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Ndërkohë që njerëzimi është i zënë duke 
hedhur karbon në atmosferë, oqeani merret 
me përthithjen e tij. Dyoksidi i karbonit 
tretet në ujin e detit dhe, nga aty, mund 
të bëhet pjesë e trupave të organizmave të 
g jallë. Fitoplanktoni (tërësia e bimëve detare 
mikroskopike) jeton pranë sipërfaqes së 
oqeanit dhe e përthith karbonin në qelizat e tij 
nëpërmjet procesit të fotosintezës. Nëpërmjet 
ngordhjes ose proceseve të tjera në zinxhirin 
ushqimor, një pjesë e këtij karboni përfundon 
në thellësi të oqeanit, ku depozitohet në ujin 
e detit dhe në sedimentet e dyshemesë së 
oqeanit. Në këtë mënyrë, oqeani vepron si 
depozitë jetike e karbonit, duke ngadalësuar 
në mënyrë të konsiderueshme procesin e 
ndryshimit të klimës.

Ky efekt njihet me termin "pompë biolog jike". 
""Pompa biolog jike" është transferimi vertikal i 
lëndës organike të prejardhur nga fotosinteza, 
nga sipërfaqja e oqeanit në thellësi të tij," 
thotë profesor Kacumi Macumoto (Katsumi 
Matsumoto) nga Universiteti i Minesotës. 
"Kjo do të thotë që dyoksidi i karbonit nga 
atmosfera zhvendoset drejt ujërave të thellë, 
ku qëndron i sekuestruar për shekuj me radhë 
ose edhe më g jatë. Sa më e fuqishme të jetë 
pompa biolog jike, aq më shumë e ftoh ajo 

klimën globale nëpërmjet uljes së dyoksidit të 
karbonit atmosferik."

Meg jithatë, norma me të cilën ndodh kjo 
përcaktohet, në mënyrë të pjesshme, nga 
komunitetet e fitoplanktonit që përfshihen në 
këtë proces. Në varësi të kushteve të mjedisit, 
këto komunitete të fitoplanktonit mund të 
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, 
g jë që ndikon te roli i tyre në ciklin global të 
karbonit në oqean. Kacumi punon në fushën 
e biog jeokimisë oqeanike dhe përdor modele 
kompjuterike për të parashikuar rritjen e këtyre 
organizmave mikroskopikë dhe ndikimin që 
këta kanë te cikli i karbonit në shkallë globale.

FITOPLANKTONI
“Të g jitha format e jetës rriten duke përdorur 
të njëjtët përbërës thelbësorë të thjeshtë, 
ku përfshihen karboni (C), azoti (N) dhe 
fosfori (P),” thotë Kacumi. "Karboni është 
blloku bazë i ndërtimit të qelizave, azoti është 
përbërësi kryesor i proteinave, ndërsa fosfori 
është thelbësor për acidet nukleike siç është 
ADN-ja." Kacumi studion raportin C:N:P 
të fitoplanktonit. Thënë ndryshe, ai studion 
mënyrën se si ndryshojnë raportet e këtyre tri 
elementeve te fitoplanktoni dhe arsyen pse 
ndodh ky ndryshim.

TË FLASIM SI 
BIOGJEOKIMISTË 
OQEANI

POMPË BIOLOGJIKE – kapja dhe 
sekuestrimi i karbonit nga atmosfera, nga 
organizma biolog jikë të oqeanit

CIKËL KARBONI – tërësia e proceseve 
si fotosinteza, frymëmarrja, kalbja dhe 
djegia, që kanë të bëjnë me shndërrimin e 
përbërësve karbonikë nga njëra formë në 
tjetrën

SEKUESTRIM KARBONI – procesi i 
kapjes dhe i ruajtjes së dyoksidit të karbonit 
atmosferik

FOTOSINTEZË – procesi kimik me anë 
të të cilit bimët shndërrojnë dyoksidin 
e karbonit, ujin dhe dritën në molekula 
organike

FITOPLANKTON – tërësi bimësh 
detare mikroskopike që jetojnë në ujërat 
sipërfaqësorë të oqeanit

TAKSONOMI – sistemi i klasifikimit të 
organizmave
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lë të kuptohet se sasia e azotit dhe fosforit të 
disponueshëm në mjedisin e fitoplanktonit 
është më e ulët. Duke u mbështetur vetëm 
në raportin e Redfildit, kjo g jendje pritet të 
dobësojë pompën biolog jike, sepse nëse nuk ka 
azot ose fosfor, fitoplanktoni nuk mund ta kapë 
karbonin.

Meg jithatë, nga hulumtimi i Kacumit del se 
kjo situatë mund të jetë mënjanuar pjesërisht 
nga faktorë të tjerë që ai ka studiuar, të cilët 
ndikojnë në raportin C:N:P. "Nivelet e ulëta 
të lëndëve ushqyese ngritin raportin C:N:P 
te qelizat, çka nënkupton që ato kapin, në 
mënyrë përpjesëtimore, më shumë karbon 
sesa azot ose fosfor," thotë Kacumi. "Në të 
njëjtën kohë, pakësimi i lëndëve ushqyese dhe 
rritja e temperaturës favorizojnë komunitetet e 
specieve të fitoplanktonit që janë të pasura me 
karbon, siç janë cianobakteret." Këto reagime 
fiziolog jike dhe taksonomike nënkuptojnë që, 
edhe pse pompa biolog jike, g jithsesi, do të 
dobësohet në mënyrë të konsiderueshme deri 
nga fundi i shekullit, ky dobësim mund të jetë 
në masën 30% më pak sesa shkalla që pritet, 
në kushtet kur ky informacion nuk është pjesë 
e ndonjë skenari standard të ngrohjes në të 
ardhmen. 

Pjesë e kësaj pune është edhe vënia në 
pikëpyetje e një precendenti historik. 
"Pothuaj një shekull më parë, Alfred Redfildi 
(Alfred Redfield) vëzhgoi që raporti C:N:P 
te planktoni detar ishte i qëndrueshëm dhe 
shumë i ng jashëm me raportin C:N:P të ujit 
të detit. Ky vëzhgim u bë i njohur me termin 
"raporti i Redfildit" dhe është ide qendrore e 
oqeanografisë biolog jike dhe kimike," thotë 
Kacumi. "Meg jithatë, studimet e fundit 
tregojnë se raporti C:N:P te planktoni, 
në fakt, mund të ndryshojë në mënyrë të 
konsiderueshme. Projekti im ka për qëllim 
të g jejë një mënyrë për ta inkorporuar këtë 
ndryshueshmëri në modelet oqeanike dhe 
t'i përdorë këto modele për të eksploruar 
ndikimet që kanë këto ndryshime te cikli i 
karbonit në oqean dhe në klimën globale."

FAKTORËT NDIKUES TE RAPORTI 
C:N:P
“Në përg jithësi, fuqia e pompës biolog jike 
shpesh kufizohet nga disponueshmëria e 
lëndëve ushqyese," thotë Kacumi. "Edhe 
fitoplanktoni, njëlloj si bimët e kopshtit, rritet 
më shumë kur ka azot (N) dhe fosfor (P)". 
Meg jithatë, nga studimet del se ky është një 
shpjegim shumë i thjeshtëzuar, sepse merr 
për të mirëqenë që  raporti C:N:P mbetet 
i pandryshuar dhe i njëjtë me raportin e 
Redfildit. Jeta reale, siç ndodh me shumë g jëra 
të tjera, është shumë më e ndërlikuar.

"Në studimin tim kam g jetur tri faktorë të 
përg jithshëm që përcaktojnë raportin C:N:P 
te fitoplanktoni në shkallë të ndryshme", thotë 
Kacumi. "Për qelizat individuale, raporti C:N:P 
përcaktohet nga disponueshmëria e azotit 
dhe fosforit, temperatura dhe niveli i dritës. 
Për shembull, kur fosfori është i rrallë në ujin 
e detit, qelizat kompensojnë duke u pasuruar 
me karbon dhe duke e përdorur fosforin me 
kursim të madh." Meg jithatë, kjo situatë bëhet 
më e ndërlikuar sepse speciet e ndryshme të 
fitoplanktonit reagojnë në mënyra të ndryshme 
ndaj këtyre faktorëve mjedisorë. "Taksonomia, 
pra, është faktori i dytë kryesor që ndikon te 
raporti C:N:P. Për shembull, cianobakteret 
janë tip fitoplanktoni tepër të pasura me 
karbon, prandaj komunitetet ku mbizotërojnë 
këto specie do të kenë raport të lartë C:N:P." 
Efektet që kanë këto specie të ndryshme në 
pompën biolog jike globale varen nga ajo se sa 
të bollshme janë ato në mbarë botën: zonat 
me prodhimtari të lartë (d.m.th. me shumë 

fitoplankton) kontribuojnë më shumë  në 
prodhimin global sesa zonat me prodhimtari 
të ulët. "Prandaj, tri variablat kontrollues janë: 
aspekti fiziolog jik, aspekti taksonomik dhe 
prodhimtaria" përfundon Kacumi.

SHNDËRRIMI I RAPORTIT NË MODELE
“Modelet numerike të oqeanit janë ekuacione 
matematikore që përfaqësojnë mënyrën 
se si funksionon oqeani i vërtetë,” thotë 
Kacumi. "Për shembull, erërat shtyjnë ujërat 
sipërfaqësorë të oqeanit dhe krijojnë rryma 
oqeanike. Ka ekuacione që e shprehin këtë 
marrëdhënie erë-rrymë." Proceset fizike dhe 
kimike, në përg jithësi, janë më të lehta për t'u 
modeluar, sepse i kuptojmë më mirë "lig jet" 
themelore që shpjegojnë se si funksionojnë 
këto procese. Nga ana tjetër, proceset 
biolog jike si prodhimtaria e fitoplanktonit janë 
më të ndërlikuara dhe mund të thjeshtëzohen 
së tepërmi kur paraqiten në modele. Kacumi 
po punon për ta ndryshuar këtë. "Shumë 
ekuacione të proceseve biolog jike mbështeten 
në vëzhgime," thotë ai. "Unë studioj rezultatet 
e hetimeve vëzhguese të biog jeokimisë 
oqeanike dhe përpiqem t'i sintetizoj ato në 
ekuacione të thjeshta dhe këto të fundit, më 
pas, i bëj pjesë të modeleve të mia."

Tani për tani, raporti i Redfildit përdoret 
g jerësisht për të modeluar sjelljen e oqeanit, 
p.sh. ciklin e karbonit, por, siç është parë, ky 
raport nuk është e pasqyron g jithmonë me 
saktësi realitetin. Tani, oqeanografët mund të 
përdorin modelet e Kacumit brenda modeleve 
që kanë hartuar vetë, për të krijuar një 
panoramë që pasqyron me më shumë besnikëri 
oqeanin botëror të vërtetë.  "Puna ime u 
mundëson shkencëtarëve të përllogarisin se si 
ndryshon raporti C:N:P në varësi të kushteve 
të mjedisit," thotë Kacumi. "Kjo, nga ana tjetër, 
mund të çojë në krijimin e modeleve më të 
sakta për përllogaritjen e llojeve të klimave në 
të shkuarën e largët dhe reagimet e oqeanit 
ndaj ndryshimit klimatik në të tashmen dhe në 
të ardhmen." 
ZBULIMET
Ngrohja globale që është duke ndodhur, po çon 
në krijimin e një efekti në oqean që njihet me 
termin "stratifikim termal". Ky term nënkupton 
që "shtresat" e ujit në thellësi të ndryshme janë 
duke u përzier më pak me njëra-tjetrën sesa 
përziheshin më përpara. Më konkretisht, ky 
term nënkupton që lëndët ushqyese që ruhen 
në shtresat më të thella të ujit kanë më pak 
të ng jarë të dalin në ujërat sipërfaqësorë, çka 



NJË KARRIERË NË BIOGJEOKIMI 
OQEANIKE?

• Ka shumë institucione që mund t'i mbështesin nxënësit që 
kanë dëshirë të studiojnë oqeanografi ose kurse të ndërlidhura 

me të. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, programi i 
"Granteve për detin" i NOAA-së (NOAA-National Oceanic 
and Atmospheric Administration, Administrata Kombëtare për 

Oqeanet dhe Atmosferën) mbështet nxënësit që duan të bëjnë 
karrierë në oqeanografi, nëpërmjet ofrimit të bursave dhe 

praktikave të punës: seagrant.noaa.gov
• Departamenti i Shkencave të Tokës dhe Mjedisit në 

Universitetin e Minesotës, ku punon Kacumi, ofron programe 
periodike për publikun (cse.umn.edu/esci/initiatives). Kacumi 
organizon seminare praktike me nxënësit e shkollave të mesme 
vendore pothuaj çdo vit g jatë verës, jep leksione të hapura për 
publikun dhe mirëpret studentë universitarë për t'u bërë pjesë 
e grupit të tij të studiuesve për të bashkëpunuar në lidhje me 

projekte të vogla. 

• Kacumi thotë se karriera në biog jeokimi oqeanike ka të ng jarë 
të bëhet pjesë e akademisë ose e hulumtimeve qeveritare. Sipas 

platformës "PayScale", rroga mesatare e një oqeanografi në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rreth 70 mijë dollarë.

KËSHILLAT KRYESORE TË KACUMIT

01   Gjeni dikë që ju frymëzon dhe që është shembull i mirë për t'u 
ndjekur.

02   Nëse angazhoheni në mësime dhe keni interes për çështjet 
mjedisore do të jeni më të përgatitur për të bërë karrierë në 
oqeanografi.

03   Ruani një ekuilibër të shëndetshëm midis punës dhe jetës. Ky 
ekuilibër është tepër i rëndësishëm për të arritur sukses të 
qëndrueshëm në jetë.

NGA NXËNËS SHKOLLE NË 
BIOGJEOKIMIST OQEANI

Duke marrë parasysh që biog jeokimia është, për nga natyra, 
ndërdisiplinore, Kacumi rekomandon që të mësoni bazat e lëndëve 

STEM: fizikë, kimi, biolog ji dhe matematikë. Në Universitet, kurset në 
lëndën e oqeanografisë, g jeokimisë ose shkencave të tokës, janë shumë të 
dobishme, edhe pse ka edhe shumë fusha të tjera studimore që mund t'i 

pajisin nxënësit me formimin e nevojshëm akademik.

Kacumi jep më shumë shpjegime lidhur me 
fushën e tij kërkimore dhe me karrierën e tij.

ÇFARË ËSHTË BIOGJEOKIMIA?
 
Oqeanografia, studimi i oqeaneve, është fushë 
shumë e g jerë dhe ndërdisiplinore. Ajo përfshin 
fizikën (p.sh. rrymat oqeanike, temperaturën), 
kiminë (p.sh. përqendrimet e elementeve 
dhe izotopet në ujin e detit), biolog jinë 
(p.sh. riprodhimin biolog jik, frymëmarrjen 
e mikrobeve) dhe g jeolog jinë (p.sh. prurjet 
nga lumenjtë, sedimentimin). Biog jeokimia 
oqeanike është nënkategori e oqeanografisë 
që ka të bëjë me qarkullimin e elementeve të 
rëndësishme në intervale kohore që variojnë 
nga ditë në mijëvjeçarë. Duke qenë se në këto 
cikle bëjnë pjesë procese fizike, kimike dhe 
biolog jike, biog jeokimia, për pasojë, është 
ndërdisiplinore.

ME ÇFARË KA TË BËJË KARRIERA 
JUAJ SI STUDIUES?
Si oqeanograf i kimisë kompjuterike, unë kryej 
hulumtime në lidhje me një gamë të g jerë 
çështjesh që kanë të bëjnë, në përg jithësi, 
me ciklin global të karbonit në oqean dhe me 
mënyrën se si lidhet ai me sistemin global të 
karbonit. Oqeanet kanë ndikim të madh në 

dyoksidin e karbonit në atmosferë, i cili është 
faktori kryesor nxitës i ndryshimit të klimës. 
Qëllimi i studimit tim është që të kuptojmë, 
në aspektin sasior, faktorët e rëndësishëm që 
nxisin ciklin global të karbonit në oqean, në 
kuadër të klimave në të kaluarën, në të tashmen 
dhe në të ardhmen.

CILAT JANË GJËRAT QË JU 
SHPËRBLEJNË NË KUADËR TË PUNËS 
SUAJ?
Biog jeokimia oqeanike është e lidhur ngushtë 
me ndryshimin klimatik global. Oqeani përthith 
dhe do të vazhdojë të përthithë pjesën më 
të madhe të dyoksidit të karbonit që çlirohet 
nga djegia e karburanteve fosile. Studimet në 
fusha të tilla si fitoplanktoni detar dhe pompa 
biolog jike janë tepër të rëndësishme për të 
kuptuar se si funksionon cikli global i karbonit 
dhe se çfarë do të thotë kjo për ndikimet e 
ndryshimit klimatik në botë.

CILI ËSHTË PROJEKTI JUAJ I RADHËS?
Kam ndërmend dy projekte me të cilat dua të 
merrem në të ardhmen. Së pari, planifikoj të 
përdor të dhënat satelitore për të përcaktuar, 
nga larg, raportin C:N:P për fitoplanktonin. 
Ky projekt do të plotësonte me të dhëna nga 
bota reale punën time me modelimin teorik. 

Së dyti, planifikoj të zg jeroj punën time teorike 
në lidhje me fitoplanktonin, për të përfshirë 
edhe zooplanktonin. Këto kafshë mikroskopike 
ushqehen me fitoplankton dhe lëvizin në 
drejtim vertikal nëpër ujërat e oqeanit. Pra ato 
përbëjnë një pjesë të rëndësishme të pompës 
biolog jike dhe kanë të ng jarë të ndryshojnë 
raportet C:N:P të fitoplanktonit ndërkohë që 
biomasa e fitoplanktonit fundoset.

ME ÇFARË PROBLEMESH DO TË 
PËRBALLET BREZI I ARDHSHËM I 
BIOGJEOKIMISTËVE TË OQEANIT?
Ndarja e proceseve biolog jike në mekanizma 
të përcaktueshëm nga pikëpamja sasiore është 
e rëndësishme për t'i modeluar me saktësi 
këto procese, por kjo është më sfiduese për 
biolog jinë sesa për kiminë dhe fizikën. Sekreti 
qëndron te zbulimi i ekuacioneve që qëndrojnë 
prapa këtyre proceseve. Një sfidë tjetër për 
brezin e ardhshëm është g jetja e një mënyre 
për të përpunuar sasi të stërmëdha të dhënash 
që mblidhen me anë të sensorëve të largët, 
p.sh. satelitë dhe bova autonome. Këto dhëna 
do të jenë vendimtare për botëkuptimin tonë, 
por vetëm nëse arrijmë t'i kuptojmë në mënyrë 
efektive.

RRETH BIOGJEOKIMISË OQEANIKE
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Profesor Kacumi Macumoto hyn, përmes internetit, 
në sistemin e superkompjuterit për të modeluar 
ekuacionet e biogjeokimisë së oqeanit botëror.

Përqendrimi i klorofilit në oqeane. Zonat e kuqe shënojnë përqendrime të larta të fitoplanktonit, ndërsa zonat blu shënojnë përqendrime të ulëta të fitoplanktonit. Burimi: NASA dhe SeaWiFS

ÇFARË JU INTERESONTE SI FËMIJË?
Gjithmonë më ka interesuar natyra. Kur isha 
djalë i ri, më pëlqente të ng jisja malet me 
familjen dhe të kapja insekte me vëllezërit. Kur 
isha adoleshent, fillova të shqetësohesha për 
mbrojtjen dhe konservimin e mjedisit.

KUSH JU FRYMËZOI TË BËHENI 
SHKENCËTAR?
Askush nga familja ime nuk ishte shkencëtar. 
Prandaj, g jatë fëmijërisë, as që më binte 
ndërmend të bëhesha shkencëtar. Pastaj, vëllai 
i madh filloi studime të përparuara, g jë që më 
hapi sytë për të vazhduar arsimimin. Më vonë, 
u frymëzova nga njohuritë e mëdha që kishin 
profesorët e mi të g jeoshkencës si Tom Uebi 
(Tom Webb) në Universitetin e Braunit dhe 

Ualli Brokeri (Wally Broecker) në Universitetin 
e Kolumbias.

ÇFARË KARAKTERISTIKASH 
PERSONALE JU KANË BËRË 
SHKENCËTAR TË SUKSESSHËM?
Këmbëngulja është thelbësore. "Gjenia është 
1 për qind frymëzim dhe 99 për qind punë," siç 
thoshte Tomas Edisoni. Këmbëngulja ka qenë, 
ndoshta, arsyeja më fuqishme për çdo sukses 
që kam pasur. Ka të bëjë edhe fati, por për të 
qenë me fat duhet të jesh këmbëngulës.

SI I KAPËRCENI PENGESAT QË JU 
DALIN NË PUNË?
Edhe një herë, duke qenë këmbëngulës. Unë 
i kushtoj një problemi sa më shumë kohë 

dhe përpjekje që mundem, duke mësuar, 
ndërkohë, edhe nga kolegë të tjerë rreth meje. 
Ndaloj atëherë kur më duket se kam dhënë 
maksimumin e mundshëm, pastaj i kthehem 
problemit përsëri pas pak kohësh. Shpesh arrij 
t'i kapërcej pengesat pasi e bëj këtë proces disa 
herë, edhe pse mund të zg jasë ca kohë.

DERI MË TANI, CILAT JANË ARRITJET 
QË JU BËJNË MË SË SHUMTI KRENAR 
NË KARRIERËN TUAJ?
Jam krenar sidomos për publikimet që 
drejtohen nga studentët e mi. Jam krenar 
edhe për mundësitë që më ofrohen si profesor 
vizitues. Në të kaluarën, g jatë pushimeve që 
më jepen si profesor, kam bërë studime në 
Sidni, Hobart, Tokio dhe Oksford.

SI U BË KACUMI 
BIOGJEOKIMIST OQEANI?



NJOHURITË
1. Çfarë është fitoplanktoni?
2. Çfarë është cikli global i karbonit në oqean?

TË KUPTOJMË TEKSTIN
3.  A mund të shpjegoni rëndësinë që ka pompa biolog jike për ndryshimin 

e klimës globale?
4.  Pse është më i lehtë modelimi i proceseve fizike dhe kimike sesa 

modelimi i proceseve biolog jike?

ZBATIMI 
5.  Temperaturat e oqeanit janë duke u rritur për shkak të ndryshimit të 

klimës. Çfarë ndikimi mendoni ju se do të ketë kjo te pompa biolog jike?
6.  Shumë shkencëtarë argumentojë se oqeani është më i rëndësishëm sesa 

pemët kur është fjala për sekuestrimin e karbonit. Pse mendoni se kanë 
këtë qëndrim shkencëtarët?

ANALIZA 
7.  Pse mendoni se raporti i Redfildit vazhdon të përdoret në modelet 

oqeanografike, duke marrë parasysh që dihet se ky raport është 
thjeshtëzim i tepërt?

8.  Si mendoni se mund të ndikojë zooplanktoni (që ushqehet me 
fitoplankton) në raportin C:N:P të fitoplanktonit?

9.  Kacumi përmend përdorimin e të dhënave satelitore për të plotësuar 
modelet e tij. Sipas jush, si do t'i përmirësonin modelet e tij këto të 
dhëna?

VLERËSIMI 
10.  Studimi i Kacumit tregon se pompa biolog jike mund të mos dobësohet 

aq sa mendohej më përpara. A mendoni ju se kjo nënkupton që bota mund 
ta marrë shtruar për sa i takon trajtimit të ndryshimit të klimës?

TEMA PËR 

DISKUTIM

•  Departamenti i Shkencave të Tokës dhe Mjedisit 
i Universitetit të Minesotës ofron disa programe, 
duke përfshirë simpoziumet për nxënësit, burime të 
disponueshme për publikun dhe projekte punësh me 
publikun, në të cilat kombinohet shkenca me artin. Për 
të mësuar më shumë, vizitoni faqen: cse.umn.edu/esci/
initiatives

•  Ky artikull i NASA-s paraqet një panoramë të 
përg jithshme në lidhje me fitoplanktonin dhe rëndësinë e 
tij, duke përfshirë edhe mënyrën se si mund të g jurmohen 
me satelitë komunitetet e fitoplanktonit: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Në këtë video, do të shihni një paraqitje të përg jithshme 
të konceptit të fertilizimit me hekur, një teknikë kjo që 
ka ng jallur debate dhe që ka të bëjë me furnizimin e 
fitoplanktonit me lëndë ushqyese shtesë për të nxitur 
sekuestrimin e karbonit: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

BURIME TË TJERA

BIOGJEOKIMIA 

OQEANIKE 

ME PROFESOR 

KACUMI 

MACUMOTON

Duke u nisur nga njohuritë që keni dhe nga mësimet që 
morët nga ky artikull, vizatoni një skemë të ciklit global të 
karbonit në oqean. Bëjeni skemën tuaj sa më të qartë dhe 
interesante që të jetë e mundur. Kujdesuni që të përfshini 
elementet e mëposhtme:

• Fotosintezën
• Zinxhirët ushqimorë
• Ujërat sipërfaqësorë dhe ujërat e thellë
• Sedimentet detare
• Karbonin atmosferik
• Emetimet e karbonit

Pasi ta mbaroni skemën, shihni disa shembuj në internet. A 
kanë skemat në internet elemente që ju nuk i keni përfshirë 
në skemën tuaj? A mund ta plotësoni skemën tuaj me ndonjë 
g jë të re që keni mësuar?

Nëse keni kohë, merrni parasysh edhe se çfarë trajte kanë 
ciklet e tjera të lëndëve ushqyese në oqean. Çfarë mund të 
përmbajë cikli global i azotit në oqean? Si mund të ndikojnë 
tek ai veprimtaritë e njerëzve?

VEPRIMTARI QË MUND TË BËNI NË 

SHTËPI OSE NË KLASË



Ilustrim i mënyrës se si do të ndikojnë në të ardhmen ndryshimet në oqean te raporti C:N:P i fitoplanktonit. Për shembull, fitoplanktoni do të izolohet në një shtresë më të hollë, të 
ndriçuar nga dielli, në pjesën e sipërme të oqeanit, për shkak të stratifikimit, duke u ekspozuar kësisoj më shumë ndaj dritës. Në kushtet ku rritet ekspozimi ndaj dritës (4), fitoplanktoni 

mund të kryejë fotosintezën më shpejt (më shumë karbon) dhe/ose të kërkojë më pak klorofil (më pak azot) dhe, për rrjedhojë, të pasurohet më shumë me karbon.

Kacumi bën një prezantim për raportin C:N:P të fitoplanktonit në Sidni të Australisë.

Burimi: NASA

Kacumi ngre një stacion meteorologjik në çatinë e një ndërtese.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

TEL: +44 117 909 9150

EMAIL:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Përkthimi u mundësua nga programi “Scientix”, me 
financim nga “Programi “H2020” për Kërkim dhe 
Inovacion” i Bashkimit Evropian: Projekti “Scientix 4” 
(marrëveshja për grante nr. 101000063), nën koordinimin 
e organizatës “European Schoolnet” (EUN). Përmbajtja e 

këtij dokumenti është përgjegjësi vetëm e organizuesit 
dhe nuk përfaqëson mendimin e Komisionit Evropian 
(KE). KE-ja nuk është përgjegjëse në asnjë lloj mënyre për 
mënyrën se si mund të përdoret ky informacion.


