindir

PLÖNTUSVIF – örsmáar sjávarplöntur sem 
lifa á yfirborði sjávar

FLOKKUNARFRÆÐI – flokkunarkerfi 
fyrir lífverur
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aðstæðum.
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RANNSÓKNARVERKEFNI

FJÁRMÖGNUN

plöntusvifsins hefur minna N og P tiltækt. 
Miðað við Redfield-hlutfallið eitt og sér er 
búist við að þetta veiki lífferlið verulega, því án 
tiltæks N eða P getur plöntusvifið ekki fangað 
C.

Hins vegar sýna rannsóknir Katsumi að þetta 
gæti verið að hluta til vegið upp af öðrum 
þáttum sem hann hefur rannsakað sem 
hafa áhrif á C:N:P hlutfallið. „Lágt magn 
næringarefna hækkar C:N:P hlutfallið í 
frumum, sem þýðir að þær fanga hlutfallslega 
meira C en N eða P,“ segir Katsumi. "Á 
sama tíma eru minnkandi næringarefni og 
hækkandi hitastig hliðholl samfélögum C-ríkra 
plöntusvifstegunda, eins og bláþörunga." 
Þessi lífeðlisfræðilegu og flokkunarfræðilegu 
viðbrögð þýða að þó að lífferlið muni enn 
veikjast umtalsvert í lok aldarinnar gæti það 
veikst um 30% minna en búast mátti við án 
þessara upplýsinga, samkvæmt staðlaðri sýn á 
framtíðarhlýnun.

áhrif þessara breytileika á kolefnishringrás 
hafsins og hnattrænt loftslag.“

ÁHRIF Á C:N:P HLUTFALL
„Almennt séð takmarkar framboð 
næringarefna styrk lífferlisins,“ segir Katsumi. 
„Alveg eins og plöntur í garði vaxa meira 
þegar notaður er áburður með N og P, þá 
vex sjávarplöntusvif einnig.“ „Hins vegar sýna 
rannsóknir að þetta er of einföld skýring, því 
hún gerir ráð fyrir að C:N:P hlutfallið haldist 
stöðugt og fylgi Redfield-hlutfallinu. Alvöru líf 
er, eins og oft er málið, mun flóknara.

„Rannsóknir mínar hafa bent á þrjá víðtæka 
þætti sem ákvarða C:N:P hlutfallið í plöntusvifi 
á mismunandi mælikvarða,“ segir Katsumi. 
„Fyrir einstakar frumur er C:N:P hlutfallið 
ákvarðað af framboði á N og P, hitastigi og 
ljósstigi. Til dæmis, þegar P er af skornum 
skammti í sjónum munu frumur bæta það upp 
með því að verða C-ríkar og nota P aðeins 
sparlega.“ Samt flækist málið vegna þess að 
mismunandi tegundir plöntusvifs bregðast 
við þessum umhverfisþáttum á mismunandi 
hátt. „Flokkunarfræði er því annar víðtæki 
þátturinn sem hefur áhrif á C:N:P hlutfallið. 
Til dæmis eru bláþörungar sérstaklega C-rík 
tegund plöntusvifs, þannig að samfélög þar 
sem þessar tegundir eru ráðandi munu hafa 
hátt C:N:P hlutfall.“ Áhrif þessara ólíku 
tegunda á hnattræna lífferlið eru háð því 
hversu mikið er af þeim um allan heim - 
staðir með mikla „framleiðni“ (þ.e. mikið af 
plöntusvifi til staðar) munu legg ja meira af 
mörkum til heimsframleiðslunnar en svæði 
með lága framleiðni. „Þannig eru stjórntækin 
þrjú lífeðlisfræðileg, flokkunarfræðileg og 
framleiðni,“ segir Katsumi að lokum.

BYGGING HLUTFALLSINS INN Í LÍKÖN

„Töluleg líkön af hafinu eru stærðfræðileg 
framsetning á því hvernig hið raunverulega 
haf virkar,“ segir Katsumi. „Til dæmis munu 
vindar ýta á yfirborðshaf og mynda hafstrauma 
og það eru til jöfnur sem tjá þetta samband 
á milli vinds og straums.“ Eðlis- og efnaferlar 
eru almennt auðveldari að setja í líkön, vegna 
þess að grundvallarlögmálin sem stjórna því 
hvernig þau virka eru betur skilin. Líffræðilegir 
ferlar á hinn bóginn, eins og framleiðni 
plöntusvifs, eru flóknari og geta endað með 
því að vera einfölduð um of í líkönum. Katsumi 
vinnur að því að breyta þessu. „Margar jöfnur 
líffræðilegra ferla eru byggðar á athugunum,“ 
segir hann. „Ég rannsaka niðurstöður 
athugunarrannsókna á lífjarðefnafræði sjávar 
og reyni að þétta þær í einfaldar jöfnur, sem ég 
felli síðan inn í líkönin mín.“

Eins og er, er Redfield-hlutfallið mikið 
notað til að líkjast hegðun sjávar eins og 
kolefnishringrásinni, en eins og hefur komið 
fram er þetta ekki alltaf nákvæm framsetning. 
Nú geta haffræðingar notað líkön Katsumi 
innan þeirra eigin líkana til að gefa raunsannari 
mynd af hinu víðtæka hafi. „Starf mitt gerir 
vísindamönnum kleift að áætla hvernig 
C:N:P hlutfall plöntusvifs er mismunandi 
eftir mismunandi umhverfisaðstæðum,“ segir 
Katsumi. „Þetta getur aftur leitt til nákvæmari 
líkana til að meta hvernig loftslag var í fjarlægri 
fortíð og viðbrögð hafsins við núverandi og 
framtíðar loftslagsbreytingum.“ 
UPPGÖTVANIR
Áframhaldandi hlýnun jarðar leiðir til áhrifa 
í hafinu sem kallast varmalagskipting, sem 
þýðir að „lög“ vatns á mismunandi dýpi 
blandast minna en áður. Það sem mikilvægara 
er, þetta þýðir að næringarefni sem geymd 
eru í dýpri lögum eru ólíklegri til að koma 
upp í yfirborðsvatnið, sem þýðir að umhverfi 



SKOÐAÐU STÖRF SEM 
LÍFJARÐEFNAFRÆÐINGUR SJÁVAR

•  Það eru fjölmargir aðilar sem geta stutt nemendur sem vilja 
læra haffræði eða skyldar námsgreinar. Í Bandaríkjunum 
styður NOAA Sea Grant nemendur sem stefna á störf 
í haffræði, eins og með veitingu styrkja og starfsnáms: 

seagrant.noaa.gov

•  Jarð- og umhverfisvísindadeildin við háskólann í 
Minnesota, þar sem Katsumi starfar, býður upp á regluleg 
tengslanámskeið (cse.umn.edu/esci/initiatives). Katsumi 

heldur vinnustofur með staðbundnum framhaldsskólum flest 
sumur, heldur opna fyrirlestra og býður grunnnema velkomna 

í rannsóknarhópinn sinn til að vinna saman að „litlum 
verkefnum“. 

•  Katsumi segir að störf í lífjarðefnafræði sjávar verði líklega 
í fræðasviði eða ríkisrannsóknum. Samkvæmt PayScale eru 

meðallaun haffræðinga í Bandaríkjunum $70.000.

HELSTU RÁÐ KATSUMI

01   Finndu einhvern sem veitir þér innblástur og er góð fyrirmynd.

02   Að vera viðriðinn á fræðilegan hátt og hafa virkan áhuga á 
umhverfismálum mun undirbúa þig vel fyrir haffræðistörf.

03   Hafðu gott jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Þetta er 
nauðsynlegt fyrir alla varanlega velgengni í lífinu.

LEIÐIN FRÁ SKÓLA Í 
LÍFEFNAJARÐFRÆÐI SJÁVAR

Í ljósi þess hve þverfagleg lífjarðefnafræði sjávar er mælir Katsumi með 
því að kynna sér grunnatriði STEM: eðlisfræði, efnafræði, líffræði 

og stærðfræði. Í háskóla eru námskeið í haffræði, jarðefnafræði eða 
jarðvísindum mjög gagnleg, þó að margar aðrar vísindagráður gætu einnig 

veitt nauðsynlegan bakgrunn.

Katsumi útskýrir meira um rannsóknarsvið sitt 
og starfsferil.

HVAÐ ER LÍFJARÐEFNAFRÆÐI 
SJÁVAR?
Haffræði, rannsóknir á höfunum, er mjög 
víðtæk og þverfagleg. Hún nær yfir eðlisfræði 
(t.d. hafstrauma, varmainnihald), efnafræði (t.d. 
frumefnisstyrkur og samsætur í sjó), líffræði 
(t.d. líffræðileg framleiðsla, öndun örvera) 
og jarðfræði (t.d. inntak áa, setmyndun). 
Lífjarðefnafræði sjávar er undirmengi haffræði 
sem tengist hringrás mikilvægra þátta á 
tímakvarða frá dögum til árþúsunda. Vegna þess 
að þessar hringrásir fela í sér eðlisfræðilega, 
efnafræðilega og líffræðilega ferla er hún 
náttúrulega þverfagleg.

Í HVERJU FELAST 
RANNSÓKNARSTÖRFIN ÞÍN?
Sem reiknifræðilegur hafefnafræðingur 
stunda ég rannsóknir á víðfeðmum efnum 
sem teng jast hnattrænni kolefnishringrás 
hafsins og hvernig hún tengist hinu hnattræna 
kolefniskerfi. Höfin hafa mikil áhrif á 

koltvísýring í andrúmsloftinu, sem er helsti 
drifkraftur loftslagsbreytinga. Rannsóknir mínar 
fela í sér að vinna að því að skilja megindlega 
mikilvæga drifkrafta kolefnishringrásar sjávar í 
fortíðar-, nútíðar- og framtíðarloftslagi.

HVAÐ FINNST ÞÉR GEFANDI VIÐ 
VINNUNA?
Lífjarðefnafræði sjávar skiptir afar miklu 
máli fyrir loftslagsbreytingar. Hafið tekur 
til sín, og mun halda áfram að taka til sín, 
mikið af koltvísýringi sem losnar við bruna 
jarðefnaeldsneytis. Rannsóknir á svæðum eins 
og sjávarplöntusvifi og lífferli eru lykilatriði til 
að skilja hvernig altæk kolefnishringrás virkar 
og hvað það þýðir fyrir áhrif loftslagsbreytinga 
á heiminn.

AÐ HVERJU MUNTU VINNA NÆST?
Ég hef tvær framtíðarstefnur í huga. Í fyrsta 
lagi ætla ég að nota gervihnattagögn til að 
fjarmæla C:N:P hlutföll plöntusvifs. Þetta 
myndi bæta fræðilega líkanavinnu mína með 
raunverulegum gögnum. Í öðru lagi ætla ég að 
víkka út fræðilega vinnu mína um plöntusvif 

og bæta við dýrasvifum. Þessi örsmáu dýr éta 
plöntusvif og fara lóðrétt í gegnum sjóinn og 
eru því mikilvægur hluti af lífferlinu og eru líkleg 
til að breyta C:N:P hlutföllum plöntusvifs þar 
sem lífmassi plöntusvifs sekkur.

HVAÐA VANDAMÁL MUNU STANDA 
FRAMMI FYRIR NÆSTU KYNSLÓÐ 
LÍFJARÐEFNAFRÆÐINGA SJÁVAR?
Það er nauðsynlegt að brjóta niður líffræðilega 
ferla í mælanlegt ferli til að móta þessa ferla 
nákvæmlega, en þetta er meira krefjandi fyrir 
líffræði en fyrir efnafræði og eðlisfræði. Það 
er lykilatriði að afhjúpa jöfnurnar á bak við 
þessi ferli. Önnur áskorun fyrir næstu kynslóð 
er hvernig á að vinna úr gífurlegu magni gagna 
sem er safnað með fjarskynjurum, svo sem 
gervihnöttum og sjálfstýrðum baujum. Þessi 
gagnasöfn verða mikilvæg fyrir skilning okkar, 
en aðeins ef við getum ráðið fram úr þeim á 
áhrifaríkan hátt.

UM LÍFJARÐEFNAFRÆÐI SJÁVAR
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Katsumi Matsumoto prófessor fjarskráir sig 
inn í ofurtölvunaraðstöðu til að gera líkan að 

lífjarðefnafræði sjávar.

Styrkur blaðgrænu í sjónum. Rauð svæði gefa til kynna mikinn styrk plöntusvifs á meðan blá svæði gefa til kynna lágan styrk plöntusvifs. Mynd: NASA og SeaWiFS

HVERJU HAFÐIRÐU ÁHUGA Á SEM 
BARN?
Ég hef alltaf haft áhuga á náttúrunni. Sem 
drengur hafði ég gaman af að stunda útivist 
með fjölskyldu minni og góma skordýr með 
bræðrum mínum. Sem unglingur hafði ég 
áhuga á umhverfis- og náttúruvernd.

HVER HVATTI ÞIG TIL AÐ VERÐA 
VÍSINDAMAÐUR?
Enginn í minni fjölskyldu var vísindamaður 
þegar ég var að vaxa úr grasi svo það var ekki í 
mínu nánasta umhverfi. Síðan fór eldri bróðir 
minn í framhaldsnám og það opnaði augu mín 
fyrir framhaldsnámi. Seinna fékk ég innblástur 
af djúpri þekkingu jarðvísindaprófessora minna 

eins og Tom Webb við Brown háskólann og 
Wally Broecker við Columbia háskólann.

HVAÐA PERSÓNULEGU EIGINLEIKAR 
HAFA GERT ÞIG AÐ FARSÆLUM 
VÍSINDAMANNI?
Það er nauðsynlegt að hafa þrautseg ju. 
„Snilldin er 1 prósent innblástur og 99 prósent 
sviti,“ eins og Thomas Edison sagði, og 
þrautseig ja hefur líklega verið mikilvægasta 
ástæðan fyrir þeim árangri sem ég hef náð. 
Heppnin á oft þátt í honum líka, en þú þarft 
þrautseg ju til að verða heppinn.

HVERNIG YFIRSTÍGURÐU HINDRANIR 
Í STARFI ÞÍNU?

Aftur, með þrautseg ju. Ég ver eins miklum 
tíma og fyrirhöfn og ég get í verkefni og oft 
læri ég af öðrum í kringum mig. Ég hætti ef 
mér finnst ég hafa reynt eins mikið á mig 
og ég get, kem svo aftur að verkefninu eftir 
smá tíma. Ég get oft yfirstigið hindranir eftir 
að hafa farið í gegnum þetta ferli nokkrum 
sinnum, þó það gæti tekið smá tíma!

HVER ERU HELSTU AFREK ÞÍN 
HINGAÐ TIL Á FERLINUM?
Ég er stoltastur af ritunum sem nemendur 
mínir hafa leitt. Ég er einnig stoltur af 
tækifærunum sem ég fæ sem gestaprófessor. 
Í síðustu rannsóknarleyfum hef ég gert 
rannsóknir í Sydney, Hobart, Tókíó og Oxford

HVERNIG VARÐ KATSUMI AÐ 

LÍFJARÐEFNAFRÆÐINGI SJÁVAR?



ÞEKKING:
1. Hvað eru plöntusvif?
2. Hvað er hnattræn kolefnishringrás hafsins?

SKILNINGUR:
3.  Getur þú útskýrt mikilvægi lífferilsins fyrir loftslagsbreytingar á 

jörðinni?
4. Hvers vegna er  auðveldara að móta eðlisfræðilega og efnafræðilega 
ferla en líffræðilega ferla?

BEITING:
5.  Hitastig sjávar er að aukast vegna loftslagsbreytinga. Hvaða áhrif telur 

þú að þetta gæti haft á lífferilinn?
6.  Margir vísindamenn halda því fram að hafið sé mikilvægara en tré fyrir 

kolefnisbindingu. Hvers vegna heldurðu að svo sé?

GREINING:
7. HVERS VEGNA HELDURÐU 
að  Redfield-hlutfallið sé enn notað í haffræðilíkönum, þó að vitað sé að 

það er ofureinföldun?
8. Hvernig heldurðu að dýrasvif (sem  étur plöntusvif) gæti haft áhrif á 
C:N:P hlutfall plöntusvifs?
9. Katsumi nefnir notkun gagna  úr gervihnöttum til að bæta líkön sín. 
Heldur þú að þessar upplýsingar gætu bætt líkönin hans?

Mat:
10.  Rannsóknir Katsumis benda til þess að lífferillinn veikist ekki eins mikið 

og áður var talið. Telur þú að þetta þýði að heimurinn geti slakað á í 
baráttunni við loftslagsbreytingar?

ÚTGANGSPUNKTAR

•  Jarð- og umhverfisvísindadeildin við háskólann í Minnesota 
rekur nokkur verkefni, eins og málþing nemenda, úrræði 
sem eru aðgengileg öllum og verkefni sem snúa að 
almenningi sem sameina vísindi og list. Kynntu þér málið 
hér: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Þessi grein NASA veitir bakgrunn um plöntusvif og 
mikilvægi þeirra, þar á meðal hvernig hægt er að rekja 
plöntusvifssamfélög með gervitunglum: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Þetta myndband gefur bakgrunn að hugmyndinni 
um járnfrjóvgun, umdeilda leiðbeinandi tækni til að 
útvega plöntusvifi aukin næringarefni til að hvetja til 
kolefnisbindingar: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

FLEIRI TILFÖNG

LÍFJARÐEFNAFRÆÐI 

SJÁVAR MEÐ KATSUMI 

MATSUMOTO 

PRÓFESSOR

Teiknaðu skýringarmynd af víðtækri kolefnishringrás hafsins 
út frá eigin þekkingu og því sem þú hefur lært af greininni. 
Gerðu skýringarmyndina eins skýra og áhugaverða og hægt 
er. Taktu með:

• Ljóstillífun
• Fæðukeðjur
• Yfirborðsvatn og djúpsævi
• Sjávarset
• Kolvetni í andrýmsloftinu
• Kolefnisútblástur

Þegar þú hefur lokið við skýringarmyndina skaltu fletta upp 
nokkrum dæmum á netinu. Er eitthvað á þeim sem vantar á 
þína? Geturðu bætt einhverju nýju við skýringarmyndina þína 
sem þú hefur lært?

Ef þú hefur tíma skaltu hugsa um hvernig aðrar 
næringarefnahringrásir sjávar gætu litið út. Hvað gæti falist 
í hnattrænni köfnunarefnishringrás hafsins? Hvernig gætu 
mannlegar aðgerðir haft áhrif á hana?

VERKEFNI SEM ÞÚ GETUR GERT 

HEIMA EÐA Í SKÓLASTOFUNNI

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


Lýsing á hvernig framtíðarbreytingar sjávar munu hafa áhrif á C:N:P hlutfall plöntusvifs. Sem dæmi má nefna að plöntusvif verða bundin við þynnra, sólarlýst efra lag sjávar vegna 
lagskiptingar og verða þannig fyrir meira ljósi. Við aukin birtuskilyrði (4) getur plöntusvif ljóstillífað hraðar (meira C) og/eða þurft minni blaðgrænu (minna N) og þar með orðið 

C-ríkara.

Katsumi með kynningu um C:N:P hlutfall plöntusvifa í Sydney í Ástralíu.

Mynd: NASA

Katsumi setur upp veðurstöð á þaki byggingar.
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Scientix sá um þýðinguna með styrk frá H2020 
rammaáætlun Evrópusambandsins um rannsóknir og 
nýsköpun – project Scientix 4 (styrktarsamningur nr. 
101000063), samræmt af European Schoolnet (EUN). 
Efnisinnihald þessa skjals er á ábyrgð skipuleggjandans 

sjálfs og endurspeglar ekki skoðun framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnin ber ekki 
ábyrgð á hvers kyns notkun á upplýsingunum sem er að 
finna í þessu skjali.


