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Samal ajal kui inimkond tegeleb süsiniku 
atmosfääri pumpamisega, tegeleb ookean selle 
neelamisega. Süsinikdioksiid lahustub merevees 
ja siit võib see sattuda elusorganismidesse. 
Fütoplankton ehk mikroskoopilised 
meretaimed  elavad ookeani pinna lähedal 
ja seovad fotosünteesi teel süsinikku oma 
rakkudesse. Surma või muude toiduahela 
protsesside kaudu vajub osa sellest süsinikust 
lõpuks sügavasse ookeani, kus see ladestub 
merevette ja ookeanipõhja setetesse. Nii 
toimib ookean eluliselt olulise süsinikuhoidlana, 
aeglustades oluliselt kliimamuutuse tempot.

Seda efekti tuntakse bioloogilise pumba nime 
all. „Bioloogiline pump on fotosünteesist 
saadud orgaanilise aine vertikaalne ülekanne 
ookeanipinnalt sügavasse ookeani,“ ütleb 
Minnesota ülikooli professor Katsumi 
Matsumoto. „See tähendab, et atmosfääri 
süsinikdioksiid viiakse sügavatesse vetesse, 
kus seda saab salvestada sajandeid või 
kauemgi. Mida tugevam on bioloogiline pump, 
seda rohkem jahutab see üleilmset kliimat 
atmosfääri madalama süsinikdioksiidi sisalduse 
kaudu.“

Osaliselt määravad toimumise kiiruse 
aga kaasatud fütoplanktoni kooslused. 

Sõltuvalt keskkonnatingimustest võivad 
need fütoplanktoni kooslused oluliselt 
erineda, mis mõjutab nende rolli üleilmses 
ookeani süsinikuringes. Katsumi töötab 
ookeanide biogeokeemia valdkonnas. Ta 
kasutab arvutimudeleid, et ennustada nende 
mikroskoopiliste organismide kasvu ja nende 
mõju süsinikuringele üleilmsel skaalal.

FÜTOPLANKTON
„Kõik eluvormid kasutavad kasvamiseks samu 
põhielemente, mille hulka kuuluvad süsinik (C), 
lämmastik (N) ja fosfor (P),“ selgitab Katsumi. 
„Süsinik on rakkude põhiline ehitusplokk, 
lämmastik on valkude põhikomponent ja 
fosfor on oluline nukleiinhapete (nt DNA) 
jaoks.“ Katsumi uurib fütoplanktoni C : N : P 
suhet – teisisõnu, kuidas ja miks nende kolme 
elemendi proportsioonid nende organismide 
sees erinevad.

See töö hõlmab ajaloolise pretsedendi 
kahtluse alla seadmist. „Peaaegu sajand 
tagasi täheldas Alfred Redfield, et C : N : 
P suhe mereplanktonis oli stabiilne ja väga 
sarnane merevee C : N : P suhtega. Seda 
tähelepanekut hakati nimetama Redfieldi 
suhteks ning see on bioloogilise ja keemilise 
okeanograafia keskne idee“, ütleb Katsumi. 

RÄÄGI NAGU 
OOKEANI 
BIOGEOKEEMIK

BIOLOOGILINE PUMP – ookeani 
bioloogiliselt juhitud süsiniku püüdmine ja 
sidumine atmosfäärist

SÜSINIKURINGE – protsesside kogum, 
mis hõlmab süsinikuühendite muundamist 
ühest vormist teise, näiteks fotosüntees, 
hingamine, lagunemine ja põlemine

SÜSINIKU SIDUMINE – atmosfäärist 
süsihappegaasi kogumise ja säilitamise 
protsess

FOTOSÜNTEES – keemiline protsess, mille 
käigus taimed muudavad süsihappegaasi, vee 
ja valguse orgaanilisteks molekulideks

FÜTOPLANKTON – mikroskoopilised 
meretaimed, mis elavad ookeani pinnavetes

TAKSONOOMIA – organismide 
klassifitseerimise süsteem
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UURIMISVALDKOND

Mudeldamine, kuidas ookeani 
fütoplanktoni C : N : P suhe 

varieerub sõltuvalt erinevatest 
tingimustest.
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tähendab, et erinevatel sügavustel olevad 
veekihid segunevad varasemast vähem. Selle 
kõige tähtsam mõju on see, et sügavamates 
kihtides leiduvad toitained jõuavad väiksema 
tõenäosusega pinnavette, mis tähendab, 
et fütoplanktoni keskkonnas on vähem 
lämmastikku ja fosforit. Ainuüksi Redfieldi 
suhtele rajanedes nõrgestab see eeldatavasti 
oluliselt bioloogilist pumpa, sest ilma 
lämmastiku ja fosforita ei saa fütoplankton 
süsinikku kinni püüda.

Katsumi uuringud näitavad aga, et seda võivad 
osaliselt kompenseerida muud tema uuritud 
tegurid, mis mõjutavad C : N : P suhet. 
„Madal toitainete tase tõstab rakkudes C : 
N : P suhet, mis tähendab, et nad hõivavad 
proportsionaalselt rohkem C-d kui N-i või 
P-d, "ütleb Katsumi. „Samal ajal soodustavad 
toitainete vähenemine ja temperatuuri 
tõus C-rikaste fütoplanktoniliikide, näiteks 
sinivetikate kooslusi.“ Need füsioloogilised ja 
taksonoomilised reaktsioonid tähendavad, et 
kuigi bioloogiline pump nõrgeneb sajandi lõpuks 
märkimisväärselt, võib see nõrgeneda 30% 
vähem, kui ilma selle teabeta võiks eeldada, 
võttes aluseks standardse tuleviku soojenemist 
ennustava stsenaariumi.

„Kuid hiljutine töö näitab, et C : N : P suhe 
planktonis võib märkimisväärselt erineda. Minu 
projekti eesmärk on leida viis selle varieeruvuse 
arvestamiseks ookeanimudelites ning kasutada 
neid mudeleid, et uurida nende variatsioonide 
mõju ookeani süsinikuringele ja üleilmsele 
kliimale.“

MIS MÕJUTAB C : N : P SUHET
„Üldiselt määrab bioloogilise pumba tugevuse 
toitainete kättesaadavus,“ räägib Katsumi. „Nii 
nagu aiataimed kasvavad rohkem N-i ja P-ga 
väetamisel, kasvab ka mere fütoplankton.“ Kuid 
uuringud näitavad, et see on liiga lihtsustatud 
seletus, kuna eeldatakse, et C : N : P suhe jääb 
konstantseks ja järgib Redfieldi suhet. Kuid 
tegelik elu, nagu sageli tuleb tõdeda, on märksa 
keerulisem.

„Olen uurimistöö käigus tuvastanud kolm 
laiapõhjalist tegurit, mis määravad C : N : P 
suhte fütoplanktonis erinevatel skaaladel,“ ütleb 
Katsumi. „Üksikute rakkude puhul määratakse 
C : N : P suhe N ja P saadavuse, temperatuuri 
ja valgustaseme järgi. „Näiteks kui ümbritsevas 
merevees on P-d vähe, kompenseerivad rakud 
seda, muutudes C-rikkaks ning kasutades 
P-d kokkuhoidlikult.“ Kuid asi läheb veelgi 
keerukamaks, sest erinevad fütoplanktoni 
liigid reageerivad nendele keskkonnateguritele 
erinevalt. „Taksonoomia on seega teine üldine 
tegur, mis mõjutab C : N : P suhet. Näiteks 
tsüanobakterid on eriti C-rikas fütoplanktoni 
liik, nii et kooslustes, kus need liigid 
domineerivad, on kõrge C : N : P suhe.“ Nende 
erinevate liikide mõju üleilmsele bioloogilisele 
pumbale oleneb nende arvukusest kogu 
maailmas – kõrge tootlikkusega paigad (st palju 
fütoplanktonit) mõjutavad rohkem üleilmset 
tootmist, võrreldes madala tootlikkusega 
piirkondadega. Seega on kolm määravat 

tegurit füsioloogilised, taksonoomilised ja 
tootlikkusega seotud,“ võtab Katsumi kokku.

SUHTE LÜLITAMINE MUDELITESSE
„Ookeani numbrilised mudelid kujutavad 
matemaatiliselt, kuidas päris ookean töötab,“ 
ütleb Katsumi. „Näiteks liigutavad tuuled 
ookeani pinnavett ja tekitavad ookeanihoovusi 
ning on võrrandid, mis väljendavad seda 
tuule-hoovuse suhet.“ Füüsikalisi ja keemilisi 
protsesse on üldiselt lihtsam mudeldada, 
kuna nende toimimist reguleerivad nn 
fundamentaalsed seadused on paremini 
mõistetavad. Seevastu on bioloogilised 
protsessid, nagu fütoplanktoni tootlikkus, 
keerukamad, ja võivad mudelites olla liiga 
lihtsustatud. Katsumi proovib seda muuta. 
„Paljud bioloogiliste protsesside võrrandid 
põhinevad vaatlustel,“ ütleb ta. „Uurin 
ookeanide biogeokeemia vaatlusuuringute 
tulemusi ja püüan need lihtsateks võrranditeks 
taandada, mille seejärel oma mudelitesse 
kaasan.“

Praegu kasutatakse Redfieldi suhet laialdaselt 
ookeanide käitumise, näiteks süsinikuringe 
mudeldamiseks, kuid nagu oleme näinud, 
ei ole see alati täpne esitus. Nüüd saavad 
okeanograafid kasutada Katsumi mudeleid 
oma mudelites, et anda maailma ookeanidest 
tõetruum pilt. „Minu töö võimaldab 
teadlastel hinnata, kuidas fütoplanktoni C 
: N : P suhe varieerub vastavalt erinevatele 
keskkonnatingimustele,“ ütleb Katsumi. „See 
omakorda võib viia täpsemate mudeliteni, 
mille abil hinnata, milline kliima oli kauges 
minevikus, ja analüüsida ookeani reaktsioone 
praegustele ja tulevastele kliimamuutustele.“ 
AVASTUSED
Käimasolev üleilmne soojenemine viib ookeanis 
termilise kihistumisena tuntud mõjuni, mis 



UURIGE KARJÄÄRI OOKEANI 
BIOGEOKEEMIAS

•  On palju asutusi, mis toetavad õpilasi, kes soovivad õppida 
okeanograafiat või sellega seotud valdkondi. USA-s toetab 

NOAA Sea Grant õpilasi, kes soovivad liikuda okeanograafia 
karjääri suunas. Näiteks pakuvad nad stipendiume ja 

praktikaid: seagrant.noaa.gov

•  Minnesota ülikooli maa- ja keskkonnateaduste osakond, 
kus töötab Katsumi, pakub regulaarselt üldsusele avatud 

programme (cse.umn.edu/esci/initiatives). Katsumi korraldab 
enamikul suvedel õpikodasid kohalikes keskkoolides, peab 

avalikke loenguid ja kutsub üliõpilasi oma uurimisrühma, et 
teha mikroprojektides koostööd. 

•  Katsumi sõnul tähendab ookeani biogeokeemia karjäär 
tõenäoliselt tööd akadeemilises ringkonnas või riiklikes 

teadusuuringutes. PayScale'i hinnangul on okeanograafi 
keskmine palk USAs umbes 70 000 dollarit.

KATSUMI PEAMISED NÕUANDED

01   Leidke keegi, kes teid inspireerib ja on hea eeskuju.

02   Akadeemiline kaasatus ja aktiivne huvi keskkonnaprobleemide 
vastu valmistab teid hästi ette okeanograafia karjääriks.

03   Säilitage tervislik töö-eraelu tasakaal. See on ülioluline püsiva 
edu saavutamiseks mistahes eluvaldkonnas.

TEEKOND KOOLIST 
OOKEANI BIOGEOKEEMIKUKS

Arvestades ookeani biogeokeemia valdkondadevahelist olemust, soovitab 
Katsumi end kurssi viia STEMi põhialustega: füüsika, keemia, bioloogia 
ja matemaatika. Ülikoolis on okeanograafia, geokeemia ja maateaduste 

kursused väga kasulikud, kuigi vajaliku tausta võivad anda ka mitmed 
teised teaduskraadid.

Katsumi tutvustab lähemalt oma 
uurimisvaldkonda ja karjääri.

MIS ON OOKEANI BIOGEOKEEMIA?
Okeanograafia, ookeanide uurimine, on väga 
lai ja valdkondadevaheline. See hõlmab füüsikat 
(nt ookeanihoovused, soojuse sisaldus), keemiat 
(nt elementide kontsentratsioonid ja isotoobid 
merevees), bioloogiat (nt bioproduktsioon, 
mikroobide hingamine) ja geoloogiat (nt jõgede 
sissevool, settimine). Ookeani biogeokeemia 
on okeanograafia osa, mis on seotud oluliste 
elementide ringlusega ajaskaalal päevadest 
aastatuhandeteni.
  Kuna need ringlused hõlmavad füüsikalisi, 
keemilisi ja bioloogilisi protsesse, on see 
olemuslikult valdkondadevaheline.

MIDA TEIE TEADLASEKARJÄÄR 
HÕLMAB?
Arvutustega tegeleva keemiavaldkonna 
okeanograafina viin läbi uurimistööd 
laiaulatuslikel teemadel, mis on seotud 
üleilmse ookeani süsinikuringe ja selle seostega 
üleilmses süsinikusüsteemis. Ookeanidel 
on suur mõju atmosfääri süsihappegaasile, 

mis on kliimamuutuse peamine tõukejõud. 
Minu uuringud hõlmavad tööd selle kallal, 
et kvantitatiivselt mõista üleilmse ookeani 
süsinikuringe olulisi tegureid minevikus ning 
praeguses ja tulevases kliimas.

MIS TEILE TÖÖ JUURES RAHULOLU 
PAKUB?
Ookeani biogeokeemia on üleilmse 
kliimamuutuse jaoks väga oluline. Ookean 
neelab praegu ja ka edaspidi suure osa 
fossiilkütuste põletamisel eralduvast 
süsihappegaasist. Teadusuuringud sellistes 
valdkondades nagu mere fütoplankton ja 
bioloogiline pump on kesksel kohal, et mõista, 
kuidas üleilmne süsinikuringe toimib ja mida see 
tähendab kliimamuutuse mõju kohta maailmas.

MILLE KALLAL JÄRGMISEKS 
TÖÖTAMA ASUTE?
Mul on mõtteis kaks tulevikusuunda. Esiteks 
kavatsen ma kasutada satelliidiandmeid 
fütoplanktoni C : N : P suhte kaugmõõtmiseks. 
See täiendaks minu teoreetilist 
mudeldamistööd reaalsete andmetega. Teiseks 
kavatsen laiendada oma teoreetilist tööd 

fütoplanktoni alal, hõlmates ka zooplanktonit. 
Need mikroskoopilised loomad söövad 
fütoplanktonit ja liiguvad vertikaalselt läbi 
ookeanivete, seega on nad bioloogilise 
pumba oluline osa ja tõenäoliselt muudavad 
fütoplanktoni C : N : P suhet fütoplanktoni 
biomassi vajudes.
 

MILLISTE PROBLEEMIDEGA 
SEISAVAD SILMITSI JÄRGMISE 
PÕLVKONNA OOKEANI 
BIOGEOKEEMIKUD?
Nende protsesside täpseks mudeldamiseks 
tuleb bioloogilised protsessid jaotada 
mõõdetavateks mehhanismideks, kuid see on 
bioloogias keerulisem kui keemias ja füüsikas. 
Võtmetähtsusega on nende protsesside taga 
peituvate võrrandite väljaselgitamine. Järgmise 
põlvkonna teine ülesanne on mõelda, kuidas 
töödelda tohutuid andmehulki, mida koguvad 
kaugandurid, nagu satelliidid ja autonoomsed 
poid. Need andmekogumid on meie arusaamise 
jaoks üliolulised, kuid ainult siis, kui neid 
tõhusalt lahti mõtestada suudame.

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


Professor Katsumi Matsumoto logib eemalt 
sisse superarvutite süsteemidesse, et mudeldada 

üleilmset ookeani biogeokeemiat.

Klorofülli kontsentratsioon ookeanides. Punased alad näitavad fütoplanktoni kõrget kontsentratsiooni, sinised aga madalat fütoplanktoni kontsentratsiooni. Autorid: NASA ja SeaWiFS

MIS TEID LAPSENA HUVITAS?
Mind on alati huvitanud loodus. Väikese 
poisina nautisin oma perega matkamist ja koos 
vendadega putukate püüdmist. Teismelisena 
tundsin muret keskkonnakaitse ja looduse 
säilitamise pärast.

KES INSPIREERIS TEID TEADLASEKS 
SAAMISEL?
Kasvasin üles peres, kus keegi polnud teadlane, 
seega ei olnud see minu radaril. Seejärel 
omandas mu vanem vend kõrghariduse, mis 
avas mu silmad edasiõppimiseks. Hiljem 
inspireerisid mind minu geoteaduste 
professorite sügavad teadmised. Näiteks Tom 
Webb Browni ülikoolist ja Wally Broecker 

Columbia ülikoolist.

MILLISED ISIKUOMADUSED ON TEIL 
AIDANUD EDUKAKS TEADLASEKS 
SAADA?
Visadus on hädavajalik. „Geniaalsuses on 
1 protsent inspiratsiooni ja 99 protsenti 
higistamist,“ ütles Thomas Edison, ja visadus on 
ilmselt olnud minu edu kõige olulisem põhjus. 
Ka õnnel on oma osa, kuid õnnelik juhus eeldab 
visadust.

KUIDAS TE OMA TÖÖS TAKISTUSI 
ÜLETATE?
Jällegi visaduse abil. Pühendan probleemile nii 
palju aega ja vaeva kui võimalik, sageli samal 

ajal teistelt enda ümber õppides. Lõpetan, kui 
tunnen, et olen võimalikult palju pingutanud, 
ning mõne aja pärast naasen probleemi juurde. 
Sageli suudan takistusi ületada pärast seda, kui 
olen selle protsessi paar korda läbinud, kuigi see 
võib aega võtta!

MILLE ÜLE TE OMA SENISES 
KARJÄÄRIS KÕIGE ROHKEM UHKUST 
TUNNETE?
Kõige uhkem olen oma õpilaste eestvedamisel 
valminud publikatsioonide üle. Lisaks olen 
uhke võimaluste üle, mida pakub mulle 
külalisprofessori töö. Viimaste tavatööst vabade 
perioodide jooksul olen teinud uurimistööd 
Sydneys, Hobartis ja Oxfordis.

KUIDAS SAI KATSUMI OOKEANI 
BIOGOEKEEMIKUKS?



TEADMISED 
1. Mis on fütoplankton?
2. Mis on üleilmne ookeani süsinikuringe?

ARUSAAMINE 
3.  Kas oskate selgitada bioloogilise pumba tähtsust üleilmse kliimamuutuse 

kontekstis?
4.  Miks on füüsilisi ja keemilisi protsesse lihtsam mudeldada kui bioloogilisi 

protsesse?

RAKENDAMINE 
5.  Ookeanide temperatuur tõuseb kliimamuutuse mõjul. Kuidas mõjutab 

see teie arvates bioloogilist pumpa?
6.  Paljud teadlased väidavad, et ookean on süsiniku sidumiseks olulisem kui 

puud. Miks võib see nii olla?

ANALÜÜS 
7.  Miks teie arvates kasutatakse okeanograafilistes mudelites jätkuvalt 

Redfieldi suhet, kuigi on teada, et see on liigne lihtsustamine?
8.  Kuidas võib zooplankton (mis sööb fütoplanktonit) mõjutada 

fütoplanktoni C : N : P suhet?
9.  Katsumi mainis, et kasutab oma mudelite täiendamiseks 

sateliidiandmeid. Kuidas need andmed võiksid tema mudeleid täiustada?

HINDAMINE 
10.  Katsumi uuringud näitavad, et bioloogiline pump ei pruugi nii palju 

nõrgeneda, kui varem arvati. Kas see tähendab teie arvates, et maailm 
võib kliimamuutusi vabamalt võtta?

ARUTELUPUNKTE

•  Minnesota ülikooli maa- ja keskkonnateaduste osakond 
juhib mitmeid teavitusalgatusi, mis hõlmavad üliõpilaste 
sümpoosione, avalikult kättesaadavad materjale ning 
teadust ja kunsti kombineerivaid avalikkusele suunatud 
projekte. Lisateavet leiate siit: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  See NASA artikkel annab taustinfot fütoplanktoni ja selle 
tähtsuse kohta, sealhulgas kuidas fütoplanktoni kooslusi 
saab satelliitide abil jälgida: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Selles videos selgitatakse rauaväetamise kontseptsiooni 
– see on vastuoluline soovitatud tehnika fütoplanktoni 
varustamiseks täiendavate toitainetega, et soodustada 
süsiniku sidumist: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

LISAMATERJAL

OOKEANI 

BIOGEOKEEMIA 

KOOS PROFESSOR 

KATSUMI 

MATSUMOTOGA

Joonistage oma teadmiste ja artiklist õpitu põhjal ookeani 
üleilmse süsinikuringe diagramm. Tehke oma diagramm 
võimalikult selge ja kaasahaarav. Lisage sinna kindlasti:

• Fotosüntees
• Toiduahelad
• Pinnavesi ja süvavesi
• Meresete
• Atmosfääri süsinik
• Süsinikuheitmed

Kui olete oma diagrammiga lõpule jõudnud, otsige teisi 
näiteid veebist. Kas need sisaldavad midagi, mida teil veel 
pole? Kas saaksite oma diagrammi millegi äsjaõpituga 
täiendada?

Kui teil on aega, siis mõelge, millised võiksid välja näha muud 
ookeani toitaineteringid. Mida võib hõlmata üleilmne ookeani 
lämmastikuringe? Kuidas võib inimtegevus seda mõjutada?

TEGEVUSI SAATE TEHA KLASSIS 

VÕI KODUS.

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


Illustratsioon selle kohta, kuidas tulevased ookeanimuutused mõjutavad fütoplanktoni C : N : P suhet. Näiteks jääb fütoplankton kihistumise tõttu kinni ookeani õhemasse, 
päikesevalgusele avatud ülemisse kihti, ja puutub seega kokku rohkema valgusega. Valguse suurenedes (4) suudab fütoplankton fotosünteesida kiiremini (rohkem C-d) ja/või vajab 

vähem klorofülli (vähem N-i) ning muutub seega C-rikkamaks.

Katsumi tegemas esitlust fütoplanktoni C : N : P suhtest Sydneys Austraalias.

Autor: NASA

Katsumi rajab hoone katusele ilmajaama.
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