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Поки людство займається викиданням 
вуглецю в атмосферу, океан займається 
його поглинанням. Вуглекислий газ 
розчинний у морській воді, і звідти 
може потрапляти у живі організми. 
Фітопланктон – мікроскопічні морські 
рослини – живе біля поверхні океану 
та отримує вуглець у свої клітини за 
допомогою фотосинтезу. В результаті 
загибелі або інших процесів харчового 
ланцюга частина цього вуглецю зрештою 
опускається в глибини океану, де він 
накопичується у морській воді та донних 
ві́дкладеннях. Таким чином, океан 
виступає як життєво важливе сховище 
вуглецю, значно уповільнюючи темпи 
зміни клімату.

Цей ефект відомий як "біологічний насос". 
"Біологічний насос - це вертикальне 
перенесення органічної речовини, 
отриманої в результаті фотосинтезу, 
з поверхневого океану в глибокий 
океан", - говорить професор Кацумі 
Мацумото з Університету Міннесоти. «Це 
означає, що вуглекислий газ з атмосфери 
переміщується в глибокі води, де він може 
зберігатися протягом століть або більше. 
Чим сильніший біологічний насос, тим 

більше він охолоджує глобальний клімат 
за рахунок зниження вмісту вуглекислого 
газу в атмосфері".

Однак, швидкість, з якою це відбувається, 
частково визначається залученими 
угрупованнями фітопланктону. Залежно 
від умов навколишнього середовища 
ці угруповання фітопланктону можуть 
значно відрізнятися, що впливає на їх роль 
у кругообігу вуглецю у світовому океані. 
Кацумі працює у галузі біогеохімії океану 
і використовує комп’ютерні моделі для 
прогнозування зростання кількості цих 
мікроскопічних організмів та їх впливу 
на кругообіг вуглецю в глобальному 
масштабі.

ФІТОПЛАНКТОН
«Усі форми життя ростуть, 
використовуючи одні й ті ж самі основні 
елементарні інгредієнти, до яких 
відносяться вуглець (C), азот (N) і фосфор 
(P)», — каже Кацумі. «Вуглець є основним 
будівельним блоком клітин, азот є 
основним компонентом білків, а фосфор 
необхідний для нуклеїнових кислот, таких 
як ДНК». Кацумі вивчає співвідношення 
C:N:P у фітопланктоні – іншими словами, 

РОЗМОВЛЯЙТЕ ЯК 
БІОГЕОХІМІК ОКЕАНУ
БІОЛОГІЧНИЙ НАСОС – це біологічне 
захоплення та поглинання океаном 
вуглецю з атмосфери

КРУГООБІГ ВУГЛЕЦЮ –це група 
процесів, які включають перетворення 
сполук вуглецю з однієї форми в іншу, 
такі як фотосинтез, дихання, розпад і 
горіння

СЕКВЕСТРАЦІЯ ВУГЛЕЦЮ – це 
процес уловлювання та зберігання 
атмосферного вуглекислого газу

ФОТОСИНТЕЗ – це хімічний процес, 
за допомогою якого рослини 
перетворюють вуглекислий газ, воду і 
світло в органічні молекули

ФІТОПЛАНКТОН – це мікроскопічні 
морські рослини, які населяють 
поверхневі води океану

ТАКСОНОМІЯ – це система класифікації 
організмів
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ГАЛУЗЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Моделювання того, як 
співвідношення C:N:P в 

океанічному фітопланктоні 
змінюється в залежності від 

різних умов.

Національний науковий фонд

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ

ЗАСНОВНИК

глибоких шарах, з меншою ймовірністю 
потраплять у поверхневі води, тобто 
що середовище фітопланктону містить 
менше N і P. Виходячи тільки з коефіцієнта 
Редфілда, очікується, що це значно 
послабить біологічний насос, оскільки без 
доступного N або P фітопланктон не може 
поглинати C.

Однак, дослідження Кацумі показує, що 
це може бути частково компенсовано 
іншими дослідженими ним факторами, 
які впливають на співвідношення 
C:N:P. «Низькі рівні поживних речовин 
підвищують співвідношення C:N:P 
в клітинах, тобто вони вловлюють 
пропорційно більше C, ніж N або P», — 
каже Кацумі. «У той же час зменшення 
кількості поживних речовин і підвищення 
температури сприяють угрупуванням 
багатих на С видів планктону, таких 
як ціанобактерії». Ці фізіологічні та 
таксономічні реакції означають, що, хоча 
біологічний насос ще значно ослабне до 
кінця століття, він може ослабнути на 30% 
менше, ніж можна було б очікувати без 
цієї інформації за стандартного сценарію 
майбутнього потепління.

як і чому пропорції цих трьох елементів 
змінюються в цих організмах.

Ця робота пов'язана із спростуванням 
історичного прецеденту. «Майже 
століття тому Альфред Редфілд помітив, 
що співвідношення C:N:P у морському 
планктоні було стабільним і дуже 
подібним до співвідношення C:N:P у 
морській воді. Це спостереження стало 
відомим як "коефіцієнт Редфілда" і 
є провідною ідеєю в біологічній та 
хімічній океанографії", - говорить Кацумі. 
«Однак, останні роботи показують, що це 
співвідношення C:N:P у планктоні може 
значно змінюватись. Мета мого проекту — 
знайти спосіб включення цієї змінюваності 
в океанічні моделі та використовувати ці 
моделі для вивчення впливу цих змін на 
кругообіг вуглецю в океані та глобальний 
клімат».

ВПЛИВ НА СПІВВІДНОШЕННЯ C:N:P
«Загалом, потужність біологічного 
насоса часто обмежується наявністю 
поживних речовин», - говорить Кацумі. 
«Як садові рослини ростуть швидше, 
коли їх удобрюють N та P, так і морський 
фітопланктон росте швидше». Однак, 
дослідження показують, що це дуже 
спрощене пояснення, оскільки воно 
передбачає, що співвідношення C:N:P 
залишається постійним і відповідає 
коефіцієнту Редфілда. Реальне життя, як 
це часто буває, значно складніше.

«Мої дослідження виявили три важливі 
фактори, які визначають співвідношення 
C:N:P у фітопланктоні у різних масштабах«, 
- каже Кацумі. «Для окремих клітин 
співвідношення C:N:P визначається 
наявністю N і P, температурою та 
рівнем освітленості. Наприклад, коли в 
навколишній морській воді не вистачає Р, 
клітини компенсують це і стають багатими 
на C, а P використовують економно». Але 
ділянка потовщується, оскільки різні види 
фітопланктону по-різному реагують на 
ці фактори навколишнього середовища. 
«Таксономія є другим широким фактором, 
що впливає на співвідношення C:N:P. 
Наприклад, ціанобактерії є особливо 
багатим на С типом фітопланктону, тому 
угрупування, в яких переважають ці види, 
матимуть високе співвідношення С:N:P». 
Вплив цих різних видів на глобальний 
біологічний насос залежить від того, 
наскільки вони поширені у всьому світу - 
місця з високою "продуктивністю" (тобто 

наявністю великої кількості фітопланктону) 
зроблять більший внесок у глобальне 
виробництво, ніж малопродуктивні 
райони. «Таким чином, маємо три види 
контролю - фізіологічний, таксономічний 
та продуктивний», - робить висновок 
Кацумі.

ПОБУДОВА СПІВВІДНОШЕННЯ В 
МОДЕЛІ
«Чисельні моделі океану — це 
математичні уявлення про те, як працює 
справжній океан», — каже Кацумі. 
«Наприклад, вітри штовхатимуть 
поверхневі води океану і створюватимуть 
океанічні течії, і є рівняння, які 
виражають цей зв’язок між вітрами та 
течіями». Фізичні та хімічні процеси, як 
правило, легше моделювати, тому що 
фундаментальні «закони», що регулюють 
їх роботу, краще вивчені. З іншого боку, 
біологічні процеси, такі як продуктивність 
фітопланктону, є складнішими і можуть 
у кінцевому підсумку бути надмірно 
спрощені в моделях. Кацумі працює над 
тим, щоб змінити це. «Багато рівнянь 
біологічних процесів засновані на 
спостереженнях», — каже він. «Я вивчаю 
результати спостережних досліджень 
біогеохімії океану і намагаюся перевести 
їх у прості рівняння, які потім включаю у 
свої моделі».

У даний час коефіцієнт Редфілда широко 
використовується для моделювання 
поведінки океану, наприклад, кругообігу 
вуглецю, але, як бачимо, це не завжди 
точне відображення. Тепер океанологи 
можуть використовувати моделі Кацумі 
у своїх власних моделях, щоб дати більш 
правдиву картину глобального океану. 
«Моя робота дозволяє вченим оцінити, 
як співвідношення C:N:P у фітопланктоні 
змінюється залежно від різних умов 
навколишнього середовища», - каже 
Кацумі. «Це, у свою чергу, може 
призвести до створення більш точних 
моделей для оцінки того, яким був клімат 
у далекому минулому, а також реакції 
океану на поточні та майбутні зміни 
клімату». 
ВІДКРИТТЯ
Постійне глобальне потепління 
призводить до ефекту в океані, відомого 
як термічна стратифікація, яка означає, 
що «шари» води на різних глибинах 
перемішуються менше, ніж раніше. 
Найголовніше, це означає, що поживні 
речовини, що утримуються в більш 



ЗРОБИТИ КАР'ЄРУ У ГАЛУЗІ 
БІОГЕОХІМІЇ ОКЕАНУ

•  Існує багато організацій, які можуть підтримувати 
студентів, що бажають вивчати океанографію або 

суміжні дисципліни. У США NOAA Sea Grant підтримує 
студентів, які прагнуть зробити кар'єру в галузі 
океанографії, наприклад, надаючи стипендії та 

стажування: seagrant.noaa.gov

•  Кафедра наук про Землю та навколишнє середовище 
в Університеті Міннесоти, де працює Кацумі, пропонує 

регулярні програми з інформування громадськості 
(cse.umn.edu/esci/initiatives). Влітку Кацумі проводить 

семінари у місцевих середніх школах, читає публічні 
лекції та запрошує студентів старших курсів до 

своєї дослідницької групи для спільної роботи над 
«невеликими проектами». 

•  Кацумі каже, що кар'єра у галузі біогеохімії океану, 
швидше за все, буде пов'язана з академічними або 

урядовими дослідженнями. За даними PayScale, 
середня зарплата океанографа в США становить 

близько 70 тисяч доларів.

НАЙКРАЩІ ПОРАДИ КАЦУМІ

01  Знайдіть когось, хто надихає вас і є хорошим прикладом 
для наслідування.

02  Академічна активність та живий інтерес до екологічних 
проблем добре підготують вас до кар'єри у галузі 
океанографії.

03  Підтримуйте здоровий баланс між роботою та 
особистим життям. Це важливо для будь-якого сталого 
успіху в житті.

ШЛЯХ ВІД ШКОЛИ ДО БІОГЕОХІМІКА 
ОКЕАНУ

Враховуючи міждисциплінарний характер біогеохімії океану, 
Кацумі рекомендує ознайомитися з основами STEM: фізики, 

хімії, біології та математики. В університеті дуже корисні 
курси з океанографії, геохімії чи наук про Землю, хоча багато 

інших наукових ступенів також можуть забезпечити необхідну 
підготовку.

Кацумі розповідає більше про свою сферу 
досліджень та кар’єру.

ЩО ТАКЕ БІОГЕОХІМІЯ ОКЕАНУ?
Океанографія, вивчення океанів, є 
дуже широкою та міждисциплінарною 
областю. Вона охоплює фізику (наприклад, 
океанічні течії, тепловміст), хімію 
(наприклад, концентрацію елементів 
та ізотопів у морській воді), біологію 
(наприклад, біологічне виробництво, 
мікробне дихання) та геологію 
(наприклад, вплив річок, осаджування). 
Біогеохімія океану- це розділ океанографії, 
пов'язаний з кругообігом важливих 
елементів у часових масштабах від днів до 
тисячоліть. Оскільки ці цикли включають 
фізичні, хімічні та біологічні процеси, вони, 
природно, є міждисциплінарними.

ЩО ВКЛЮЧАЄ ВАША НАУКОВА 
КАР'ЄРА?
Як комп'ютерний хімічний океанограф, я 
проводжу дослідження з широкого кола 
тем, пов’язаних із кругообігом вуглецю 
у світовому океані та його зв'язком із 
глобальною вуглецевою системою. 
Океани мають значний вплив на вміст 
вуглекислого газу в атмосфері, який є 

основною причиною зміни клімату. Мої 
дослідження включають роботу над 
кількісним розумінням важливих чинників 
кругообігу вуглецю у світовому океані в 
минулому, теперішньому та майбутньому 
кліматі.

ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ ВИНАГОРОДОЮ У 
СВОЇЙ РОБОТІ?
Біогеохімія океану має велике значення 
для глобальної зміни клімату. Океан 
поглинає і продовжуватиме поглинати 
значну частину вуглекислого газу, що 
виділяється при спалюванні викопного 
палива. Дослідження у таких галузях, як 
морський фітопланктон та біологічний 
насос, мають центральне значення для 
розуміння того, як працює кругообіг 
вуглецю у світовому океані та що це 
означає для впливу зміни клімату на світ.

НАД ЧИМ ВИ БУДЕТЕ ПРАЦЮВАТИ 
ДАЛІ?
У мене є два напрямки у майбутньому. 
По-перше, я планую використовувати 
супутникові дані для дистанційної 
кількісної оцінки співвідношення C:N:P 
фітопланктону. Це доповнило б мою 
теоретичну роботу з моделювання 

реальними даними. По-друге, я 
планую розширити свою теоретичну 
роботу з фітопланктону, включивши 
до неї зоопланктон. Ці мікроскопічні 
тварини живляться фітопланктоном і 
переміщуються вертикально водами 
океану, тому є важливою частиною 
біологічного насоса і, ймовірно, змінюють 
співвідношення C:N:P у фітопланктоні у 
міру опускання біомаси фітопланктону.

З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЗІТКНЕТЬСЯ 
НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ БІОГЕОХІМИКІВ 
ОКЕАНУ?
Для точного моделювання цих процесів 
необхідно розбивати біологічні процеси 
на механізми, що піддаються кількісному 
виміру, але це є більш складним 
завданням для біології, ніж для хімії або 
фізики. З'ясування рівнянь, що стоять за 
цими процесами, є ключовим моментом 
Ще одна проблема для наступного 
покоління – як обробляти величезні обсяги 
даних, які збирають віддалені датчики, 
такі як супутники та автономні буї. Ці 
набори даних будуть мати вирішальне 
значення для нашого розуміння, 
тільки якщо ми зможемо ефективно їх 
використовувати.

ПРО БІОГЕОХІМІЮ ОКЕАНУ

micro_photo - stock.adobe.com



Професор Кацумі Мацумото дистанційно 
входить в систему суперкомп'ютерів, 

щоб моделювати біогеохімію глобального 
океану.

Концентрація хлорофілу в Світовому океані. Червоні зони вказують на високу концентрацію фітопланктону, а сині– на його низьку концентрацію. Кредит: 
NASA і SeaWiFS

ЧИМ ВИ ЗАХОПЛЮВАЛИСЯ У 
ДИТИНСТВІ?
Мене завжди цікавила природа. Коли 
я був маленьким хлопчиком, я любив 
ходити в походи зі своєю сім’єю і ловити 
комах зі своїми братами. У підлітковому 
віці я піклувався про охорону та 
збереження навколишнього середовища.

ХТО НАДИХНУВ ВАС СТАТИ ВЧЕНИМ?
Ніхто з моєї родини не був вченим, поки 
я ріс, отже це не було у полі мого зору. 
Потім мій старший брат отримав вищу 
освіту, що відкрило мені очі на подальшу 
освіту. Пізніше мене надихнули глибокі 
знання моїх професорів з геонаук, таких 
як Том Вебб з Університету Брауна та Уоллі 

Брокер з Колумбійського університету.

ЯКІ ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ЗРОБИЛИ ВАС 
УСПІШНИМ НАУКОВЦЕМ?
Дуже важливим елементом успіху 
э наполегливість. «Геній - це 1 % 
натхнення та 99 % поту», як сказав 
Томас Едісон, і наполегливість, мабуть, 
була найважливішою причиною всіх 
моїх успіхів. Успіх теж часто має велике 
значення, але для того, щоб досягти 
успіху, потрібна завзятість.

ЯК ВИ ДОЛАЄТЕ ПЕРЕШКОДИ У СВОЇЙ 
РОБОТІ?
Знову ж таки, завдяки наполегливості. 
Я присвячую проблемі стільки часу та 

зусиль, скільки можу, часто навчаючись у 
людей, що мене оточують. Я зупиняюся, 
якщо відчуваю, що натиснув надто сильно, 
а потім повертаюся до проблеми через 
деякий час. Мені часто вдається подолати 
перешкоди, пройшовши через процес 
кілька разів, хоч це може зайняти деякий 
час!

ЯКИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ У КАР'ЄРІ ВИ 
ПИШАЄТЕСЬ ДОСІ?
Найбільше я пишаюся публікаціями, які 
роблять мої студенти. Я також пишаюся 
можливостями, які маю як запрошений 
професор. Під час минулих академічних 
відпусток я проводив дослідження у 
Сіднеї, Хобарті, Токіо та Оксфорді.

ЯК КАЦУМІ СТАВ 
БІОГЕОХІМІКОМ ОКЕАНУ?



ЗНАННЯ 
1. Що таке фітопланктон?
2. Що таке кругообіг вуглецю у світовому океані?

РОЗУМІННЯ 
3.  Чи можете ви пояснити важливість біологічного насоса в 

контексті глобальної зміни клімату?
4.  ЧОМУ ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ МОДЕЛЮВАТИ ЛЕГШЕ, 

НІЖ БІОЛОГІЧНІ?

ДОДАТОК 
5.  Температура океану підвищується під час зміни клімату. Як ви 

думаєте, який вплив це може мати на біологічний насос?
6.  Багато вчених стверджують, що океан важливіший ніж дерева у 

процесі поглинання вуглецю. Як ви думаєте, чому це може бути 
так?

АНАЛІЗ 
7.  Чому, на вашу думку, коефіцієнт Редфілда продовжує 

використовуватися в океанографічних моделях, якщо, як відомо, 
він є надмірним спрощенням?

8.  Як, на вашу думку, зоопланктон (який харчується 
фітопланктоном) може вплинути на співвідношення C:N:P 
фітопланктону?

9.  Кацумі згадує про використання супутникових даних для 
доповнення своїх моделей. Як, на вашу думку, ця інформація 
може покращити його моделі?

ОЦІНУВАННЯ 
10.  Дослідження Кацумі показують, що біологічний насос не може 

ослабнути так сильно, як вважалося раніше. Як ви думаєте, 
чи означає це, що світ може розслабитися щодо вирішення 
проблеми зміни клімату?

ТЕМИ ДЛЯ 
РОЗМОВИ

•  Кафедра наук про Землю та навколишнє 
середовище Університету Міннесоти проводить 
низку інформаційно-просвітницьких ініціатив, таких 
як студентські симпозіуми, загальнодоступні ресурси 
та суспільно значущі проекти, що поєднують науку 
та мистецтво. Дізнайтеся більше тут: cse.umn.edu/
esci/initiatives

•  Ця стаття NASA містить довідкову інформацію про 
фітопланктон та його важливість, включаючи те, 
як за допомогою супутників можна відстежувати 
угрупування фітопланктону: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  У цьому відео представлена історія концепції 
залізного добрива - запропонованого суперечливого 
методу постачання фітопланктону додатковими 
поживними речовинами для стимулювання 
секвестрації вуглецю: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ДОДАТКОВІ 
РЕСУРСИ

БІОГЕОХІМІЯ 
ОКЕАНУ З 
ПРОФЕСОРОМ 
КАЦУМІ МАЦУМОТО

На основі власних знань і того, що ви дізналися зі 
статті, намалюйте схему кругообігу вуглецю у світовому 
океані. Зробіть вашу схему максимально зрозумілою 
та привабливою. Обов’язково включіть:
 
 • Фотосинтез 
 • Харчові ланцюги 
 • Поверхневі та глибокі води 
 • Морські осадження 
 • Атмосферний вуглець   
 • Викиди вуглецю
 
 Після того, як ви закінчите свою діаграму, подивіться 
декілька прикладів в Інтернеті. Чи мають вони щось, 
чого ви не включили? Чи можете ви доповнити свою 
схему чимось новим, про що дізналися?

Якщо у вас є час, подумайте, як можуть виглядати інші 
цикли поживних речовин в океані. Що таке кругообіг 
азоту в світовому океані? Як діяльність людини може 
впливати на це?

ЗАХОДИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОНУВАТИ 
ВДОМА АБО В КЛАСІ



Ілюстрація того, як майбутні зміни океану вплинуть на співвідношення C:N:P фітопланктону. Наприклад, із-за стратифікації фітопланктон буде 
знаходитися у більш тонкому, освітленому сонцем верхньому шарі океану і, таким чином, піддаватися впливу більшої кількості світла. За умов 

підвищеного освітлення (4) фітопланктон може фотосинтезувати швидше (більше С) та/або вимагати менше хлорофілу (менше N) і, таким чином, 
стане більш багатим на С.

Кацумі виступає з презентацією про фітопланктон C:N:P в Сіднеї, 
Австралія.

Кредит: NASA

Кацумі встановлює метеостанцію на даху будівлі.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

 TEL: +44 117 909 9150

 EMAIL:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Переклад здійснено компанією Scientix, яка 
фінансується за Рамковою програмою з досліджень 
та інновацій Європейського Союзу “Горизонт 2020” 
– Проект Scientix 4 (відповідно до Грантової угоди 
№ 101000063), що координується Європейською 
шкільною мережою - European Schoolnet (EUN). 

Зміст цього документа відображає лише думку 
організаторів виставки та не відображає думку 
Європейської комісії (ЄК). Отже, ЄК не несе 
відповідальності за будьяке використання інформації, 
викладеної в цьому документі.


