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Samalla kun ihmiskunta pumppaa kovaa vauhtia 
hiiltä ilmakehään, meri imee sitä itseensä. 
Hiilidioksidi liukenee meriveteen, ja sieltä se 
voi päätyä eläviin organismeihin. Kasviplankton 
on mikroskooppisen pieniä merikasveja, jotka 
elävät lähellä meren pintaa ja ottavat hiiltä 
soluihinsa fotosynteesin avulla. Kuoleman tai 
muiden ravintoketjun prosessien kautta osa 
tästä hiilestä painuu lopulta syvälle mereen, 
jossa se varastoituu meriveteen ja merenpohjan 
kerrostumiin. Meri toimii näin elintärkeänä 
hiilivarastona, joka hidastaa merkittävästi 
ilmastonmuutosta.

Tämä vaikutus tunnetaan ”biologisena 
pumppuna”. ”Biologinen pumppu on 
fotosynteesistä syntyvän orgaanisen aineksen 
siirtyminen pystysuunnassa merenpinnasta 
syvälle mereen”, kertoo professori Katsumi 
Matsumoto Minnesotan yliopistosta. ”Tämä 
tarkoittaa sitä, että ilmakehän hiilidioksidi 
siirtyy syviin vesiin, jonne se voi sitoutua 
vuosisadoiksi tai pidempäänkin. Mitä vahvempi 
biologinen pumppu, sitä enemmän se viilentää 
maapallon ilmastoa vähentämällä ilmakehästä 
hiilidioksidia.”

Tämän prosessin vauhtiin vaikuttavat 
kuitenkin osittain myös siihen osallistuvat 

kasviplanktonyhteisöt. Ympäristöolosuhteiden 
mukaan nämä kasviplanktonyhteisöt voivat 
olla hyvin erilaisia, mikä vaikuttaa niiden rooliin 
merien globaalissa hiilikierrossa. Katsumi 
työskentelee merien biogeokemian alalla 
ja yrittää tietokonemallien avulla ennustaa 
näiden mikroskooppisten organismien kasvua ja 
vaikutusta hiilikiertoon maailmanlaajuisesti.

KASVIPLANKTON
”Kaikki elämän muodot kasvavat käyttämällä 
samoja perusaineksia, joita ovat hiili (C), typpi 
(N) ja fosfori (P)”, sanoo Katsumi. ”Hiili on 
solujen perusrakennusaine, typpi on keskeinen 
proteiinin ainesosa ja fosfori on olennainen 
osa nukleiinihappoja, kuten DNA:ta.” Katsumi 
tutkii kasviplanktonin C:N:P-suhdetta – eli 
sitä, miten ja miksi näiden kolmen alkuaineen 
suhteet vaihtelevat näissä organismeissa.

Tässä työssä pitää kyseenalaistaa eräs aiempi 
käsitys. ”Lähes sata vuotta sitten Alfred 
Redfield teki havainnon, että meriplanktonin 
C:N:P-suhde oli vakaa ja hyvin samankaltainen 
kuin meriveden C:N:P-suhde. Tämä havainto 
tuli tunnetuksi Redfieldin suhdelukuna, 
ja se on keskeinen käsite biologisesssa ja 
kemiallisessa meritieteessä”, kertoo Katsumi. 
”Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin 

PUHU KUIN 
MERIÄ TUTKIVA 
BIOGEOKEMISTI
BIOLOGINEN PUMPPU – merien 
biologinen prosessi, jossa ilmakehän hiiltä 
otetaan talteen ja se sitoutuu mereen

HIILIKIERTO – joukko prosesseja, 
joissa hiilen yhdisteitä muutetaan yhdestä 
muodosta toiseen, kuten fotosynteesi, 
soluhengitys, lahoaminen ja palaminen

HIILEN TALTEENOTTO – prosessi, 
jossa ilmakehän hiilidioksidia sidotaan ja 
varastoidaan

FOTOSYNTEESI – kemiallinen prosessi, 
jonka avulla kasvit muuntavat hiilidioksidia, 
vettä ja valoa orgaanisiksi molekyyleiksi

KASVIPLANKTON – mikroskooppisen 
pieniä merikasveja, jotka elävät merien 
pintavesissä

TAKSONOMIA – organismien 
luokittelujärjestelmä
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Merien biogeokemia

TUTKIMUSALA

Merien kasviplanktonin C:N:P-
suhteen vaihtelun mallintaminen 

eri olosuhteissa.
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TUTKIMUSHANKE

RAHOITTAJA

sitä, että veden ”kerrokset” eri syvyyksissä 
sekoittuvat vähemmän kuin ennen. Tämä 
merkitsee ennen kaikkea sitä, että syvemmissä 
kerroksissa olevat ravinteet kulkeutuvat 
epätodennäköisemmin pintavesiin, jolloin 
kasviplanktonin ympäristössä on saatavilla 
vähemmän typpeä ja fosforia. Jo Redfieldin 
suhdeluvunkin perusteella tämän odotetaan 
heikentävän huomattavasti biologista pumppua, 
koska ilman typpeä tai fosforia kasviplankton ei 
voi sitoa hiiltä.

Katsumin tutkimuksen mukaan tämä voi 
kuitenkin osittain tasapainottua muilla hänen 
tutkimillaan tekijöillä, jotka vaikuttavat C:N:P-
suhteeseen. ”Alhainen ravinnetaso kasvattaa 
C:N:P-suhdetta soluissa, eli ne ottavat 
talteen suhteellisesti enemmän hiiltä kuin 
typpeä tai fosforia”, sanoo Katsumi. ”Samalla 
ravinteiden väheneminen ja lämpötilan nousu 
suosivat runsashiilisiä kasviplanktonyhteisöjä, 
kuten syanobakteereja eli sinileviä.” Nämä 
fysiologiset ja taksonomiset reaktiot 
tarkoittavat sitä, että vaikka biologinen pumppu 
heikkenee vielä huomattavasti vuosisadan 
loppuun mennessä, se saattaa heiketä 30 % 
vähemmän kuin voisi ilman tätä tietoa olettaa 
yleisen tulevaa lämpötilan nousua koskevan 
skenaarion mukaan.

osoittavat, että tämä C:N:P-suhde voi itse 
asiassa vaihdella planktonissa huomattavasti. 
Hankkeeni tavoitteena on löytää keino yhdistää 
tämä vaihtelu merimalleihin ja tutkia mallien 
avulla näiden vaihtelujen vaikutuksia merien 
hiilikiertoon ja maapallon ilmastoon.”

C:N:P-SUHTEEN VAIKUTUKSET
”Yleisellä tasolla biologisen pumpun 
tehoa rajoittaa usein ravintoaineiden 
saatavuus”, toteaa Katsumi. ”Puutarhakasvit 
kasvavat enemmän, kun niitä lannoitetaan 
typellä ja fosforilla, ja sama pätee meren 
kasviplanktoniin.” Tutkimuksissa on kuitenkin 
selvinnyt, että tämä on liian yksinkertaistettu 
selitys, koska siinä oletetaan C:N:P-suhteen 
pysyvän vakiona ja noudattavan Redfieldin 
suhdetta. Tosielämässä tilanne on kuitenkin 
huomattavasti monimutkaisempi.

”Tutkimuksessani on tunnistettu kolme 
yleistä tekijää, jotka ratkaisevat C:N:P-
suhteen kasviplanktonissa eri mittakaavoissa”, 
kertoo Katsumi. ”Yksittäisissä soluissa 
C:N:P-suhteeseen vaikuttavat typen ja 
fosforin saatavuus, lämpötila ja valon määrä. 
Jos esimerkiksi fosforia on ympäröivässä 
merivedessä vain vähän, solut kompensoivat 
ja muuttuvat runsashiilisiksi ja käyttävät 
vain niukasti fosforia.” Asia on kuitenkin 
monimutkaisempi, koska eri kasviplanktonlajit 
reagoivat näihin ympäristötekijöihin eri tavoin. 
”Taksonomia on siksi toinen yleinen C:N:P-
suhteeseen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi 
sinilevät ovat kasviplanktonia, jossa on erityisen 
runsaasti hiiltä, joten yhteisöissä, joissa nämä 
lajit ovat vallitsevana, C:N:P-suhdeluku 
on suuri. Näiden eri lajien vaikutukset 
globaaliin biologiseen pumppuun riippuvat 
siitä, kuinka runsaita ne ovat eri puolilla 
maailmaa – ”tuotteliaat” paikat (joissa on 
paljon kasviplanktonia) vaikuttavat enemmän 
globaaliin tuotantoon kuin vähemmän 

tuotteliaat alueet. ”Kolme vaikuttavaa tekijää 
ovat siis fysiologia, taksonomia ja tuottavuus”, 
summaa Katsumi.

SUHDELUVUN YHDISTÄMINEN 
MALLEIHIN
”Numeeriset merimallit ovat matemaattisia 
esityksiä siitä, miten meri todellisuudessa 
toimii”, sanoo Katsumi. ”Tuulet esimerkiksi 
työntävät merien pintavettä ja saavat aikaan 
virtauksia, ja tietyillä yhtälöillä voidaan ilmaista 
tämä tuulen ja virtauksen suhde.” Fysikaalisia 
ja kemiallisia prosesseja on yleensä helpompi 
mallintaa, koska niiden toimintaa ohjaavat 
”peruslait” tunnetaan paremmin. Biologiset 
prosessit, kuten kasviplanktonin tuottavuus, 
ovat puolestaan monimutkaisempia, joten 
niitä saatetaan yksinkertaistaa liikaa malleissa. 
Katsumi pyrkii työllään muuttamaan tämän. 
”Monet biologisten prosessien yhtälöt 
perustuvat havaintoihin”, hän sanoo. ”Tutkin 
merien biogeokemian havaintotutkimusten 
tuloksia ja yritän kiteyttää ne yksinkertaisiksi 
yhtälöiksi, jotka sitten sisällytän malleihini.

Tätä nykyä Redfieldin suhdelukua käytetään 
laajasti merien toiminnan mallintamiseen, 
esimerkiksi hiilikierron kuvaamiseen, mutta 
kuten on nähty, se ei aina kuvaa asiaa tarkasti. 
Meritutkijat voivat nyt käyttää Katsumin 
malleja omissa malleissaan ja saada näin 
todenmukaisemman kuvan maailman meristä. 
”Työni ansiosta tutkijat voivat arvioida, millä 
tavalla kasviplanktonin C:N:P-suhde vaihtelee 
erilaisten ympäristöolosuhteiden mukaan”, 
kertoo Katsumi. ”Tämä puolestaan voi johtaa 
tarkempiin malleihin, joilla voidaan arvioida 
ilmastohistoriaa sekä merien reaktioita 
ilmaston nykyisiin ja tuleviin muutoksiin.” 
UUSIA HAVAINTOJA
Maapallon jatkuva lämpeneminen johtaa 
meressä vaikutukseen, joka tunnetaan 
lämpötilakerrostuneisuutena. Se tarkoittaa 



TUTUSTU URAAN MERIEN 
BIOGEOKEMIAN PARISSA

•  Useat tahot voivat tukea opiskelijoita, jotka haluaisivat 
opiskella meritiedettä tai siihen liittyviä kursseja. 

Yhdysvalloissa NOAA Sea Grant tukee meritieteelliselle 
uralle tähtääviä opiskelijoita tarjoamalla esimerkiksi apurahoja 

ja harjoittelupaikkoja: seagrant.noaa.gov

•  Minnesotan yliopiston geo- ja ympäristötieteiden laitos, jossa 
Katsumi työskentelee, tarjoaa säännöllisesti suurelle yleisölle 

suunnattua toimintaa (cse.umn.edu/esci/initiatives). Katsumi 
vetää useimpina kesinä työpajoja paikallisissa lukioissa, 
pitää yleisöluentoja ja ottaa kandiopiskelijoita mukaan 

tutkimusryhmäänsä tekemään yhteistyötä ”miniprojekteissa”. 

•  Katsumi sanoo, että merien biogeokemian alalla työllistyy 
todennäköisesti akateemisen tai valtiollisen tutkimuksen 

parissa. PayScalen mukaan meritutkijan keskipalkka 
Yhdysvalloissa on noin 70 000 dollaria vuodessa.

KATSUMIN VINKIT

01   Etsi itsellesi hyvä ja inspiroiva esikuva.

02   Akateeminen osallistuminen ja aktiivinen kiinnostus 
ympäristökysymyksiin valmistaa sinua hyvin työhön 
meritutkimuksen parissa.

03   Säilytä terve tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Se on 
pitkäjänteisen menestyksen edellytys.

REITTI KOULUSTA MERIÄ 
TUTKIVAKSI BIOGEOKEMISTIKSI

Merien biogeokemia on luonteeltaan monitieteistä, joten Katsumi 
suosittelee perehtymistä LUMA-aineisiin: fysiikkaan, kemiaan, biologiaan 

ja matematiikkaan. Yliopistossa meritieteen, geokemian tai geotieteen 
kurssit ovat erittäin hyödyllisiä, mutta monet muutkin luonnontieteelliset 

tutkinnot voivat antaa tarvittavat taustatiedot.

Katsumi kertoo lisää tutkimusalueestaan ja 
urastaan.

MITÄ ON MERIEN BIOGEOKEMIA?
Oseanografia, merentutkimus, on hyvin laajaa 
ja monitieteistä tutkimusta. Se sisältää fysiikkaa 
(esim. merivirtaukset, lämpösisältö), kemiaa 
(esim. alkuaineiden pitoisuudet ja isotoopit 
merivedessä), biologiaa (esim. biologinen 
tuotanto, mikrobihengitys) ja geologiaa 
(esim. jokien ainevirtaamat, kerrostuminen). 
Merien biogeokemia on meritieteen osa-alue, 
joka liittyy tärkeiden alkuaineiden kiertoon 
päivistä vuosituhansiin ulottuvalla aikajanalla. 
Se on luonnostaan monitieteistä, koska näihin 
kiertoihin sisältyy niin fysikaalisia, kemiallisia 
kuin biologisia prosesseja.

MITÄ TYÖHÖSI TUTKIJANA KUULUU?
Laskennallisen kemian meritutkijana teen 
tutkimusta laaja-alaisista aiheista, jotka liittyvät 
yleisesti globaaliin merien hiilikiertoon ja sen 
nivoutumiseen globaaliin hiilijärjestelmään. 
Meret vaikuttavat merkittävästi ilmakehän 
hiilidioksidiin, joka on ilmastonmuutoksen 

tärkein aiheuttaja. Tutkimustyössäni yritän 
selvittää määrällisesti, mitkä ovat keskeisiä 
tekijöitä globaalissa merien hiilikierrossa niin 
menneissä, nykyisissä kuin tulevissa ilmastoissa.

MIKÄ ON PALKITSEVAA TYÖSSÄSI?
Merien biogeokemia on erittäin olennaista 
ilmastonmuutoksen kannalta. Meret sitovat nyt 
ja jatkossa valtaosan fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä syntyvästä hiilidioksidista. Esimerkiksi 
merien kasviplankton ja biologinen pumppu 
ovat keskeisiä tutkimusalueita, jos halutaan 
ymmärtää, miten globaali hiilikierto toimii 
ja mitä se tarkoittaa ilmastonmuutoksen 
vaikutusten kannalta.

MINKÄ PARISSA AIOT 
TYÖSKENNELLÄ SEURAAVAKSI?
Mielessäni on kaksi tutkimussuuntaa. Ensiksi 
aion käyttää satelliittitietoa, jonka avulla 
voin määrittää kasviplanktonin C:N:P-
suhteita etänä. Tämä täydentäisi teoreettisia 
mallinnuksiani todellisuutta vastaavilla 
tiedoilla. Toiseksi aion ulottaa kasviplanktonia 
käsittelevää teoreettista työtäni myös 

eläinplanktoniin. Nämä mikroskooppisen pienet 
eläimet syövät kasviplanktonia ja liikkuvat 
merivedessä pystysuunnassa, joten ne ovat 
tärkeä osa biologista pumppua ja vaikuttavat 
todennäköisesti kasviplanktonin C:N:P-
suhteisiin, kun kasviplanktonin biomassa vajoaa 
pohjaan.

MITÄ KYSYMYKSIÄ SEURAAVAN 
SUKUPOLVEN BIOGEOKEMISTEILLÄ 
ON EDESSÄÄN?
Biologisten prosessien erittely mitattavissa 
oleviksi mekanismeiksi on tarpeen, jotta 
prosesseja voi mallintaa tarkasti, mutta tämä on 
haasteellisempaa biologiassa kuin kemiassa ja 
fysiikassa. Näiden prosessien taustalla olevien 
yhtälöiden selvittäminen on tärkeää. Seuraavan 
sukupolven haasteena on niiden valtavien 
tietomäärien käsittely, joita esimerkiksi 
satelliitit, autonomiset poijut ja muut etäanturit 
keräävät. Nämä aineistot ovat erittäin tärkeitä 
ymmärryksemme kannalta, mutta vain, jos 
voimme tulkita niitä tehokkaasti.

TIETOA MERIEN BIOGEOKEMIASTA
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https://seagrant.noaa.gov
cse.umn.edu/esci/initiatives


Professori Katsumi Matsumoto kirjautuu etänä 
supertietokoneelle, jolla mallinnetaan globaalia 

merien biogeokemiaa.

Merien klorofyllipitoisuus. Punaisilla alueilla on suuria kasviplanktonpitoisuuksia, kun taas sinisillä alueilla kasviplanktonpitoisuus on vähäinen. Kuva: NASA ja SeaWiFS

MISTÄ ASIOISTA OLIT KIINNOSTUNUT 
LAPSENA?
Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta. 
Pikkupoikana minusta oli kiva retkeillä perheeni 
kanssa ja pyydystää hyönteisiä veljieni kanssa. 
Teini-ikäisenä kannoin huolta ympäristön 
suojelemisesta ja säilyttämisestä.

KENEN INNOITTAMANA RYHDYIT 
TUTKIJAKSI?
Perheessäni ei ollut tutkijoita, joten en 
ollut edes tietoinen tästä vaihtoehdosta. 
Sitten isoveljeni suoritti ylemmän 
korkeakoulututkinnon, mikä avasi silmäni 
opintojen jatkamiselle. Myöhemmin 
minua inspiroi geotieteen professorieni 
syvä asiantuntemus (Tom Webb Brownin 

yliopistossa ja Wally Broecker Columbian 
yliopistossa).

MITKÄ HENKILÖKOHTAISET 
OMINAISUUDET OVAT TEHNEET 
SINUSTA MENESTYNEEN TUTKIJAN?
Sinnikkyys on välttämätöntä. ”Neroudessa 
on 1 prosentti inspiraatiota ja 99 prosenttia 
hikoilua”, kuten Thomas Edison sanoi, ja 
sinnikkyys on luultavasti ollut tärkein syy 
kaikkiin onnistumisiini. Usein mukana on myös 
onnea, mutta pitää olla sinnikäs, että voi olla 
onnekas.

MITEN RATKOT ONGELMIA TYÖSSÄSI?
Siihenkin tarvitaan sinnikkyyttä. Käytän 
mahdollisimman paljon aikaa ja vaivaa 

ongelman ratkaisemiseen, ja usein opin 
samalla muilta. Lopetan, jos olen mielestäni 
yrittänyt niin kovaa kuin mahdollista, ja palaan 
ongelmaan jonkin ajan kuluttua. Usein pystyn 
ratkaisemaan ongelmat käytyäni tämän 
prosessin läpi muutaman kerran, vaikka aikaa 
siihen saattaa kulua tovi!

MISTÄ TÄHÄNASTISISTA 
TYÖSAAVUTUKSISTASI OLET YLPEIN?
Olen ylpein opiskelijoideni tekemistä 
julkaisuista. Olen ylpeä myös niistä 
mahdollisuuksista, joita saan vierailevana 
professorina. Aiempien sapattivapaiden aikana 
olen tehnyt tutkimusta Sydneyssä, Hobartissa, 
Tokiossa ja Oxfordissa.

MITEN KATSUMISTA TULI MERIÄ 

TUTKIVA BIOGEOKEMISTI?



TIETÄMYS
1. Mitä on kasviplankton?
2. Mikä on globaali merien hiilikierto?

YMMÄRTÄMINEN
3.  Osaatko selittää, mikä on biologisen pumpun merkitys 

ilmastonmuutoksen yhteydessä?
4.  Miksi fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja on helpompi mallintaa kuin 

biologisia prosesseja?

SOVELTAMINEN 
5.  Meret lämpenevät ilmastonmuutoksen vuoksi. Mitä vaikutuksia tällä 

saattaa olla biologiseen pumppuun?
6.  Monet tutkijat väittävät, että meret ovat tärkeämpiä kuin metsät hiilen 

sitomisen kannalta. Miksi näin voisi mielestäsi olla?

ANALYSOINTI 
7.  Miksi Redfieldin suhdelukua mielestäsi käytetään edelleen meritieteen 

malleissa, vaikka sen tiedetään yksinkertaistavan asiaa liikaa?
8.  Miten eläinplankton (joka syö kasviplanktonia) voi mielestäsi vaikuttaa 

kasviplanktonin C:N:P-suhteeseen?
9.  Katsumi mainitsee käyttävänsä satelliittitietoja malliensa 

täydentämiseen. Miten nämä tiedot voivat mielestäsi parantaa hänen 
mallejaan?

ARVIOINTI 
10.  Katsumin tutkimus viittaa siihen, että biologinen pumppu ei ehkä 

heikkene yhtä paljon kuin aiemmin on kuviteltu. Tarkoittaako tämä 
mielestäsi sitä, että ilmastonmuutosta ei tarvitse torjua?

KESKUSTELTAVAKSI

•  Minnesotan yliopiston geo- ja ympäristötieteiden 
laitoksella on monia ulospäin suuntautuvia hankkeita, kuten 
opiskelijasymposiumit, julkisesti saatavilla olevat resurssit ja 
yleisölle suunnatut projektit, joissa yhdistetään tiedettä ja 
taidetta. Lisätietoa: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Tämä NASAn artikkeli antaa taustatietoa kasviplanktonista 
ja sen merkityksestä sekä kasviplanktonyhteisöjen 
seurannasta satelliittien avulla: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Tämä video antaa taustatietoa rautalannoituksesta, 
kiistanalaisesta menetelmästä, jota on ehdotettu keinoksi 
hankkia kasviplanktonille lisää ravinteita hiilen sitoutumisen 
edistämiseksi: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

LISÄÄ AINEISTOJA

MERIEN 

BIOGEOKEMIAA 

PROFESSORI 

KATSUMI 

MATSUMOTON 

KANSSA

Piirrä omien tietojesi ja tästä artikkelista oppimiesi asioiden 
pohjalta kaavio globaalista merien hiilikierrosta. Tee kaaviosta 
mahdollisimman selkeä ja kiinnostava. Varmista, että se 
sisältää seuraavat asiat:

• fotosynteesi
• ravintoketjut
• pintavedet ja syvät vedet
• meren pohjakerrostuma
• ilmakehän hiili
• hiilidioksidipäästöt

Kun olet saanut oman kaaviosi valmiiksi, katso netistä 
esimerkkejä. Onko niissä jotain, mitä sinun kaaviossasi ei 
ole? Voitko täydentää kaaviotasi joillain oppimillasi uusilla 
tiedoilla?

Jos sinulla on aikaa, mieti, miltä meren muut ravinnekierrot 
voisivat näyttää. Mitä voisi sisältyä globaaliin merien 
typpikiertoon? Miten ihmisen toiminta voisi vaikuttaa siihen?

TEHTÄVIÄ KOTONA TAI LUOKASSA 

TEHTÄVÄKSI

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


Kuva havainnollistaa, miten merien tulevat muutokset vaikuttavat kasviplanktonin C:N:P-suhteeseen. Kasviplanktonia esimerkiksi jää kerrostumisen vuoksi meren ohuempaan, 
auringonvaloa saavaan yläkerrokseen, jolloin se altistuu enemmän valolle. Valoisammissa olosuhteissa (4) kasviplankton voi yhteyttää nopeammin (enemmän hiiltä) ja/tai vaatia 

vähemmän klorofylliä (vähemmän typpeä), ja tällöin siitä tulee hiilipitoisempaa.

Katsumi pitämässä luentoa kasviplanktonin C:N:P-suhteesta Sydneyssä, 
Australiassa.

Kuva: NASA

Katsumi asentamassa sääasemaa rakennuksen katolle.
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