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Додека човештвото е зафатено со 
испумпување јаглерод во атмосферата, 
океанот е зафатен со негово 
апсорбирање. Јаглерод диоксидот е 
растворлив во морска вода, и од тука тој 
може да навлезе во живите организми. 
Во близина на површината на океаните 
живее фитопланктон – микроскопски 
морски организам, кој го внесува 
јаглеродот во своите клетки преку 
фотосинтеза. Преку изумирање или преку 
други процеси од синџирот на исхрана, 
дел од тој јаглерод на крај потонува во 
длабочините на океанот каде се складира 
во морската вода и во седиментите на 
дното од океанот. На тој начин, океанот 
делува како суштински важно складиште 
на јаглерод, со што значително се 
забавува брзината на климатските 
промени.

Овој ефект е познат и како „биолошка 
пумпа“. „Биолошката пумпа претставува 
вертикален трансфер на органска 
материја произлезена од фотосинтеза 
од површината на океанот кон неговите 
длабочини,“ вели професорот Кацуми 
Мацумото од Универзитетот на Минесота. 
„Тоа значи дека јаглеродниот диоксид од 
атмосферата се пренесува кон длабоките 
води, каде може да остане заробен со 
векови, па и подолго. Колку е посилна 
биолошката пумпа, толку повеќе таа 
ја разладува глобалната клима преку 
пониски концентрации на јаглерод 
диоксид во атмосферата.“

Меѓутоа, брзината со која тоа се случува 
делумно зависи од заедницата на 
фитопланктон вклучена во процесот. 
Во зависност од условите во животната 
средина, овие заедници на фитопланктон 
може во голема мера да варираат, што 
влијае врз нивната улога во јаглеродниот 
циклус во Светското Море. Кацуми работи 
во полето на океанска биогеохемија 
и користи компјутерски модели за 
предвидување на растот на овие 
микроскопски организми и на нивното 
влијание врз јаглеродниот циклус во 
глобални размери.

ФИТОПЛАНКТОН
„Сите форми на живот се развиваат со 
помош на истите основни елементни 
состојки, коишто вклучуваат јаглерод 
(C), азот (N) и фосфор (P),“ вели Кацуми. 
„Јаглеродот е основен елемент на 
клетките, азотот е главна компонента 
на протеините, додека фосфорот е од 
суштинско значење за нуклеинските 
киселини, како што е ДНК.“ Кацуми 
го проучува соодносот на C:N:P кај 
фитопланктонот – со други зборови, 
проучува како и зошто уделите на 
овие три елементи варираат кај овие 
организми.

Оваа работа подразбира оспорување на 
нешто што претходно се сметало за факт. 
„Пред речиси еден век, Алфред Редфилд 
забележал дека соодносот на C:N:P кај 
морскиот планктон е стабилен и многу 
сличен со соодносот на C:N:P во морската 

ИЗРАЗУВАЈТЕ СЕ 
КАКО ОКЕАНСКИ 
БИОГЕОХЕМИЧАРИ
БИОЛОШКА ПУМПА – биолошки 
поттикнат процес кај океаните 
за зафаќање и секвестрација на 
јаглерод од атмосферата

ЈАГЛЕРОДЕН ЦИКЛУС – група 
процеси кои вклучуваат 
претворање на јаглеродните 
соединенија од една форма во 
друга, како што се фотосинтезата, 
респирацијата, распаѓањето и 
согорувањето

СЕКВЕСТРАЦИЈА НА ЈАГЛЕРОД – 
процес на отстранување на јаглерод 
диоксидот од атмосферата и негово 
складирање

ФОТОСИНТЕЗА – хемиски процес 
преку кој растенијата ги претвораат 
јаглеродниот диоксид, водата и 
светлината во органски молекули

ФИТОПЛАНКТОН – микроскопски 
морски организми кои живеат во 
површинските води на океаните

ТАКСОНОМИЈА – систем на 
класификација на организмите
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ПОЛЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Моделирање на варијациите во 
соодносот на C:N:P кај морскиот 
фитопланктон во зависност од 

различните услови.

Националната фондација за 
наука

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

ФИНАНСИЕР

не се достапни, фитопланктонот не може 
да изврши зафаќање на C.

Меѓутоа, истражувањата на Кацуми 
откриваат дека тоа би можело делумно 
да се амортизира преку другите фактори 
коишто тој ги истражува, а кои влијаат 
врз соодносот на C:N:P. „Ниските нивоа 
на хранливи материи го зголемуваат 
соодносот на C:N:P во клетките, што 
значи дека тие вршат пропорционално 
поголемо зафаќање на C отколку на N 
или P,“ појаснува Кацуми. „Истовремено, 
намалувањето на хранливите материи 
и зголемувањето на температурата одат 
во прилог на заедниците фитопланктон 
од видови кои се богати со C, како што се 
цијанобактериите.“ Овие физиолошки и 
таксономски реакции ни кажуваат дека, 
иако капацитетот на биолошката пумпа, 
во секој случај, ќе ослаби значително 
до крајот на веков, сепак таквото 
ослабување би можело да биде 30% 
помало од очекуваното во случај ако ги 
немавме овие информации, во рамки на 
стандардно сценарио за затоплувањето во 
иднина.

вода. Ова сознание стана познато како 
'соодносот на Редфилд' и претставува 
централна точка во биолошката и 
хемиската океанографија,“ вели Кацуми. 
„Меѓутоа, поновите истражувања 
покажуваат дека овој сооднос на C:N:P 
кај планктонот всушност може во голема 
мера да варира. Целта на мојот проект 
е да најдам начин оваа варијабилност 
да ја вметнам во моделите на океаните 
и таквите модели да ги искористам за 
истражување на влијанијата од овие 
варијации врз јаглеродниот циклус во 
океаните и врз глобалната клима.“

ВЛИЈАНИЈА НА СООДНОСОТ НА C:N:P
„Генерално, јачината на биолошката пумпа 
честопати е ограничена од достапноста 
на хранливи материи,“ вели Кацуми. 
„Како што растенијата во градината 
растат повеќе кога се наѓубрени со N 
и P, така и морскиот фитопланктон.“ 
Меѓутоа, истражувањата откриваат дека 
тоа е премногу упростено објаснување, 
затоа што поаѓа од претпоставката дека 
соодносот на C:N:P останува константен и 
го следи соодносот на Редфилд. Реалниот 
живот, како што сме се увериле многупати, 
е мошне посложен.

„Со моето истражување идентификував 
три општи фактори кои го одредуваат 
соодносот на C:N:P кај фитопланктонот 
во различни размери,“ тврди Кацуми. „Кај 
индивидуалните клетки, достапноста на N 
и P, температурата, и нивото на светлина, 
се фактори кои го одредуваат соодносот 
на C:N:P. На пример, кога во околната 
морска вода присуството на P е на ниско 
ниво, клетките ќе компензираат и ќе 
станат богати со C, додека P ќе го користат 
на исклучиво економичен начин.“ Но 
ситуацијата дополнително се усложнува 
со оглед на тоа дека различни видови 
фитопланктон различно реагираат на 
овие амбиентални фактори. „Оттука, 
таксономијата е вториот општ фактор 
којшто влијае врз соодносот на C:N:P. 
На пример, цијанобактериите се тип 
планктон кој е особено богат со C, па така, 
заедниците во кои доминира овој вид ќе 
имаат висок сооднос на C:N:P.“ Ефектите 
од овие различни видови врз глобалната 
биолошка пумпа зависат од тоа колку нив 
ги има во изобилство низ светот – местата 
со високо ниво на „продуктивност“ (т.е. 
големо присуство на фитопланктон) 
ќе придонесат повеќе за глобалното 
производство отколку подрачјата со ниско 
ниво на продуктивност. „Според тоа, трите 
контролни елементи се физиологијата, 
таксономијата и продуктивноста,“ 
заклучува Кацуми.

ПРЕТОЧУВАЊЕ НА СООДНОСОТ ВО МОДЕЛИ
„Нумеричките модели на океанот се 
математички приказ на тоа како океанот 
во реалност функционира,“ објаснува 
Кацуми. „На пример, појавата на ветрови 
ќе ја придвижи површинската вода на 
морињата и ќе создаде морски струи, и 
постојат равенки со кои се изразува тој 
однос меѓу ветрот и струите.“ Физичките и 
хемиските процеси се генерално полесни 
за моделирање, затоа што основните 
„закони“ според кои тие функционираат 
се подобро разбрани. Од друга страна 
пак, биолошките процеси, како што е 
продуктивноста на фитопланктонот, се 
покомплексни и може да се случи во 
моделите да бидат премногу упростени. 
Кацуми работи да го промени тоа. „Голем 
број равенки за биолошките процеси 
се засновани на набљудувања,“ вели 
тој. „Јас ги проучувам резултатите од 
набљудувачките истражувања во полето 
на океанската биогеохемија и се обидувам 
да ги преточам во едноставни равенки, 
кои потоа ги вградувам во моите модели.“

Моментално, за моделирање на 
однесувањето на океаните, вклучително 
и јаглеродниот циклус, распространета е 
употребата на соодносот на Редфилд, но 
како што видовме, тој не дава секогаш 
точна претстава. Сега, океанографите 
можат да ги користат моделите на 
Кацуми во рамки на нивните сопствени 
модели, за да добијат слика за Светското 
Море поблиска до реалната. „Мојата 
работа им овозможува на научниците 
да проценат како соодносот на C:N:P кај 
фитопланктонот варира во зависност 
од различните услови во животната 
средина,“ објаснува Кацуми. „Тоа пак од 
своја страна може да доведе до поточни 
модели преку кои ќе може да се процени 
каква била климата во далечното минато, 
и каков би бил одговорот на океанот на 
актуелните и идните климатски промени.“ 
ОТКРИТИЈА
Актуелното глобално затоплување 
доведува до појава во океаните позната 
како термална стратификација, што значи 
дека „слоевите“ вода кои се наоѓаат 
на различна длабочина сега се мешаат 
помалку отколку претходно. Имено, тоа 
значи дека постои помала веројатност 
хранливите материи што се наоѓаат на 
поголеми длабочини да испливаат на 
површината, односно дека во животната 
средина на фитопланктонот би имало 
помалку N и P. Ако се земе предвид само 
соодносот на Редфилд, може да се очекува 
значително ослабување на биолошката 
пумпа, затоа што во услови кога N или P 



РАЗМИСЛЕТЕ ЗА КАРИЕРА 
ВО ПОЛЕТО НА ОКЕАНСКА 

БИОГЕОХЕМИЈА
•  Има голем број институции кои можат да им помогнат 

на учениците кои сакаат да студираат океанографија 
или друга сродна струка. Во САД, програмата 
„NOAA Sea Grant“ им помага на учениците кои 

сакаат да студираат и да градат кариера во полето 
на океанографијата, и тоа преку обезбедување 

стипендии и можности за стажирање: seagrant.noaa.
gov

•  Катедрата за наука за Земјата и за животната средина 
при Универзитетот на Минесота, каде Кацуми и 
работи, нуди редовни промотивни програми за 
информирање на јавноста (cse.umn.edu/esci/

initiatives). Скоро секое лето Кацуми организира 
работилници со локалните средни училишта, држи 

јавни предавања, и им посакува добредојде на 
додипломците во неговата истражувачка група за 

соработка на мали проекти. 

•  Кацуми истакнува дека работни места во полето на 
океанската биогеохемија најчесто може да се најдат 

во академската сфера или во склоп на државно-
финансирани истражувања. Според PayScale, 

просечната годишна плата на еден океанограф во САД 
изнесува околу 70.000 долари.

ГЛАВНИ СОВЕТИ ОД КАЦУМИ

01   Најдете некој што ќе ви биде инспирација и на 
кого ќе може да се угледате.

02   Академската посветеност и активниот интерес за 
прашања поврзани со животната средина ќе ви 
послужат добро како подготовка за кариера во 
полето на океанографијата.

03   Одржувајте здрав баланс помеѓу работата и 
приватниот живот. Тоа е од клучно значење за секој 
долготраен успех во животот.

ОД УЧЕНИК ДО 
ОКЕАНСКИ БИОГЕОХЕМИЧАР

Со оглед на интердисциплинарната природа на океанската 
биогеохемија, Кацуми препорачува да се запознаете со 

основите на STEM: физика, хемија, биологија и математика. 
На факултет, предмети во областа на океанографија, 

геохемија или науки за Земјата би ви биле многу од корист, 
иако голем број други научни струки, исто така, може да ви 

ја дадат потребната основа.

Кацуми објаснува подетално за своето 
поле на истражување и за својата 
кариера.

ШТО Е ОКЕАНСКАТА БИОГЕОХЕМИЈА?
Океанографијата, односно проучувањето 
на океаните, е многу широко и 
интердисциплинарно поле. Таа вклучува 
физика (пр. морски струи, топлинска 
содржина), хемија (пр. концентрации на 
елементи и изотопи во морската вода), 
биологија (пр. биолошко производство, 
микробна респирација), и геологија 
(пр. речен удел, седиментација). 
Океанската биогеохемија е подгранка 
на океанографијата која се занимава 
со циклирањето на важни елементи во 
временски рамки кои се движат од денови 
до милениуми. Со оглед на тоа дека овие 
циклуси вклучуваат физички, хемиски и 
биолошки процеси, таа по својата природа 
е интердисциплинарна.

ШТО ОПФАЌА ВАШАТА ИСТРАЖУВАЧКА 
РАБОТА?
Како компјутерски хемиски океанограф, јас 
спроведувам истражувања на најразлични 
теми општо поврзани со јаглеродниот 
циклус во Светското Море и како тоа 
е поврзано со глобалниот јаглероден 
систем. Океаните имаат големо влијание 

врз јаглеродниот диоксид во атмосферата, 
којшто е главен двигател на климатските 
промени. Моето истражување е насочено 
кон квантитативно разбирање на важните 
двигатели на јаглеродниот циклус во 
Светското Море во рамки на минатите, 
сегашните и идните климатски услови.

ШТО ВИ ПРИЧИНУВА ЗАДОВОЛСТВО ВО 
РАБОТАТА?
Океанската биогеохемија е многу важна 
за глобалните климатски промени. 
Океаните го апсорбираат, и ќе продолжат 
да го апсорбираат, голем дел од 
јаглеродниот диоксид што се ослободува 
од согорувањето фосилни горива. 
Истражувањата во области, како оние што 
се однесуваат на морскиот фитопланктон 
и на биолошката пумпа, се клучни за 
разбирање на функционирањето на 
глобалниот јаглероден циклус и што тоа 
значи за влијанијата од климатските 
промени врз светот.

НА ШТО СЛЕДНО ЌЕ РАБОТИТЕ?
Во план имам две насоки за во иднина. 
Како прво, планирам да користам 
сателитски податоци за далечинско 
квантифицирање на соодносот на 
C:N:P кај фитопланктонот. На тој начин, 
моето теоретско моделирање ќе биде 

надополнето со реални податоци. Како 
второ, планирам да ја проширам мојата 
теоретска работа на фитопланктонот и во 
неа да го вклучам зоопланктонот. Овие 
микроскопски организми се хранат со 
фитопланктон и се движат вертикално низ 
водата на океаните, па затоа, тие се важен 
дел од биолошката пумпа и најверојатно 
ќе влијаат на промена на соодносот на 
C:N:P кај фитопланктонот како понор на 
биомаса од фитопланктон.

СО КАКВИ ПРОБЛЕМИ ЌЕ СЕ СООЧАТ 
СЛЕДНАТА ГЕНЕРАЦИЈА ОКЕАНСКИ 
БИОГЕОХЕМИЧАРИ?
Расчленувањето на биолошките процеси 
на мерливи механизми е неопходно заради 
точно моделирање на овие процеси, 
но тоа претставува поголем предизвик 
за биологијата отколку за хемијата и за 
физиката. Откривањето на равенките 
кои стојат зад овие процеси е од клучно 
значење. Друг предизвик за следната 
генерација се однесува на тоа како да се 
обработат огромните количества податоци 
собрани преку далечински сензори, како 
сателити и самостојни пливки. Овие групи 
податоци ќе бидат клучни за да може да 
разбереме, но само ако сме во можност 
ефективно да ги протолкуваме.

ЗА ОКЕАНСКАТА БИОГЕОХЕМИЈА

micro_photo - stock.
adobe.com

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


Професорот Кацуми Мацумото 
далечински се најавува на 

суперкомпјутер за моделирање на 
биогеохемијата на Светското Море.

Концентрација на хлорофил во океаните. Црвените делови укажуваат на високи концентрации на фитопланктон, додека сините 
означуваат ниски концентрации на фитопланктон. Извор: NASA и SeaWiFS

ШТО ВЕ ИНТЕРЕСИРАЛО КАКО ДЕТЕ?
Отсекогаш ме интересирала 
природата. Како мал, уживав да 
пешачам во природа со моето 
семејство и да ловам инсекти со мојот 
брат. Како тинејџер, без загрижен 
за заштитата и зачувувањето на 
животната средина.

КОЈ ВИ ДАДЕ ИНСПИРАЦИЈА ДА 
СТАНЕТЕ НАУЧНИК?
Додека растев, во моето семејство 
немаше научник, така што не ми беше 
тоа на видикот. Потоа, мојот постар 
брат се запиша на постдипломски 
студии, и тоа ми ги отвори очите 
за понатамошно образование. 
Подоцна бев инспириран од големите 
познавања на моите професори 
по геонаука, како Том Веб од 

Универзитетот Браун и Воли Брекер 
од Универзитетот Колумбија.

КОИ ВАШИ ЛИЧНИ ОСОБИНИ ВИ 
ПОМОГНАА ДА СТАНЕТЕ УСПЕШЕН 
НАУЧНИК?
Истрајноста е клучна. Како што Томас 
Едисон велел „Генијот е 1 процент 
инспирација и 99 проценти пот“, а 
истрајноста е можеби најважната 
причина за сите успеси што ги имав. 
И среќата честопати има своја улога, 
но треба да бидете истрајни за да ви 
се посреќи.

КАКО ГИ НАДМИНУВАТЕ ПРЕЧКИТЕ ВО 
РАБОТАТА?
Повторно, со истрајност. Посветувам 
максимално време и напор за да 
решам даден проблем, а честопати 

успевам во тоа учејќи од другите 
околу мене. Ќе запрам доколку 
сметам дека сум го дал максимумот, 
а потоа повторно ќе се навратам на 
проблемот. Честопати успевам да ги 
надминам пречките минувајќи низ 
овој процес неколку пати, иако тоа 
може да потрае!

СО КОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ДОСТИГНУВАЊА НАЈМНОГУ СЕ 
ГОРДЕЕТЕ?
Најмногу се гордеам со публикациите 
предводени од моите студенти. Исто 
така, се гордеам со можностите што 
ми се нудат како визитинг професор. 
За време на моите слободни 
студиски години имам спроведувано 
истражувања во Сиднеј, Хобарт, Токио 
и Оксфорд.

КАКО КАЦУМИ СТАНА 
ОКЕАНСКИ БИОГЕОХЕМИЧАР?



ЗНАЕЊЕ 
1. Што е фитопланктон?
2. Што претставува јаглеродниот циклус во Светското Море?

РАЗБИРАЊЕ 
3.  Можете ли да ја објасните важноста на биолошката пумпа во 

контекст на глобалните климатски промени?
4.  Зошто физичките и хемиските процеси се полесни за 

моделирање отколку биолошките процеси?

ПРИМЕНА 
5.  Климатските промени предизвикуваат зголемување на 

температурите на океаните. Според вас, каков ефект би 
можело тоа да има врз биолошката пумпа?

6.  Голем број научници тврдат дека океанот е поважен од 
дрвјата кога станува збор за секвестрација на јаглерод. 
Според вас, зошто би било тоа така?

АНАЛИЗА 
7.  Според вас, зошто соодносот на Редфилд и понатаму се 

користи во океанографските модели, со оглед на тоа дека се 
знае дека тој е премногу упростен?

8.  Според вас, како зоопланктонот (којшто се храни со 
фитопланктон) може да влијае врз соодносот на C:N:P кај 
фитопланктонот?

9.  Кацуми споменува користење сателитски податоци за 
надополнување на неговите модели. Според вас, како овие 
информации би можеле да ги унапредат неговите модели?

ЕВАЛУАЦИЈА 
10.  Истражувањето на Кацуми укажува на тоа дека биолошката 

пумпа може да не ослаби онолку колку што претходно се 
мислеше. Според вас, дали тоа значи дека светот може да се 
опушти во однос на справувањето со климатските промени?

ТОЧКИ ЗА 
ДИСКУСИЈА

•  Катедрата за науки за Земјата и за животната 
средина при Универзитетот на Минесота 
спроведува повеќе иницијативи за промоција во 
форма на симпозиуми за студенти, јавно достапни 
ресурси и проекти отворени за јавноста кои 
ги комбинираат науката и уметноста. Дознајте 
повеќе овде: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Оваа статија на НАСА дава основни информации 
за фитопланктонот и за неговата важност, 
вклучително како заедниците на фитопланктон 
може да се следат со помош на сателити: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Овој видеозапис дава вовед во концептот 
на фертилизација со железо, предложена 
контроверзна техника преку која на 
фитопланктонот му се обезбедуваат 
дополнителни хранливи материи за поттикнување 
на секвестрацијата на јаглерод: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ПОВЕЌЕ 
РЕСУРСИ

ОКЕАНСКА 
БИОГЕОХЕМИЈА 
СО ПРОФЕСОР 
КАЦУМИ 
МАЦУМОТО

Искористувајќи го сопственото знаење и она што 
го научивте од статијата, нацртајте дијаграм на 
јаглеродниот циклус во Светското Море. Направете 
дијаграмот да биде што е можно појасен и 
поинтересен. Не заборавајте да ги вклучите:

• Фотосинтезата
• Синџирите на исхрана
• Површинските води и длабоките води
• Морскиот седимент
• Јаглеродот во атмосферата
• Јаглеродните емисии

Откако ќе го завршите дијаграмот, побарајте некои 
примери онлајн. Дали во нив има нешто што нема 
кај вас? Можете ли да го надополните дијаграмот со 
нешто ново што сте го научиле?

Ако имате време, размислете за тоа како би можеле 
да изгледаат другите циклуси на хранливи материи 
во океанот. Што би можел да вклучува азотниот 
циклус во Светското Море? Како активностите на 
човекот би можеле да влијаат врз него?

АКТИВНОСТИ ШТО МОЖЕ ДА 
ГИ ПРАВИТЕ ДОМА ИЛИ ВО 
УЧИЛНИЦА

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


Илустрација која покажува како идните промени кај океаните ќе влијаат врз соодносот на C:N:P кај фитопланктонот. На пример, 
поради стратификација, фитопланктонот ќе биде ограничен на потенок и погорен слој вода во океанот каде добро продира 
сонцето, и со тоа изложен на повеќе светлина. Во услови на зголемена светлина (4), фитопланктонот може побрзо да врши 

фотосинтеза (повеќе C) и/или има помалку потреба од хлорофил (помалку N) и со тоа станува побогат со C.

Кацуми држи презентација за C:N:P кај фитопланктонот во 
Сиднеј, Австралија.

Извор: НАСА

Кацуми поставува метеоролошка станица на кров од зграда.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM
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Е-ПОШТА:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Преводот е извршен од страна на Scientix, финансиран 
од Програмата на Европската Унија за истражување 
и иновации „Хоризонт 2020“ – проект Scientix 4 
(Договор за грант бр. 101000063), координиран 
од European Schoolnet (EUN). Содржината на овој 

документ е исклучиво одговорност на организаторот 
и таа не го одразува мислењето на Европската 
Комисија (ЕК). ЕК не е одговорна за употребата на 
информациите содржани во овој документ. 


