
מערכת האחסון של האוקיינוס: איך הפלנקטון 
משפיע על שינוי האקלים

)PROFESSOR KATSUMI MATSUMOTO( פרופסור קטסומי מטסומוטו

Dr. Andrea Holmes and Meghan Gaul, Doane University © . תדפיס מערך חיישנים קולורימטרים לפני ואחרי שחומר הנפץ פגע בפני השטח



בעוד האנושות עסוקה בדחיפת פחמן לאטמוספרה, 
האוקיינוס עסוק בספיגתו. פחמן דו-חמצני הוא 

מסיס במי ים, ומשם הוא יכול לחדור לאורגניזמים 
חיים. פיטופלנקטון –צמחים ימיים מיקרוסקופיים – 
חיים סמוך לפני הים של האוקיינוס ומשלבים פחמן 

בתאים שלהם באמצעות פוטוסינתזה. עקב מוות 
או תהליכים אחרים בשרשרת המזון, חלק מהפחמן 

הזה שוקע בסופו של דבר לעומק האוקיינוס, 
שם הוא מתאכסן במי ים ובסחופת שעל רצפת 
האוקיינוס. באופן זה משמש האוקיינוס כמחסן 

פחמן חיוני-לחיים שמאט באופן משמעותי את קצב 
שינוי האקלים.

התופעה הזו ידועה בשם "משאבה ביולוגית". 
"המשאבה הביולוגית היא העברה אנכית של 

חומר אורגני שנוצר-ע"י-פוטוסינתזה מפני הים של 
האוקיינוס ועד למעמקי האוקיינוס," אומר פרופסור 
קטסומי מטסומוטו מאוניברסיטת מינסוטה. "מכאן 

משתמע שהפחמן הדו-חמצני מהאטמוספרה מועבר 
למעמקי הים, שם הוא מוחזק במשך מאות שנים 
ויותר. ככל שהמשאבה הביולוגית היא חזקה יותר, 

כך היא מקררת טוב יותר את האקלים הגלובלי על ידי 
הפחתת כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה."

עם זאת, קצב הפעולה הזו נקבע באופן חלקי על 
ידי מושבות הפיטופלנקטון המעורבות בתהליך. 

תלוי בתנאי הסביבה, יכול להיות שוני משמעותי 
בין מושבות הפיטופלנקטון האלה, וזה משפיע 

על תפקידן במחזור הפחמן הגלובלי באוקיינוסים. 

תחום המחקר של קטסומי הוא ביו-גאוכימיה של 
האוקיינוסים, והוא משתמש במודלים ממוחשבים 

כדי לחזות את קצב הגידול של אורגניזמים 
מיקרוסקופיים אלה ואת השפעתם על מחזור הפחמן 

בקנה מידה גלובלי.

פיטופלנקטון
“כל היצורים החיים גדלים תוך שימוש במרכיבי 

 ”,)P( וזרחן )N( חנקן ,)C( היסודות הבסיסיים פחמן
אומר קטסומי. "הפחמן הוא אבן הבניין הבסיסית 
של תאים, החנקן הוא מרכיב חשוב של חלבונים, 
והזרחן חיוני לחומצות גרעין כגון דנ"א." קטסומי 

חוקר את יחס C:N:P של הפיטופלנקטון – במילים 
אחרות, איך וכיצד משתנה היחס שבין היסודות 

האלה בתוך האורגניזמים הללו.

עבודה זו גם קוראת תיגר על תקדים היסטורי. 
"כמעט לפני מאה שנה ציין אלפרד רדפילד שיחס 

C:N:P בפלנקטון ימי היה יציב ודומה מאוד ליחס 
C:N:P של מי הים. תצפית זו הפכה להיות מוכרת 
בשם "יחס רדפילד" ומהווה כיום את אחד מעמודי 
היסוד של אוקיאנוגרפיה ביולוגית וכימית," מספר 
קטסומי. "אך מחקרים שנערכו לאחרונה מראים 
שיחס C:N:P זה בפלנקטון דווקא יכול להשתנות 

במידה ניכרת. מטרת הפרויקט שלי היא לגלות 
דרך לשלב את השונות הזו בתוך מודלים של 

האוקיינוסים, ולהשתמש במודלים אלה כדי לחקור 
את השפעת השינויים האלה על מחזור הפחמן 

באוקיינוסים ועל שינוי האקלים."

איך מדברים כמו 
ביו-גאוכימאים של 

האוקיינוס
משאבה ביולוגית – הלכידה וההחזקה של 

פחמן מהאטמוספרה עקב תהליכים ביולוגיים 
באוקיינוסים

מחזור הפחמן – קבוצת התהליכים הכוללת שינוי 
צורתן של תרכובות פחמן, למשל פוטוסינתזה, 

נשימה, ריקבון ובעירה

החזקת פחמן – תהליך הלכידה וההחזקה של 
פחמן דו-חמצני מהאטמוספרה 

פוטוסינתזה – התהליך הכימי שבו צמחים 
ממירים פחמן דו-חמצני, מים ואור למולקולות 

אורגניות

פיטופלנקטון – צמחים ימיים מיקרוסקופיים 
החיים על פני הים של האוקיינוסים

טקסונומיה – מערכת סיווג האורגניזמים

יש לאוקיינוס יכולת מדהימה לאחסן פחמן. הוא ספג שליש מהפליטות של בני האדם במאה-מאתיים שנים 

האחרונות, ובסופו של דבר יספוג חלק ניכר מהפליטות שלנו בעתיד. למושבות הפיטופלנקטון יש תפקיד 

מפתח במחזור הפחמן של האוקיינוס, שבו הפחמן נלכד מהאטמוספרה ומועבר למעמקי האוקיינוס לצורך 
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ביו-גאוכימיה של האוקיינוסים

תחום מחקר

מידול של האופן שבו יחס C:N:P של 
הפיטופלנקטון באוקיינוס משתנה 

בתלות בתנאים שונים.

קרן המדע הלאומית האמריקאית 
)National Science Foundation(

פרויקט מחקר

גורם מממן

חומרי מזון מגדילות את יחס C:N:P בתאים, מה 
שאומר שבאופן יחסי הם לוכדים יותר C מאשר 
N או P," מסביר קטסומי. "באותו הזמן, הירידה 

בכמות חומרי המזון והעלייה בטמפרטורות מעדיפות 
 ,C-מושבות של מיני פיטופלנקטון עשירים ב

למשל ציאנובקטריה." המשמעות של התגובות 
הפיזיולוגיות והטקסונומיות האלה היא שלמרות 

שהמשאבה הביולוגית עדיין תיחלש במידה ניכרת 
עד סוף המאה הנוכחית, היא עשויה להיחלש 

ב-30% פחות מהצפוי על פי תרחיש ההתחממות 
העתידית הסטנדרטי.

C:N:P ההשפעות על יחס
“במונחים כלליים, חוזק המשאבה הביולוגית מוגבל 

לעיתים קרובות על ידי הזמינות של חומרי מזון," 
אומר קטסומי. "בדיוק כפי שצמחי גינה גדלים 
יותר כאשר מדשנים אותם עם N או P, כך גם 

הפיטופלנקטון הימי." עם זאת, מחקרים מראים 
שזה הסבר פשטני יותר מדיי, כי הוא יוצא מתוך 

הנחה שיחס C:N:P נשאר קבוע ומתנהג על פי יחס 
רדפילד. החיים האמיתיים, כפי שלפעמים קורה, הם 

הרבה יותר מורכבים.

"במחקר שלי זיהיתי שלושה גורמים רחבים 
שקובעים את יחס C:N:P בפיטופלנקטון בקני 

מידה שונים," מספר קטסומי. "עבור תאים 
אינדיווידואליים, יחס C:N:P נקבע על ידי הזמינות 

של N ו-P, הטמפרטורה וכמות האור. למשל, 
כאשר P הופך להיות נדיר במי הים שבהם נמצאים 

 ,C-התאים, הם יפצו על כך בהפיכתם לעשירים ב
וישתמשו ב-P רק באופן מינימלי." אך העלילה 

ממשיכה להתפתח בכך שמיני פיטופלנקטון שונים 
מגיבים לגורמים סביבתיים אלה בדרכים שונות. 
"הטקסונומיה היא אם כך הגורם החשוב השני 

שמשפיע על יחס C:N:P. לדוגמה, ציאנובקטריה 
 ,C-הוא מין של פיטופלנקטון עשיר במיוחד ב

ולכן למושבות שבהן שולט המין הזה יהיה יחס 
C:N:P גבוה." השפעות המינים השונים האלה 

על המשאבה הביולוגית הגלובלית תלויות במידת 
הנפוצות שלהם ברחבי העולם – מקומות עם 

"פרודוקטיביות" גבוהה )כלומר, נוכחות גבוהה של 
פיטופלנקטון( יתרמו תרומה גדולה יותר לתפוקה 

הגלובלית מאשר מקומות עם "פרודוקטיביות" 
נמוכה. "לפיכך, שלוש הבקרות הן פיזיולוגית, 

טקסונומית ופרודוקטיביות.

שקלול היחס לתוך מודלים 
"מודלים סטטיסטיים של האוקיינוס הם ייצוגים 

מתמטיים של האופן שבו האוקיינוס עובד," אומר 
קטסומי. "לדוגמה, רוחות ידחפו את המים על פני 
הים של האוקיינוס ויפיקו זרמים בתוך האוקיינוס, 

ויש משוואות שמביעות את היחס הזה בין רוח 

לזרם." בדרך כלל קל יותר למדל תהליכים פיזיקליים 
וכימיים, כי "החוקים" הבסיסיים ששולטים באופן 

פעולתם מובנים טוב יותר. מצד שני, תהליכים 
ביולוגיים, כגון הפרודוקטיביות של פיטופלנקטון, 

הם מורכבים יותר ומודלים עלולים לגרום לפישוט 
יתר שלהם. קטסומי משתדל לשנות את זה. "רבות 

מהמשוואות של תהליכים ביולוגיים מבוססות על 
תצפיות," הוא אומר. "אני חוקר את התוצאות 

של מחקרים תצפיתיים של הביו-גאוכימיה של 
האוקיינוסים ומנסה לזקק אותן למשוואות פשוטות, 

שאותן אני משלב אחר כך במודלים שלי."

כיום יש שימוש נרחב ביחס רדפילד כדי למדל את 
התנהגות האוקיינוס, למשל מחזור הפחמן, אבל 

כפי שראינו, לא תמיד מדובר בייצוג מדויק של 
התופעה. כעת יכולים חוקרי האוקיינוסים להשתמש 
במודלים של קטסומי בתוך המודלים שלהם עצמם, 

כדי לבנות תמונה של האוקיינוס הגלובלי שתהיה 
יותר נאמנה למציאות. "עבודתי מאפשרת למדענים 
להעריך איך יחס C:N:P של הפיטופלנקטון משתנה 

בהתאם לתנאים סביבתיים שונים," מסביר קטסומי. 
"דבר זה בתורו מאפשר מודלים מדויקים יותר כדי 

להעריך איך היה האקלים בעבר הרחוק, ולחזות 
את תגובות האוקיינוסים לשינויי אקלים נוכחיים 

ועתידיים." 
תגליות

התחממות גלובלית מתמשכת גורמת לתופעה 
בשם "ריבוד תרמי" המשפיעה על האוקיינוס. 

המשמעות היא ש"שכבות" של מים בעומקים שונים 
מתערבבות זו בזו פחות מבעבר.

 והמשמעות החשובה יותר היא שיש סבירות 
נמוכה יותר שחומרי מזון בשכבות עמוקות יותר 

יגיעו לפני הים, ועקב כך תהיה זמינות נמוכה יותר 
של N ו-P עבור סביבת הפיטופלנקטון. בהסתמך 
על יחס רדפילד לבדו, הצפי הוא שדבר זה יחליש 

 P-ו N את המשאבה הביולוגית באופן ניכר, כי ללא
.C זמינים, הפיטופלנקטון אינו מסוגל ללכוד את

אך המחקר של קטסומי מראה שייתכן שהאפקט 
הזה מתקזז על ידי גורמים אחרים שאותם חקר 
המשפיעים על יחס C:N:P. "רמות נמוכות של 



בדקו עבורכם קריירה בביו-
גאוכימיה של האוקיינוסים 
• יש מגוון רחב של גופים שיכולים להציע תמיכה לסטודנטים 

שמעוניינים ללמוד קורסים באוקיאנוגרפיה או בתחומים קשורים. 
בארה"ב, NOAA Sea Grant תומך בסטודנטים שמעוניינים לפתח 

seagrant.  :קריירה באוקיינוגרפיה, זאת על ידי מלגות וסטאז'ים
 noaa.gov

 Department of Earth( המחלקה ללימודי כדור הארץ והסביבה •
and Environmental Sciences( באוניברסיטת מינסוטה, ארה"ב, 

שם עובד קטסומי, מציעה באופן שוטף תוכניות לימודים לציבור 
הרחב )cse.umn.edu/esci/initiatives(. קטסומי מפעיל כמעט כל 
סמסטר קיץ סדנאות בשיתוף עם בתי ספר מקומיים, עורך הרצאות 

לציבור ומזמין סטודנטים לתואר ראשון לקבוצת המחקר שלו כדי 
לשתף פעולה על "פרויקטים בגודל ביס". 

• לדעת קטסומי, סביר שקריירה בביו-גאוכימיה של האוקיינוסים תהיה 
באקדמיה או בגופי מחקר ממשלתיים. על פי אתר PayScale, השכר 
הממוצע של חוקרי אוקיינוסים בארצות הברית הוא בסביבות 70,000 

דולר בשנה.

10 הטיפים של קטסומי

01  מצאו מישהו שמעורר בכם השראה ושמהווה דמות ראויה לחיקוי.

02  מעורבות אקדמית והתעניינות פעילה בנושאים סביבתיים יכינו 
אתכם היטב לקריירה באוקיינוגרפיה.

03  הקפידו לשמור על איזון בריא של עבודה-חיים. זה קריטי להצלחה 
מתמשכת בחיים.

המסלול מהתיכון אל ביו-גאוכימיה 
של האוקיינוסים

בהינתן האופי הבין-תחומי של הביו-גאוכימיה של האוקיינוסים, קטסומי ממליץ 
שתלמדו להכיר את אבני היסוד של מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה 

)STEM(: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ומתמטיקה. בלימודיכם באוניברסיטה, קורסים 
באוקיינוגרפיה, גאוכימיה או מדעי כדור הארץ הם מועילים ביותר, אם כי תארים 

רבים אחרים בתחום המדעים יכולים גם הם להציע את הרקע הדרוש.

קטסומי ממשיך ומסביר את תחום המחקר ואת 
הקריירה שלו.

מה זה ביו-גאוכימיה של האוקיינוסים?
אוקיינוגרפיה, חקר האוקיינוסים, היא התמחות בין-

תחומית רחבה מאוד. היא כוללת פיזיקה )למשל, זרמי 
האוקיינוסים, תכולת החום בהם(, כימיה )למשל, 
ריכוזים של יסודות ואיזוטופים במי הים(, ביולוגיה 

)למשל, ייצור ביולוגי, נשימה של חיידקים( וגאולוגיה 
)למשל, התפוקה של נהרות, הצטברות משקעים(. 
ביו-גאוכימיה של האוקיינוסים היא ענף משנה של 

אוקיינוגרפיה הקשור למחזור החיים של היסודות על 
פני לוחות זמנים שנעים בין ימים לאלפי שנים. היות 
ומחזורים אלה קשורים לתהליכים פיזיקליים, כימיים 

וביולוגיים, הם מוגדרים כבין-תחומיים באופן טבעי.

במה כרוכה קריירת המחקר שלך?
כחוקר אוקיינוסים מהזווית החישובית והכימית, 

אני חוקר מגוון רחב של נושאים הקשורים למחזור 
הפחמן באוקיינוסים ולקשר שלו למערכת הפחמן 
הגלובלית. לאוקיינוסים יש השפעה חשובה ביותר 

על הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה, המהווה מנוע 
עיקרי של שינוי האקלים. המחקר שלי כולל עבודה 

כמותנית שנועדה להבין את המנועים החשובים של 
מחזור הפחמן באוקיינוסים כחלק מהאקלים בעבר, 

בהווה ובעתיד.

מה מתגמל אותך בעבודתך?
ביו-גאוכימיה של האוקיינוסים היא תחום שהוא 

מאוד רלוונטי לשינוי האקלים הגלובלי. האוקיינוס 
סופג, וימשיך לספוג, חלק ניכר מהפחמן הדו-

חמצני שמשתחרר מבעירת דלקי מאובנים. למחקר 
בתחומים כגון הפיטופלנקטון הימי והמשאבה 

הביולוגית יש חשיבות מרכזית להבנת אופן הפעולה 
של מחזור הפחמן הגלובלי, והמשמעות שלו על שינוי 

האקלים בעולם.

מה הדבר הבא שתעבוד עליו?
כעת יש לי שני כיוונים בראש. ראשית, אני מתכנן 

להשתמש בנתוני לוויינים כדי לכמת מרחוק את 
יחסי C:N:P של הפיטופלנקטון. מחקר זה ישלים 

את עבודת המידול התאורטית שלי בעזרת נתונים 
מהעולם האמיתי. שנית, אני מתכוון להרחיב את 
עבודתי התאורטית על פיטופלנקטון כך שתכלול 

גם זואופלנקטון. בעלי החיים המיקרוסקופיים 
האלה ניזונים מפיטופלנקטון ונעים בצורה אנכית 

דרך מי האוקיינוס, ולכן מהווים חלק חשוב של 
המשאבה הביולוגית. כמו כן, סביר שהם ישנו את 

יחסי C:N:P של הפיטופלנקטון ככל שהביומסה של 
הפיטופלנקטון תמשיך ותשקע.

עם אילו בעיות יתמודד הדור הבא של חוקרי ביו-
גאוכימיה של האוקיינוסים?

פיצול תהליכים ביולוגיים לכדי מנגנונים הניתנים-
לכימות הוא התפתחות הכרחית לצורך מידול של 

התהליכים האלה באופן מדויק, אך זה מאתגר 
את הביולוגיה יותר מאשר את הכימיה והפיזיקה. 

המפתח הוא חשיפת המשוואות הנמצאות בבסיס 
התהליכים האלה. אתגר נוסף עבור הדור הבא הוא 

כיצד לעבד את כמויות הנתונים העצומות שנאספות 
על ידי חיישנים מרוחקים, למשל בלוויינים ובמצופים 

אוטונומיים. קבוצות הנתונים האלו הן קריטיות 
להבנתנו, אך רק אם נוכל להפיק מהם תובנות 

אפקטיביות.

אודות הביו-גאוכימיה של 
האוקיינוסים
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פרופסור קטסומי מטסומוטו מתחבר מרחוק 
למחשבי-על כדי לחקור מודלים של ביו-גאוכימיה של 

האוקיינוסים.

SeaWiFS-ו NASA :ריכוזי כלורופיל באוקיינוסים. האזורים האדומים מציינים ריכוזים גבוהים של פיטופלנקטון, והאזורים הכחולים – ריכוזים נמוכים של פיטופלנקטון. קרדיט

במה התעניינת כילד?
מאז ומתמיד התעניינתי בטבע. כילד קטן נהניתי 

לצאת עם משפחתי להליכות בטבע ולאסוף חרקים 
עם אחיי. כנער התעניינתי בשמירה על הסביבה 

ובנושאי שימור.

מי העניק לך את ההשראה להפוך למדען?
כאשר גדלתי, אף אחד מבני משפחתי לא היה 

מדען, ולכן התחום הזה כלל לא עלה בדעתי. אחר 
כך, כאשר אחי הבכור החל ללמוד לתואר מתקדם, 

נפתחו לי העיניים להמשך לימודים אקדמיים. 
בהמשך, זכיתי לקבל השראה מהידע המעמיק של 

המרצים שלי במדעי כדור הארץ, למשל טום ווב 
מאוניברסיטת בראון ו-וולי ברוקר מאוניברסיטת 

קולומביה.

אילו תכונות אופי הפכו אותך למדען מצליח?
ההתמדה היא העיקר. על פי תומס אדיסון, "גאונות 

היא אחוז אחד השראה ו-99 אחוז השקעה," ולכן 
התמדה היא ככל הנראה הסיבה העיקרית להצלחות 

שהיו לי. לעיתים קרובות גם המזל מעורב בכך, אך 
צריך התמדה והתעקשות כדי להיות בר-מזל.

איך אתה מתגבר על מכשולים בעבודתך?
שוב, על ידי התמדה. אני מקדיש לבעיה את כל 

הזמן והמאמץ שאני יכול, לעיתים קרובות תוך כדי 
למידה מאלה שמסביבי. אני עוצר כאשר אני חש 
שהתאמצתי הכי קשה שיכולתי, ואז חוזר לבעיה 

לאחר זמן מה. לעיתים קרובות אני מסוגל להתגבר 
על מכשולים רק לאחר שעברתי את התהליך הזה 

מספר פעמים, אבל זה לוקח זמן!

מה היו ההישגים שאתה הכי מתגאה בהם במהלך 
הקריירה שלך?

אני מתגאה הכי הרבה במחקרים שפרסמו 
הסטודנטים שלי. אני גם גאה בהזדמנויות שאני זוכה 
להן כמרצה אורח. במהלך שנות השבתון שלי בעבר, 

ניהלתי מחקרים בסידני, הוברט, טוקיו ואוקספורד.

איך הפך קטסומי 
לחוקר ביו-גאוכימיה של 

האוקיינוסים?



ידע
1. מה זה פיטופלנקטון?

2. מהו מחזור הפחמן הגלובלי באוקיינוסים?

הבנה
3. האם תוכלו להסביר את חשיבות המשאבה הביולוגית בהקשר של שינוי 

האקלים הגלובלי?
4. מדוע קל יותר לבנות מודל של תהליכים פיזיקליים וכימיים מאשר של תהליכים 

ביולוגיים?

יישום
5. טמפרטורות האוקיינוסים גדלות תחת שינוי האקלים. איזו השפעה תהיה לכך 

לדעתך על המשאבה הביולוגית?
6. מדענים רבים טוענים שהאוקיינוס חשוב יותר מעצים לצורך אחסון פחמן. מדוע 

זה כך לדעתך?

ניתוח 
7. מדוע לדעתך ממשיכים להשתמש ביחס רדפילד במודלים אוקיינוגרפיים, כאשר 

ידוע שהוא מהווה פישוט-יתר?
 C:N:P 8. איך לדעתך הזואופלנקטון )שניזון מפיטופלנקטון( עשוי להשפיע על יחס

של הפיטופלנקטון?
9. קטסומי מזכיר שימוש בנתוני לוויינים כדי להשלים את המודלים שלו. כיצד 

לדעתך יכול המידע הזה לשפר את המודלים שלו?

הערכה
10. המחקר של קטסומי מראה שייתכן שהמשאבה הביולוגית לא תיחלש 

באותה מידה שחשבו בעבר. האם העולם יכול אם כן להירגע בנוגע לטיפול בשינוי 
האקלים?

נקודות לשיחה

 Department of Earth( המחלקה ללימודי כדור הארץ והסביבה •
and Environmental Sciences( באוניברסיטת מינסוטה, ארה"ב, 

מציעה מספר יוזמות לציבור הרחב, כגון סימפוזיונים של סטודנטים, 
משאבים זמינים-לכול ופרויקטים לציבור שמשלבים מדע ואומנות. 

cse.umn.edu/esci/initiatives :כאן ניתן למצוא מידע נוסף

• מאמר זה של NASA נותן רקע על פיטופלנקטון וחשיבותו, כולל 
כיצד ניתן לעקוב אחר מושבות של פיטופלנקטון באמצעות לוויינים:

 earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton

 Iron( הסרטון הזה מציג את הרעיון של דישון בעזרת ברזל •
fertilization(, שיטה מעוררת-מחלוקת שהוצעה כדי לספק חומרי 
 מזון נוספים לפיטופלנקטון במטרה לעודד אחסון של פחמן על ידו:

www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

עוד משאבים

ביו-גאוכימיה של 
האוקיינוסים עם 

פרופסור קטסומי 
מטסומוטו

על פי הידע שלכם ומה שלמדתם מהמאמר הזה, שרטטו תרשים של 
מחזור הפחמן הגלובלי באוקיינוסים. השתדלו שהתרשים יהיה כמה 

שיותר ברור ומעניין. הקפידו לכלול את הדברים הבאים:

 • פוטוסינתזה
• שרשרות מזון

• פני הים ומים עמוקים
• סחופת ימית

• פחמן באטמוספרה
• פליטות פחמן

לאחר סיום הכנת התרשים, בדקו כמה דוגמאות ברשת.
 האם הן הכילו דברים שהיו חסרים אצלכם? האם תוכלו להוסיף 

לתרשים שלכם משהו חדש שלמדתם?

אם נותר לכם זמן, דמיינו איך עשויים להיראות מחזורים אחרים של 
חומרי מזון באוקיינוס. מה עשוי להיכלל במחזור החנקן הגלובלי 
באוקיינוסים? איך יכולות הפעולות של בני האדם להשפיע עליו?

פעילויות שניתן לבצע בבית או 
בכיתה

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


איור של האופן שבו שינויים עתידיים באוקיינוסים ישפיעו על יחס C:N:P של הפיטופלנקטון. לדוגמה, עקב ריבוד, הפיטופלנקטון יוגבל לשכבה דקה יותר של האוקיינוס המוארת ע"י השמש, ואי 
.C-ועקב כך הופך להיות יותר עשיר ב ,)N ( ו/או דורש פחות כלורופיל )פחותC לכך יהיה חשוף ליותר אור. בתנאים של תוספת אור )4(, הפיטופלנקטון יכול לבצע פוטוסינתזה מהר יותר )יותר

קטסומי מרצה על יחס C:N:P של הפיטופלנקטון בסידני, אוסטרליה.

NASA :קרדיט

קטסומי מתקין תחנת מזג אוויר על גג של בית.
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