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Zatiaľ čo ľudstvo je zaneprázdnené 
pumpovaním uhlíka do atmosféry, oceán je 
zaneprázdnený jeho absorpciou.  Oxid uhličitý 
je rozpustný v
morskej vode a odtiaľto môže vstupovať 
do živých organizmov.  Fytoplanktón – 
mikroskopické
morské rastliny – žijú blízko hladiny oceánu
a začleňujú uhlík do svojich buniek 
prostredníctvom fotosyntézy.  Odumieraním 
alebo inými
procesmi potravinového reťazca časť tohto 
uhlíka
nakoniec klesne do hĺbky oceánu, kde
sa ukladá v morskej vode a sedimentoch na 
oceánskom dne. Týmto spôsobom oceán 
funguje ako a
životne dôležitá zásobáreň uhlíka a výrazne 
spomaľuje tempo klimatických zmien. 

Tento efekt ja známy ako ,biologické čerpadlo‘. 
"Biologické čerpadlo je vertikálny prenos 
organickej hmoty získanej fotosyntézou z 
povrchu oceánu do hĺbky oceánu," hovorí 
profesor Katsumi Matsumoto z Minesotskej 
univerzity. „To znamená, že oxid uhličitý 
z atmosféry sa presúva do hlbokej vody, 
kde môže byť sekvestrovaný po stáročia 
alebo dlhšie.“ Čím silnejšie je biologické 

čerpadlo, tým viac ochladzuje globálnu 
klímu prostredníctvom nižšej koncentrácie 
atmosférického oxidu uhličitého.“

Rýchlosť, akou sa to deje, je však čiastočne 
určená príslušnými spoločenstvami 
fytoplanktónu. V závislosti od podmienok 
prostredia sa tieto
spoločenstvá fytoplanktónu môžu značne 
líšiť, čo ovplyvňuje ich úlohu v globálnom 
oceánskom uhlíkovom cykle. Katsumi pracuje 
v oblasti biogeochémie oceánov a používa 
počítačové modely na predpovedanie rastu 
týchto mikroskopických organizmov a ich 
vplyvu na uhlíkový cyklus na globálnej úrovni.

FYTOPLANKTÓN
„Všetky formy života rastú pomocou 
rovnakých základných prvkov, medzi ktoré 
patrí uhlík (C), dusík (N) a fosfor (P),“ hovorí 
Katsumi.  „Uhlík je základným stavebným 
prvkom buniek, dusík je hlavnou zložkou 
bielkovín a fosfor je nevyhnutný pre nukleové 
kyseliny, ako napr. DNA.” Katsumi študuje 
pomer C:N:P vo
fytoplanktóne – inými slovami, ako
a prečo sa pomery týchto troch
prvkov v rámci týchto organizmov menia.

HOVOR AKO 
OCEÁNSKY 
BIOGEOCHEMIK
BIOLOGICKÉ ČERPADLO – biologicky 
riadené zachytávanie a sekvestrácia uhlíka z 
atmosféry oceánom

UHLÍKOVÝ CYKLUS – skupina procesov, 
ktoré zahŕňajú premenu zlúčenín uhlíka z 
jednej formy na druhú, ako je fotosyntéza, 
dýchanie, rozklad a spaľovanie

SEKVESTRÁCIA UHLÍKA – proces 
zachytávania a skladovania atmosférického 
oxidu uhličitého

FOTOSYNTÉZA – chemický proces, 
ktorým rastliny premieňajú oxid uhličitý, 
vodu a svetlo na organické molekuly

FYTOPLANKTÓN – mikroskopické 
morské rastliny, ktoré obývajú povrchové 
vody oceánu

TAXONÓMIA – systém klasifikácie 
organizmov

OCEÁN MÁ NEUVERITEĽNÚ KAPACITU SKLADOVAŤ UHLÍK.  POSLEDNÉ 

JEDNO ALEBO DVE STOROČIA ABSORBUJE JEDNU TRETINU EMISIÍ ĽUDSTVA 

A NAKONIEC ABSORBUJE VEĽKÚ ČASŤ NAŠICH BUDÚCICH EMISIÍ. SPOLOČENSTVÁ 

FYTOPLANKTÓNU HRAJÚ KĽÚČOVÚ ÚLOHU V OCEÁNSKOM UHLÍKOVOM CYKLE, 

KEĎŽE UHLÍK SA ODOBERÁ Z ATMOSFÉRY A PRENÁŠA DO HĹBKY OCEÁNU NA 

DLHODOBÉ USKLADNENIE.  PROFESOR KATSUMI MATSUMOTO Z MINESOTSKEJ 

UNIVERZITY V USA POUŽÍVA POČÍTAČOVÉ MODELY, ABY POCHOPIL TENTO 

PROCES A TO, ČO ZNAMENÁ PRE GLOBÁLNU ZMENU KLÍMY

SKLADOVACÍ SYSTÉM 
OCEÁNU: AKO PLANKTÓN 
OVPLYVŇUJE ZMENU KLÍMY
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OBLASŇ VŇSKUMU

Modelovanie toho, ako sa pomer 
C:N:P v oceánskom fytoplanktóne 

mení v závislosti od rôznych 
podmienok.

National Science Foundation

VŇSKUMNŇ PROJEKT

ZAKLADATEŇ

oceáne k efektu, ktorý je známy ako termálna 
stratifikácia, čo znamená, že „vrstvy“ vody 
v rôznych hĺbkach sa miešajú menej ako 
predtým. Predovšetkým to znamená, že je 
menej pravdepodobné, že živiny, ktoré sa držia 
v hlbších vrstvách, sa dostanú do povrchovej 
vody, čo znamená, že v prostredí fytoplanktónu 
je k dispozícii menej N a P. Len na základe 
Redfieldovho pomeru sa očakáva, že to 
výrazne oslabí biologické čerpadlo, pretože bez 
dostupnosti N alebo P fytoplanktón nemôže 
zachytiť C. 

Katsumiho výskum však ukazuje, že to môže 
byť čiastočne kompenzované inými faktormi, 
ktoré skúmal a ktoré ovplyvňujú pomer 
C:N:P. „Nízke hladiny živín zvyšujú pomer 
C:N:P v bunkách, čo znamená, že zachytávajú 
proporcionálne viac C ako N alebo P,“ hovorí 
Katsumi.  „Znižovanie živín a zvyšujúce sa 
teploty zároveň uprednostňujú spoločenstvá 
druhov fytoplanktónu bohatých na C, ako 
sú sinice.“ Tieto fyziologické a taxonomické 
reakcie znamenajú, že hoci biologické 
čerpadlo do konca storočia výrazne zoslabne, 
mohlo by zoslabnúť o 30 % menej ako by 
sa dalo očakávať bez tejto informácie podľa 
štandardného scenára budúceho otepľovania.

Súčasťou tejto práce je spochybnenie 
historického precedensu.  "Takmer pred 
storočím, Alfred Redfield spozoroval, že pomer 
C:N:P v morskom planktóne bol stabilný 
a veľmi podobný pomeru C:N:P v morskej 
vode. Toto pozorovanie sa stalo známym ako 
„Redfieldov pomer“ a je ústrednou myšlienkou 
v biologickej a
chemickej oceánografii,“ hovorí Katsumi. 
„Nedávna práca však ukazuje, že tento pomer 
C:N:P v planktóne sa môže v skutočnosti 
meniť výrazne. Cieľom môjho projektu je nájsť 
spôsob, ako túto variabilitu začleniť do modelov 
oceánov a pomocou týchto modelov preskúmať 
vplyvy týchto variácií na oceánsky uhlíkový 
cyklus a globálnu klímu.”

VPLYVY NA POMER C:N:P
„Vo všeobecnosti je sila biologického čerpadla 
často obmedzená dostupnosťou živín,“ hovorí 
Katsumi. "Tak ako záhradné rastliny rastú viac, 
keď sú hnojené N a P, tak rastie viac aj morský 
fytoplanktón." Výskum však odhaľuje, že toto je
príliš zjednodušené vysvetlenie, pretože 
predpokladá, že pomer C:N:P je konštantný 
a riadi sa Redfieldovým pomerom. Skutočný 
život, ako to často býva, je podstatne 
komplikovanejší.

„Môj výskum identifikoval tri široké
faktory, ktoré určujú pomer C:N:P vo
fytoplanktóne v rôznych mierkach,“ hovorí 
Katsumi. „Pre jednotlivé bunky je pomer 
C:N:P
určený dostupnosťou N a P, teplotou a 
úrovňou osvetlenia. Napríklad, keď je v okolitej
morskej vode málo P, bunky to vykompenzujú 
a stanú sa bohatými na C a P používajú len 
šetrne."  Dej sa však komplikuje, pretože rôzne
druhy fytoplanktónu reagujú na tieto
environmentálne faktory rôznymi spôsobmi. 
„Taxonómia je teda druhý široký faktor 
ovplyvňujúci pomer C:N:P. Napríklad, sinice sú 
typom fytoplanktónu obzvlášť bohatým na C, 
takže spoločenstvá, kde tieto druhy dominujú, 
budú mať vysoký pomer C:N:P." Účinky 
týchto rôznych druhov na globálne biologické 

čerpadlo závisia od ich množstva na celom 
svete – miesta s vysokou „produktivitou“(t.j. 
veľa prítomného fytoplanktónu) viac prispejú 
k celosvetovej produkcii ako oblasti s nízkou 
produktivitou. „Tieto tri regulátory sú teda 
fyziológia, taxonómia a produktivita,“ uzatvára 
Katsumi.

ZAČLENENIE POMERU DO 
MODELOV„Číselné modely oceánu sú 
matematické reprezentácie toho, ako skutočný 
oceán funguje,“ hovorí Katsumi. „Napríklad 
vietor bude tlačiť povrchovú vodu oceánu a 
vytvárať oceánske prúdy a existujú rovnice, 
ktoré vyjadrujú tento vzťah medzi vetrom a 
prúdom." Fyzikálne a chemické procesy sa 
vo všeobecnosti ľahšie modelujú, pretože 
lepšie chápeme základné „zákony“ riadiace 
ich fungovanie. Na druhej strane biologické 
procesy, ako je produktivita fytoplanktónu, 
sú zložitejšie a v konečnom dôsledku môžu 
byť v modeloch príliš zjednodušené. Katsumi 
pracuje na tom, aby to zmenil.  „Veľa rovníc 
biologických procesov je založených na 
pozorovaní,“ hovorí. „Študujem výsledky 
pozorovacích výskumov biogeochémie 
oceánov a pokúšam sa ich extrahovať do 
jednoduchých rovníc, ktoré potom začlením 
do mojich modelov.

V súčasnosti sa vo veľkej miere používa 
Redfieldov pomer na modelovanie správania 
oceánov, ako napr. uhlíkový cyklus, ale 
ako bolo vidieť, toto nie je vždy presnou 
reprezentáciou. Teraz môžu oceánografi 
používať Katsumiho modely v rámci svojich 
vlastných modelov, aby poskytli skutočnejší 
obraz o celosvetovom oceáne. „Moja práca 
umožňuje vedcom odhadnúť, ako sa pomer 
C:N:P vo fytoplanktóne mení v závislosti 
od rôznych podmienok prostredia,“ hovorí 
Katsumi. „To môže viesť k presnejším modelom 
na odhadovanie klimatických podmienok v 
dávnej minulosti a reakcie oceánu na súčasné 
a budúce klimatické zmeny. 
OBJAVY
Pokračujúce globálne otepľovanie vedie v 



PRESKÚMAJTE KARIÉRU V 
OBLASTI BIOGEOCHÉMIE 

OCEÁNOV
•  Existuje mnoho orgánov, ktoré môžu podporiť študentov, 

ktorí chcú študovať oceánografiu alebo súvisiace kurzy. V 
USA NOAA Sea Grant podporuje študentov smerujúcich k 

povolaniam v oceánografii, ako napr.
poskytovaním štipendií a stáží: 

seagrant.noaa.gov

Katedra vied o Zemi a životnom prostredí na Minesotskej 
univerzite, kde Katsumi pracuje, ponúka pravidelné programy 

pre verejnosť
(cse.umn.edu/esci/initiatives). Katsumi vedie workshopy s 

miestnymi
strednými školami väčšinu letných období, robí verejné 

prednášky a víta vysokoškolákov vo svojej výskumnej skupine, 
aby spolupracovali na „malých projektoch“. 

•  Katsumi hovorí, že kariéra v oblasti biogeochémie oceánov je 
pravdepodobne v akademickom alebo vládnom výskume. Podľa 
PayScale je priemerný plat oceánografa v USA okolo 70 000 

dolárov.

NAJLEPŇIE TIPY OD KATSUMIHO

01   Nájdite si niekoho, kto vás inšpiruje a je dobrým vzorom.  

02   Byť akademicky angažovaný a mať aktívny záujem o 
otázky životného prostredia vás dobre pripraví na kariéru v 
oceánografii.

03    Udržujte zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom.  To je rozhodujúce pre akýkoľvek trvalý úspech v 
živote.

CESTA ZO ŇKOLY K OCEÁNSKEMU 
BIOGEOCHEMIKOVI

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter biogeochémie océanov Katsumi 
odporúča zoznámiť sa so základmi STEM: fyzikou, chémiou, biológiou 

a matematikou.  Na univerzite sú kurzy oceánografie, geochémie alebo 
vedách o Zemi veľmi užitočné, aj keď mnohé iné vedecké odbory by tiež 

mohli poskytnúť potrebné informácie.

Katsumi vysvetľuje viac o svojej oblasti výskumu 
a jeho kariére.

ČO JE TO BIOGEOCHÉMIA 
OCEÁNOV?
 Oceánografia, náuka o oceánoch, je veľmi 
rozsiahla a interdisciplinárna. Zahŕňa fyziku 
(napr. morské prúdy, obsah tepla), chémiu 
(napr. koncentrácie prvkov a izotopy v morskej 
vode), biológiu (napr. biologickú produkciu, 
mikrobiálne dýchanie) a geológiu (napr. prítok 
do riek, sedimentácia). Biogeochémia oceánov 
je podmnožinou oceánografie, ktorá sa týka 
cyklovania dôležitých prvkov v časových 
intervaloch od dní po tisícročia. Pretože tieto 
cykly zahŕňajú fyzikálne, chemické a biologické 
procesy, sú prirodzene interdisciplinárne.

AKO VYZERÁ VAŠE POVOLANIE 
VÝSKUMNÍKA? 
Ako počítačový chemický oceánograf 
vykonávam výskum širokých tém všeobecne 
súvisiacich s globálnym oceánskym uhlíkovým 
cyklom a jeho prepojením s globálnym 
uhlíkovým systémom.  Oceány majú veľký 

vplyv na atmosférický oxid uhličitý, ktorý je 
hlavnou hybnou silou klimatických zmien. 
Môj výskum zahŕňa prácu na kvantitatívnom 
pochopení dôležitých hnacích síl globálneho 
oceánskeho uhlíkového cyklu v minulosti, 
súčasnosti a budúcnosti.

ČO OCEŇUJETE NA VAŠEJ PRÁCI?
Biogeochémia oceánov je veľmi dôležitá pre 
globálnu zmenu klímy.  Oceán absorbuje a 
bude absorbovať veľkú časť oxidu uhličitého 
uvoľneného spaľovaním fosílnych palív. 
Výskum v oblastiach ako morský fytoplanktón 
a biologické čerpadlo je kľúčový pre pochopenie 
toho, ako funguje globálny uhlíkový cyklus a 
čo to znamená z hľadiska dopadu klimatických 
zmien na svet.

NA ČOM BUDETE ĎALEJ PRACOVAŤ?
Mám na mysli dva budúce smery. Najskôr 
plánujem využívať satelitné údaje a pomocou 
nich na diaľku kvantifikovať pomery C:N:P 
vo fytoplanktóne. Toto by doplnilo moje 
teoretické modelovanie skutočnými údajmi. V 
druhom rade plánujem rozšíriť svoju teoretickú 

prácu o fytoplanktóne a začleniť zooplanktón. 
Tieto mikroskopické živočíchy požierajú 
fytoplanktón a pohybujú sa vertikálne cez 
oceánske vody, takže sú dôležitou súčasťou 
biologického čerpadla a pravdepodobne upravia 
pomery C:N:P vo fytoplanktóne, keď biomasa 
fytoplanktónu klesá.

AKÝM PROBLÉMOM BUDE ČELIŤ 
ĎALŠIA GENERÁCIA OCEÁNSKYCH 
BIOGEOCHEMIKOV?
Rozkladanie biologických procesov na
kvantifikovateľné mechanizmy je potrebné 
na presné modelovanie týchto procesov, 
ale je to náročnejšie pre biológiu ako pre 
chémiu a fyziku. Kľúčom je odhaliť rovnice, 
ktoré sú za týmito procesmi.  Ďalšou výzvou 
pre nasledujúcu generáciu je, ako spracovať 
obrovské množstvo údajov, ktoré zbierajú 
vzdialené senzory, ako sú satelity a autonómne 
bóje. Tieto súbory údajov budú rozhodujúce pre 
naše chápanie, ale len vtedy, ak im dokážeme 
efektívne porozumieť. 

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


Profesor Katsumi Matsumoto sa na diaľku 
prihlasuje do superpočítačových zariadení na 

modelovanie globálnej biogeochémie oceánov.

Koncentrácia chlorofylu v oceánoch.  Červené oblasti označujú vysoké koncentrácie fytoplanktónu, zatiaľ čo modré oblasti označujú nízke koncentrácie fytoplanktónu. Autori: NASA a 
SeaWiFS

AKÉ ZÁUJMY STE MALI AKO DIEŤA?
Vždy som sa zaujímal o prírodu.  Ako malý 
chlapec som rád chodieval s rodinou na túry 
a chytal hmyz s bratmi.  Ako tínedžer som sa 
zaujímal o ochranu a zachovanie životného 
prostredia. 

KTO VÁS INŠPIROVAL K TOMU, ABY 
STE SA STALI VEDCOM?
Kým som vyrastal, nikto z mojej rodiny nebol 
vedcom, takže to nebolo na mojom radare. 
Potom môj starší brat pokračoval v pokročilom 
štúdiu, čo mi otvorilo oči pre ďalšie vzdelávanie. 
Neskôr som sa inšpiroval hlbokými znalosťami 
mojich profesorov geovedy, ako Tom Webb 
na Brown University a Wally Broecker na 

Kolumbijskej univerzite.

AKÉ OSOBNÉ VLASTNOSTI Z VÁS 
UROBILI ÚSPEŠNÉHO VEDCA?
Vytrvalosť je nevyhnutná „Genialita je 1 
percento inšpirácie a 99 percent potu,“ ako 
povedal Thomas Edison a vytrvalosť bola 
pravdepodobne najdôležitejším dôvodom 
všetkých mojich úspechov. Často je súčasťou 
aj šťastie, ale na to, aby ste mali šťastie, 
potrebujete vytrvalosť.

AKO PREKONÁVATE PREKÁŽKY VO 
SVOJEJ PRÁCI?
Opäť prostredníctvom vytrvalosti. Problému 
venujem toľko času a úsilia, koľko môžem a 

často sa pri tom učím od ostatných okolo mňa. 
Zastavím sa, ak cítim, že som zatlačil čo najviac, 
potom sa k problému po chvíli vrátim. Často 
som schopný prekonať prekážky po tom, čo 
som niekoľkokrát prešiel týmto procesom, hoci 
to môže chvíľu trvať!

NA AKÉ DOTERAJŠIE KARIÉRNE 
ÚSPECHY STE NAJVIAC HRDÝ?
Najviac som hrdý na publikácie, ktoré vedú 
moji študenti. Som hrdý aj na príležitosti, 
ktoré dostávam ako hosťujúci profesor. Počas 
minulých sabatikalov som sa venoval výskumu v 
Sydney, Hobarte, Tokiu a Oxforde.

AKO SA KATSUMI STAL 
OCEÁNSKYM BIOGEOCHEMIKOM?



VEDOMOSTI 
1. Čo je fytoplanktón?
2. Čo je globálny oceánsky uhlíkový cyklus?

POROZUMENIE 
3.   Môžete vysvetliť význam biologického čerpadla v kontexte globálnych 

klimatických zmien?
4.   Prečo je jednoduchšie modelovať fyzikálne a chemické procesy ako 

biologické procesy?

VYUŽITIE 
5.  Teplota oceánov sa v dôsledku klimatických zmien zvyšuje. Aký vplyv by 

to podľa vás mohlo mať na biologické čerpadlo?
6.  Mnohí vedci tvrdia, že oceán je pre sekvestráciu uhlíka dôležitejší ako 

stromy. Prečo si myslíte, že by to tak mohlo byť ?

ANALÝZA 
7.  Prečo si myslíte, že Redfieldov pomer sa naďalej používa v 

oceánografických modeloch, hoci je známe, že ide o prílišné 
zjednodušenie?

8.  Ako podľa vášho názoru môže zooplanktón (ktorý požiera fytoplanktón) 
ovplyvniť pomer C:N:P vo fytoplanktóne?

9.  Katsumi spomína používanie satelitných údajov na doplnenie svojich 
modelov. Ako by podľa vás tieto informácie mohli zlepšiť jeho modely?

VYHODNOTENIE 
10.  Katsumiho výskum naznačuje, že biologické čerpadlo nemusí zoslabnúť 

tak výrazne, ako sa pôvodne predpokladalo. Myslíte si, že to znamená, 
že svet si môže oddýchnuť, pokiaľ ide o riešenie klimatických zmien?

TÉMY NA DISKUSIU

•  Katedra vied o Zemi a životnom prostredí na Minesotskej 
univerzite realizuje množstvo osvetových iniciatív, ako sú 
študentské sympóziá, verejne dostupné zdroje a verejné 
projekty spájajúce vedu a umenie. Viac sa dozviete tu:

cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Tento článok NASA poskytuje základné informácie o 
fytoplanktóne a jeho dôležitosti vrátane toho, ako možno 
sledovať spoločenstvá fytoplanktónu pomocou satelitov: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Toto video poskytuje základné informácie o koncepcii 
hnojenia železom, kontroverznej navrhovanej technike 
na zásobovanie fytoplanktónu dodatočnými živinami na 
podporu sekvestrácie uhlíka: : 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ŇALŇIE ZDROJE

BIOGEOCHÉMIA 

OCEÁNOV 

S PROFESOROM 

KATSUMI 

MATSUMOTOM

Podľa svojich vlastných vedomostí a toho, čo ste sa naučili 
z článku, nakreslite diagram globálneho oceánskeho 
uhlíkového cyklu. Urobte svoj diagram čo najzrozumiteľnejší a 
najpútavejší. Nezabudnite zahrnúť:

• fotosyntézu
• potravinový reťazec
• povrchovú vodu a hlbokú vodu
• morské usadeniny
• atmosferický uhlík
• emisie uhlíka

Po dokončení diagramu vyhľadajte niekoľko príkladov na 
internete. Zahrnuli niečo, čo vy nie? Môžete doplniť svoj 
diagram o niečo nové, čo ste sa naučili?

Ak máte čas, zamyslite sa nad tým, ako by mohli vyzerať 
ďalšie oceánske cykly živín. Čo môže zahŕňať globálny 
oceánsky dusíkový cyklus? Ako by ho mohli ovplyvniť ľudské 
činnosti?

ŇINNOSTI, KTORÉ MÔŇETE ROBIŇ 

DOMA ALEBO V TRIEDE

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


Ilustrácia toho, ako budúce zmeny oceánov ovplyvnia pomer C:N:P vo fytoplanktóne. Napríklad fytoplanktón bude v dôsledku stratifikácie obmedzený na tenšiu, slnkom osvetlenú 
hornú vrstvu oceánu, a tak bude vystavený väčšiemu množstvu svetla. Za zvýšených svetelných podmienok (4) môže fytoplanktón fotosyntetizovať rýchlejšie (viac C), alebo si 

vyžadovať menej chlorofylu (menej N), a tak sa stať bohatším na C.

Katsumi pri prezentácii o C:N:P fytoplanktónu v austrálskom Sydney.

Autor: NASA

Katsumi zriaďuje meteorologickú stanicu na streche budovy.
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