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Míg az emberiség hatalmas ügybuzgalommal 
árasztja el szénnel a légkört, az óceánok nagy 
tempóban próbálják elnyelni a kibocsátást. 
A szén-dioxid oldódik a tengervízben, és az 
élő organizmusokba is bekerülhet. A szabad 
szemmel általában nem látható élőlényekből 
álló fitoplankton-közösség az óceánok 
felszínének közelében él, és fotoszintézis 
segítségével szenet köt meg a sejtjeiben. A 
szén egy része az élőlények pusztulása, illetve 
a táplálékláncban végbemenő más folyamatok 
miatt végső soron az óceánfenéken köt ki, 
és a tengervízben, valamint az üledékben 
raktározódik el. Az óceánok ilyen értelemben 
létfontosságú széntárolóknak tekinthetők, 
amelyek jelentősen lassítják a klímaváltozást.

Ezt a jelenséget nevezzük „biológiai 
szivattyúnak”. „A biológiai szivattyú a 
fotoszintézisből származó szerves anyagok 
függőleges irányú átvitele az óceán felszínéről 
a mélytengerek irányába” – magyarázza 
Macumoto Kacumi, a Minnesotai Egyetem 
tanára. „A folyamat eredményeképpen a 
légkörben található szén-dioxid a mélyebb 
vizekbe kerül, ahol évszázadokig, sőt akár még 
tovább meg lesz kötve. Minél jobban működik 
a biológiai szivattyú, annál alacsonyabban 
tartja a légköri szén-dioxid-szintet, és ennek 

következtében annál jobban hűti az éghajlatot.”

A jelenség hatásfoka azonban részben mindig 
a folyamatban részt vevő fitoplankton-
közösségek aktuális állapotától függ. 
A fitoplankton-közösségek bizonyos 
környzeti feltételek függvényében jelentős 
variabilitást mutatnak, ami a globális óceáni 
szénkörforgásban betöltött szerepükre is 
hatással van. Macumoto a biogeokémiai 
oceanográfia területén dolgozik. Számítógépes 
modellezéssel előrejelzi ezeknek a szabad 
szemmel nem látható élőlényeknek a 
növekedését, és hogy globális szinten milyen 
módon fog ják befolyásolni a szénkörforgás 
alakulását.

FITOPLANKTON
„Minden életforma ugyanazoknak az alapvető 
elemeknek a segítségével növekszik, amelyek 
között elsősorban a szenet (C), a nitrogént 
(N) és a foszfort (P) említhetjük” – mondja 
Macumoto. „A szén a sejtek legalapvetőbb 
építőeleme, a nitrogén a fehérjék fő 
összetevője, a foszfor pedig a DNS és más 
nukleinsavak felépítéséhez szükséges.” 
Macumoto a fitoplankton C:N:P arányát 
vizsgálja. Egyrészt arra kíváncsi, hogy a fenti 
három elem megoszlása milyen mintázatokat 

A BIOGEOKÉMIAI 
OCEANOGRÁFUSOK 
SZAVAJÁRÁSA

BIOLÓGIAI SZIVATTYÚ: biológiai 
meghatározottságú folyamat, amelynek 
során az óceán kivonja és megköti a szenet a 
légkörből

SZÉNKÖRFORGÁS: azoknak a 
folyamatoknak az együttes elnevezése, 
amelyek szerepet játszanak a szenet 
tartalmazó vegyületek egymásba való 
átalakulásában (fotoszintézis, légzés, 
lebomlás, égés)

SZÉNMEGKÖTÉS: a szén-dioxid 
atmoszférából való eltávolításának és 
tárolásának folyamata

FOTOSZINTÉZIS: kémiai folyamat, 
amelynek során a növények szén-dioxid, víz 
és fény felhasználásával szerves molekulákat 
állítanak elő

FITOPLANKTON: szabad szemmel nem 
látható tengeri élőlények közössége, amelyek 
az óceánok felszínén élnek

RENDSZERTAN: az organizmusok 
osztályozásának tudománya
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KUTATÁSI TERÜLET

Annak modellezése, hogy az óceáni 
fitoplankton szén:nitrogén:foszfor 

(C:N:P) aránya milyen módon függ 
a különböző feltételektől.

Nemzeti Tudományos Alap

KUTATÁSI PROJEKT

FINANSZÍROZÓ

kisebb valószínűséggel kerülnek a felszín 
közelébe, ami miatt a fitoplankton szervezetek 
környezetében is egyre kevesebb nátrium és 
foszfor áll rendelkezésre. A Redfield-arányból 
kiindulva valószínűsíthetjük, hogy jelentősen 
csökkenni fog a biológiai szivattyú erőssége, 
hiszen a fitoplankton nátrium és foszfor 
hiányában nem tud szenet megkötni.

Macumoto kutatása viszont arra is rávilágít, 
hogy a C:N:P arányt befolyásoló további 
tényezők részben ellensúlyozhatják ezt a 
hatást. „Az alacsony tápanyagszint miatt 
megemelkedik a C:N:P arány a sejtekben, 
ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló 
nátriumhoz és foszforhoz képest relatíve 
több szenet fognak megkötni” – állítja 
Macumoto. „A csökkenő tápanyagmennyiség 
és a növekvő hőmérséklet a szénben gazdag 
fitoplanktonfajokból álló közösségeknek, 
például a cianobaktériumoknak kedvez.” Habár 
a század végére így is jelentős intenzitásvesztés 
fog bekövetkezni a biológiai szivattyú 
működésében, a fenti információk fényében 
30%-kal kisebb mértékű gyengüléssel kell 
számolnunk a jövőre vonatkozó figyelmeztető 
szcenárió kidolgozásakor, mint ha nem tudnánk 
ezekről a fiziológiai-rendszertani válaszokról.

mutat ezekben az élőlényekben, másrészt az 
eltérések okai is érdeklik.

Munkájával egy fontos előd eredményeit 
kérdőjelezi meg. „Alfred Redfield majd egy 
évszázaddal ezelőtt megfigyelte, hogy a 
tengerek vizében található fitoplanktonra 
konstans C:N:P arány jellemző, amely ráadásul 
a tengervíz C:N:P arányához is nagyon 
hasonló. Az arányszámot azóta Redfield-arány 
néven ismerjük, és a biokémiai oceanográfia 
egyik kiemelt fontosságú fogalmának számít” 
– magyarázza Macumoto. „Az utóbbi időben 
végzett mérések azonban azt mutatják, hogy 
a plankton közösségek esetében jelentős 
eltéréseket mutathat a C:N:P arány. A 
jelenlegi projektemnek az a célja, hogy 
kidolgozzuk, hogyan tudnánk beépíteni ezt a 
variabilitást az oceanográfiai modellekbe, hogy 
aztán a modellek segítségével fel tudjuk mérni 
az eltéréseknek az óceáni szénkörforgásra, 
illetve a globális éghajlatra gyakorolt hatását.”

A C:N:P ARÁNYT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK
„Általánosságban elmondható, hogy a 
rendelkezésre álló tápanyagmennyiség 
gyakran korlátozza a biológiai szivattyú 
működését” – állítja Macumoto. „A kerti 
növényekhez hasonlóan a tengeri fitoplankton 
is jobban növekszik, ha nátriummal és 
foszforral trágyázzák.” A kutatások azonban 
arra is rávilágítanak, hogy ez egy túlzottan 
leegyszerűsítő magyarázat, ugyanis azt 
feltételezi, hogy a C:N:P értéke valóban 
konstans, és mindig a Redfield-aránynak 
megfelelő. Más szituációkhoz hasonlóan a 
való élet itt is jóval bonyolultabb, mint elsőre 
gondolnánk.

„Három tényezőt sikerült beazonosítani a 
kutatás során, amelyek különböző szinteken 
befolyásolják a fitoplankton C:N:P arányát” 
– mondja Macumoto. „Az egyes sejtek 
esetében a rendelkezésre álló nátrium és 
foszfor, a hőmérséklet, valamint a fény 
mennyisége határozza meg a C:N:P arányt. 
Ha például a környező tengervízben csak 
csekély mennyiségben van jelen foszfor, 
kompenzációképpen szénben gazdag sejtek 
alakulnak ki, amelyek a foszforhasználat 
tekintetében rendkívül takarékosak lesznek.” 
Itt azonban még nincs vége a történetnek, 
a különböző fitoplanktonfajok ugyanis 
különbözőképpen reagálnak ezekre a környezeti 
tényezőkre. „A második tényező tehát, amely 
hatással van a C:N:P arányra, a rendszertani 
besorolás. A cianobaktériumok például 
szénben különösen gazdag fitoplanktonfajták, 
azok a közösségek tehát, amelyekben 
felülreprezentáltak a cianobaktériumok, magas 
C:N:P arányt fognak mutatni.” Ezeknek a 
fajoknak a biológiai szivattyúra gyakorolt hatása 
attól függ, hogy pontosan milyen nagy számban 

vannak jelen a világ különböző pontjain. A nagy 
„produktivitású” (fitoplanktonban gazdag) 
területek nagyobb mértékben járulnak hozzá 
a szivattyú működéséhez, mint a szegényebb 
termőképességű területek. „A három fő 
tényező tehát a fiziológia, a rendszertan és 
a produktivitás” – vonja le a következtetést 
Macumoto.

MODELLEK KIDOLGOZÁSA AZ 
ARÁNYSZÁMOK ALAPJÁN
„Az óceánokat leíró számszerű modellek 
valójában az óceánok működésének 
matematikai reprezentációi” - mondja 
Macumoto. „A szelek például hatást 
fejtenek ki az óceánok felszínére, és óceáni 
áramlatokat hoznak létre. Meg is vannak 
az egyenleteink a szelek és az áramlatok 
között fennálló kapcsolatok leírására.” 
Általánosságban elmondható, hogy a 
fizikai és a kémiai folyamatokat egyszerűbb 
modellezni, az ezeket meghatározó alapvető 
törvényszerűségeket ugyanis jobban ismerjük. 
A biológiai folyamatok, mint amilyen például 
a fitoplankton-produktivitás, ezzel szemben 
bonyolultabbak, és előfordulhat, hogy a 
modellekben túlságosan leegyszerűsítve 
szerepelnek. Macumoto azon dolgozik, 
hogy változást érjen el ebben a kérdésben. 
„A biológiai folyamatok leírására használt 
egyenletek közül sok megfigyelésen alapul” – 
állítja. „Megfigyelésen alapuló biogeokémiai 
oceanográfiai vizsgálatok eredményeit 
tanulmányozom, és megkísérlem egyszerű 
egyenletek formájában összefoglalni őket, 
amelyeket aztán beépítek a modelljeimbe.”

A Redfield-arányt jelenleg annak ellenére 
alkalmazzák széles körben az óceánban 
megfigyelhető folyamatok, például a 
szénkörforgás modellezésében, hogy a fent 
ismertetettek alapján tudjuk, hogy nem 
mindig képezi le megfelelően a valóságot. 
Az oceanográfusok már saját modelljeikbe 
is beépíthetik Macumoto modelljeit, hogy 
valósághűbb képet adjanak a világóceánról. 
„A munkám segít a tudósoknak megbecsülni, 
hogy különböző környezeti feltételek 
hogyan befolyásolják a fitoplankton C:N:P 
arányát” – mondja Macumoto. „Ennek 
következményeképpen pedig arról is 
pontosabb modelleket tudunk készíteni, hogy 
milyen volt az éghajlat a távoli múltban, és 
hogyan fog reagálni az óceán a jelenlegi és a 
jövőbeli klímaváltozásra.” 
FELFEDEZÉSEK
A folyamatos globális felmelegedés az 
óceánokban a hőmérsékleti rétegződés néven 
ismert jelenséghez vezet, ami azt jelenti, 
hogy a különböző mélységben található 
„vízrétegek” kevésbé intenzíven keverednek 
egymással, mint korábban. A jelenség 
legfontosabb következménye, hogy a mélyebb 
rétegekben elraktározott tápanyagok egyre 



MILYEN KARRIER VÁR 
A BIOGEOKÉMIAI 

OCEANOGRÁFUSOKRA?

•  Számos olyan szervezet van, amelyek segítséget tudnak 
nyújtani az oceanográfiában vagy más hasonló tárgyakban 

elmélyedni kívánó tanulóknak. Az Amerikai Egyesült 
Államokban a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal 
ösztöndíjakkal és gyakornoki lehetőségekkel támogatja az 

oceanográfiai pálya iránt érdeklődő fiatalokat. (seagrant.noaa.
gov)

•  A Minnesotai Egyetem Föld- és Környezettudományi 
Tanszéke, ahol Macumoto is dolgozik, rendszeresen szervez 
lakossági ismeretterjesztő programokat (cse.umn.edu/esci/

initiatives). Macumoto majdnem minden nyáron vezet 
műhelyeket helyi középiskolákban. Emellett nyilvános 
előadásokat tart, és a kutatócsoportjába is meg szokott 

hívni egyetemi hallgatókat, akikkel emészthető volumenű 
projekteken szokott együttműködni. 

•  Macumoto kiemeli, hogy a biogeokémiai oceanográfusok 
jellemzően akadémiai területen vagy állami kutatóintézeteknél 
helyezkednek el. A PayScale szolgáltatás szerint az Amerikai 
Egyesült Államokban dolgozó oceanográfusok éves keresete 

átlagosan körülbelül 70 000 dollár.

MACUMOTO JAVASLATAI 
DIÁKOKNAK

01   Érdemes keresni egy inspiráló példaképet.

02   A tudományos tevékenységekbe aktívan bevonódó, a 
környezeti problémák iránt elkötelezett diákok jobban fel 
tudnak készülni az oceanográfiai pályára.

03   Törekedni kell a munka és a magánélet egyensúlyára, ami 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy fenntartható sikereket tudjunk elérni 
az életben.

AZ ISKOLAPADBÓL A 
BIOGEOKÉMIAI OCEANOGRÁFIÁIG

A biogeokémiai oceanográfia interdiszciplináris tudományág, 
Macumoto ezért azt javasolja, hogy az érdeklődő fiatalok mélyedjenek 

el az MTMI tárgyak alapjaiban. Idetartozik például a fizika, a kémia, 
a biológia és a matematika. Egyetemi szinten a leghasznosabbak az 

oceanográfiai, geokémiai és földtudományi kurzusok. Bár számos más 
természettudományos képzés is biztosíthatja a szakma műveléséhez 

szükséges alapokat.

Macumoto az alábbiakban további információval 
szolgál a kutatási területével és a karrierjével 
kapcsolatban. 

MI AZ A BIOGEOKÉMIAI 
OCEANOGRÁFIA?
Az oceanográfia, vagyis az óceánok 
leírása egy több résztudományt integráló, 
interdiszciplináris terület. Magában foglalja 
a fizikai (pl. hullámok, hőmennyiségek), a 
kémiai (pl. a tengervíz kémiai összetétele 
és izotópjai), a biológiai (pl. produktivitás, 
mikrobiális légzés) és a geológiai (pl. folyók 
hordaléka, tengerfenék) oceanográfiát. A 
biogeokémiai oceanográfia az oceanográfia 
egyik résztudománya, és a tengervízben lévő 
legfontosabb elemeknek a mindössze néhány 
naptól egészen akár több évezredig tartó 
körforgásával foglalkozik. Természetszerűleg 
interdiszciplináris résztudományról van szó, 
hiszen fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat 
is vizsgál.

MILYEN TERÜLETEKET KUTAT?
Számítógépes kémiai oceanográfusként 
számos olyan témában végzek kutatásokat, 
amelyek legalább lazán kapcsolódnak a 
világóceán szénkörforgásához, illetve ahhoz, 
hogy mindez milyen helyet foglal el a bolygó 
szénháztartásában. Az óceánok jelentős 

szerepet játszanak a klímaváltozás egyik fő 
hajtóerejének számító légökri szén-dioxid-szint 
szabályozásában. Az a célja a kutatásomnak, 
hogy számszerűsíteni tudjam a világóceán 
szénkörforgásának korábbi, jelenlegi és jövőbeli 
klímára gyakorolt hatását.

MIÉRT GONDOLJA ÉRTÉKESNEK A 
MUNKÁJÁT?
A biogeokémiai oceanográfia rendkívül fontos 
terület a globális klímaváltozás szempontjából. 
Jelenleg is az óceánok nyelik el a fosszilis 
tüzelőanyagok elégetésével a légkörbe kerülő 
szén-dioxid nagy részét, és ez a jövőben is 
így lesz. A tengeri fitoplankton és a biológiai 
szivattyú vizsgálata kiemelt fontosságú 
annak megértése szempontjából, hogyan 
működik a globális szénkörforgás, és milyen 
következménye van a bolygó éghajlatának 
megváltozására nézve.

MI LESZ A KÖVETKEZŐ MUNKÁJA?
Két lehetséges irányon gondolkozom. Először 
is műholdas adatok segítségével, távolról 
szeretném megmérni a fitoplankton-közösségek 
C:N:P arányát, amivel valós adatokkal 
tudnám kiegészíteni az elméleti modellezést. 
Másodszor a zooplankton szervezetekre is 
szeretném kiterjeszteni a fitoplanktonra 
vonatkozó elméleti munkámat. Ezek a szabad 

szemmel nem látható állatok fitoplanktonnal 
táplálkoznak, és függőlegesen közlekednek az 
óceánban, tehát mindenképpen fontos részei 
a biológiai szivattyúnak, és a fitoplankton-
biomassza mélyebb tengeri rétegekbe való 
szállításával valószínűsíthetően megváltoztatják 
a fitoplankton C:N:P arányát.

MILYEN KIHÍVÁSOK VÁRNAK A 
BIOGEOKÉMIAI OCEANOGRÁFUSOK 
KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJÁRA?
A pontos modellezés érdekében 
számszerűsíthető mechanizmusokra kell bontani 
a biológiai folyamatokat, ami elsősorban a 
biológiai (és kevésbé a kémiai vagy a fizikai) 
területtel foglalkozók számára lesz nagy 
kihívás. Kulcsfontosságú feladat lesz az ezek 
mögött a folyamatok mögött meghúzódó 
egyenletek felírása. Szintén komoly kihívással 
fog ja szembesíteni a következő generációt 
az a probléma, hogy hogyan dolgozzuk 
fel a távérzékelők, például a műholdak 
és az okosbóják által gyűjtött hatalmas 
adatmennyiséget. Ezek az adatkészletek 
csak akkor tudják majd betölteni a megértés 
elmélyítésében nekik szánt kulcsfontosságú 
szerepet, ha hatékonyan fogunk tudni értelmes 
információt kinyerni belőlük.

A BIOGEOKÉMIAI OCEANOGRÁFIA
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Macumoto Kacumi távolról bejelentkezik a 
globális biogeokémiai oceanográfiai modellek 

kidolgozásához használt szuperszámítógépekbe.

A klorofil koncentrációja az óceánokban. A vörös színnel jelzett területek nagyobb, a kékek pedig kisebb fitoplankton-koncentrációt jeleznek. Forrás: NASA és SeaWiFS

MILYEN DOLGOK 
ÉRDEKELTÉK GYEREKKORÁBAN?
Mindig is érdekelt a természet. Kisfiúként 
szerettem túrázni a családdal és rovarokat 
gyűjteni a testvéreimmel. Tinédzserkoromban 
elkezdett foglalkoztatni a természetvédelem és 
a bolygó megóvása.

KI INSPIRÁLTA A TUDOMÁNYOS 
PÁLYÁRA LÉPÉSBEN?
Amikor kicsi voltam, a családomban még 
egyáltalán nem voltak tudósok, úgyhogy 
nem is foglalkoztam ezzel a területtel. 
Aztán később a bátyám komolyabb szintig 
folytatta a tanulmányait, ami számomra is 
kézzelfoghatóan megmutatta, hogy lehetséges 
tovább haladni előre az oktatási rendszerben. 
Később a földtudománytanáraim rendkívül 
alapos ismeretei inspiráltak. Külön kiemelném 

Tom Webbet a Brown Egyetemről és Wally 
Broeckert a Columbia Egyetemről.

MILYEN SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK 
JÁTSZOTTAK SZEREPET ABBAN, HOGY 
SIKERES TUDÓSSÁ TUDJON VÁLNI?
A kitartás nagyon lényeges. Ahogy Thomas 
Edison mondta, „a zseni 1 százalék ihlet, 99 
százalék veríték”, és én is úgy vélem, hogy 
elsősorban a kitartásomnak köszönhetem a 
sikereimet. Gyakran szerencsére is szükség 
van, de kitartás kell hozzá, hogy valaki eljusson 
odáig, hogy szerencséje lesz.

HOGYAN KEREKEDIK FELÜL A MUNKA 
SORÁN FELMERÜLŐ AKADÁLYOKON?
Szintén azt mondanám, hogy kitartással. 
Megkísérlek minél több időt és energiát 
szentelni a problémának, és gyakran próbálok 

tanulni a környezetemben lévőktől is. Ha úgy 
érzem, hogy már mindent megpróbáltam, 
akkor egy időre leállok, és később térek vissza 
újra oda, ahol elakadtam. Gyakran előfordul, 
hogy néhány ilyen kör után sikeresen el tudom 
hárítani az akadályt, de olyan is van, hogy eltart 
egy darabig a folyamat.

HA VÉGIGTEKINT A KARRIERJÉN, 
MELY EREDMÉNYEIRE A 
LEGBÜSZKÉBB?
Azokra a publikációkra, amelyeket már a 
diákjaim vezettek. Szintén büszke vagyok 
rá, hogy milyen sok helyre meghívtak 
vendégprofesszornak. Az eddigi oktatói 
szüneteim alatt Sydney-ben, Hobartban, 
Tokióban és Oxfordban végeztem kutatásokat.

HOGYAN LETT MACUMOTÓBÓL 

BIOGEOKÉMIAI OCEANOGRÁFUS?



TUDÁS
1. Mi az a fitoplankton?
2. Mit nevezünk óceáni szénkörforgásnak?

MEGÉRTÉS 
3.  Milyen fontos szerepet tölt be a biológiai szivattyú a globális 

klímaváltozásban?
4.  Miért könnyebb a fizikai és a kémiai folyamatok modellezése, mint a 

biológiaiaké?

ALKALMAZÁS 
5.  A klímaváltozás miatt nő az óceánok hőmérséklete. Ennek milyen 

hatása lehet a biológiai szivattyúra?
6.  Számos tudós amellett érvel, hogy a szénmegkötés szempontjából 

fontosabb az óceánok szerepe, mint a fáké. Szerinted miért lehet ez?

ELEMZÉS 
7.  Vajon miért használják továbbra is a Redfield-arányt az oceanográfiai 

modellekben annak ellenére, hogy mindenki elismeri túlságosan 
leegyszerűsítő voltát?

8.  Milyen hatást gyakorol a (fitoplanktonnal táplálkozó) zooplankton a 
fitoplankton C:N:P arányára?

9.  Macumoto említi, hogy műholdas adatokat használ a modellek 
kiegészítéseképpen. Milyen módon járulhatnak hozzá az ilyen jellegű 
információk a modellek működéséhez?

ÉRTÉKELÉS
10.  Macumoto kutatása arra enged következtetni, hogy a biológiai 

szivattyú működése talán mégsem csökken olyan jelentős mértékben, 
mint ahogy azt korábban gondoltuk. Kijelenthető ennek fényében, 
hogy nyugodtan hátradőlhetünk, és ráérünk még foglalkozni a 
klímaváltozással?

TÉMALISTA

•  A Minnesotai Egyetem Föld- és Környezettudományi 
Tanszéke számos ismeretterjesztő programot, például 
diákszimpóziumokat szervez, továbbá nyilvánosan elérhető 
segédanyagokat tesz közzé, valamint rendszeresen indít 
lakossági projekteket a természettudományok és a 
művészetek kombinálásával. Bővebb tájékoztatást a cse.
umn.edu/esci/initiatives webhelyen talál.

•  Az alábbi NASA-cikk betekintést nyújt abba, hogy miért 
olyan fontos a fitoplankton, és hogyan tudjuk műholdak 
segítségével követni a fitoplankton-közösségeket. 

 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Az alábbi videó megvilágítja, mi áll annak az ellentmondásos 
javaslatnak a hátterében, amely szerint vassal kellene 
trágyáznunk az óceánokat. A módszer lényege a 
fitoplankton ellátása extra tápanyaggal a szénmegkötés 
elősegítése céljából.  
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

TOVÁBBI 

SEGÉDANYAGOK

BIOGEOKÉMIAI 

OCEANOGRÁFIA 

MACUMOTO 

KACUMIVAL

A saját ismereteid és a cikkből tanultak alapján rajzold le 
a óceáni szénkörforgást! Az a cél, hogy minél érthetőbb 
és minél érdekesebb legyen a diagram. Az alábbiakat kell 
mindenképp belefoglalni:

• Fotoszintézis
• Táplálkozási lánc
• Felszíni és mélytengeri vizek
• Tengerfenéki üledék
• Légkörben lévő szén
• Szénkibocsátás

A diagram befejezését követően online példák segítségével 
ellenőrizd saját megoldásodat! Szerepelnek olyan elemek a 
keresés során talált példákban, amelyeket te nem emeltél 
be? Ki tudnád egészíteni a diagramodat az új információk 
fényében?

Ha van időd, gondold át, milyen további tápanyagkörforgások 
lehetnek az óceánokban! Milyen lehet például a világóceán 
nitrogénkörforgása? Milyen hatással lehet rá az emberi 
tevékenység?

OTTHON VAGY ÓRÁN VÉGEZHETŐ 

FELADATOK

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


Annak illusztrációja, hogy az óceánok jövőbeli változásai milyen hatással lesznek a fitoplankton C:N:P arányára. A rétegződésben bekövetkező változások miatt például lehetséges, 
hogy a fitoplankton csak az óceán vékonyabb, napsütésnek kitett legfelső rétegében lesz jelen, és jóval több fény fogja érni. A fitoplankton több fény esetén (4) gyorsabban tud 

fotoszintetizálni (több szén), és/vagy kevesebb klorofilt (nitrogént) igényel, ami miatt szénben gazdagabb lesz.

Macumoto előadást tart a fitoplankton C:N:P arányáról az ausztráliai Sydney-ben.

Forrás: NASA

Macumoto meteorológiai állomást alakít ki egy épület tetején.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

TELEFONSZÁM: +44 117 909 9150

E-MAIL-CÍM:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Az ebben a dokumentumban foglalt, a Scientix által 
készített fordítás az Európai Unió a European Schoolnet 
(EUN) által koordinált H2020 kutatási és innovációs 
programjának – Scientix 4 projekt (101000063 sz. 
támogatási megállapodás) – finanszírozásában jött létre. 

A dokumentum tartalmáért kizárólag a projekt lebonyolítói 
felelősek, az nem képviseli az Európai Bizottság nézeteit, 
és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az itt 
közzétett információk bárminemű felhasználásáért.


