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Kol žmonija į atmosferą pumpuoja anglies 
dioksidą, vandenynas nuolat jį sugeria. Anglies 
dioksidas tirpsta sūriame vandenyje, o iš ten 
gali patekti į gyvus organizmus. Fitoplanktonas 
– mikroskopiniai jūrų augalai – gyvena arti 
vandenyno paviršiaus ir fotosintezės būdu 
sugeria anglies dioksidą į savo ląsteles. 
Organizmams žuvus arba dėl kitų mitybos 
grandinės procesų dalis šių anglies junginių 
galiausiai nugrimzta į giliuosius vandenyno 
sluoksnius ir kaupiasi vandenyje arba 
vandenyno dugno nuosėdose. Taip vandenynas 
veikia kaip gyvybiškai svarbi anglies dioksido 
saugykla, reikšmingi lėtinanti klimato kaitą.

Šis reiškinys vadinamas biologiniu siurbliu. 
„Biologinis siurblys yra vertikalus fotosintezės 
procese atsiradusių organinių medžiagų 
judėjimas iš paviršinio į giluminį vandenyną, 
– aiškina Minesotos universiteto profesorius 
Katsumis Matsumotas. – Tai reiškia, kad anglies 
dioksidas iš atmosferos įsiurbiamas į giliuosius 
vandenis, kur gali glūdėti šimtmečius ar net 
ilgiau. Kuo stipresnis biologinis siurblys, tuo 
labiau jis vėsina pasaulinį klimatą, mažindamas 
atmosferoje esančio anglies dioksido kiekį.“

Tačiau tai, kaip greitai vyksta šis procesas, 
iš dalies priklauso nuo jame dalyvaujančių 

fitoplanktono kolonijų. Dėl aplinkos sąlygų 
šios fitoplanktono kolonijos gali smarkiai 
skirtis, o tai daro įtaką jų veikimui pasauliniame 
vandenynų anglies apytakos cikle. K. 
Matsumotas dirba vandenynų biogeochemijos 
srityje ir naudoja kompiuterinius modelius 
šių mikroskopinių organizmų augimui bei 
įtakai anglies apytakos ciklui pasauliniu mastu 
prognozuoti.

FITOPLANKTONAS
„Visos gyvybės formos auga, naudodamosi 
tais pačias pagrindiniais elementais: anglimi 
(C), azotu (N) ir fosforu (P), – pasakoja K. 
Matsumotas. – Anglis yra pagrindinė ląstelių 
statybinė medžiaga, azotas – pamatinė baltymų 
sudedamoji dalis, o fosforas būtinas formuotis 
tokioms nukleorūgštims kaip DNR.“ K. 
Matsumotas tyrinėja anglies, azoto ir fosforo 
(C:N:P) santykį fitoplanktone, kitaip tariant, 
kaip ir kodėl šių trijų elementų proporcijos 
šiuose organizmuose skiriasi.

Darbe jam tenka ginčyti istorinį precedentą.  
„Prieš beveik šimtmetį Alfredas Redfieldas 
pastebėjo, kad C, N ir P santykis jūrų 
planktone yra stabilus ir labai panašus į jūrų 
vandens C, N ir P santykį. Šis pastebėjimas 
paplito kaip „Redfieldo proporcija“ ir yra viena 

KALBĖKITE KAIP 
VANDENYNĖ 
BIOGEOCHEMIKAI

BIOLOGINIS SIURBLYS – vandenyno 
biologinis anglies dioksido pašalinimo iš 
atmosferos ir jo „užrakinimo“ mechanizmas.

ANGLIES APYTAKOS CIKLAS – grupė 
anglies junginių formą keičiančių procesų, 
tokių kaip fotosintezė, kvėpavimas, irimas ir 
degimas.

ANGLIES SEKVESTRACIJA – 
atmosferoje esančio anglies dioksido 
„pagavimo“ ir „užrakinimo“ procesas.

FOTOSINTEZĖ – cheminis procesas, 
kuriuo augalai anglies dioksidą, vandenį ir 
šviesą paverčia organinėmis molekulėmis.

FITOPLANKTONAS – mikroskopiniai jūrų 
augalai, gyvenantys vandenyno paviršiniuose 
vandenyse.

TAKSONOMIJA – organizmų klasifikacijos 
sistema.
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Vandenynų biogeochemija

MOKSLINIĖ TYRIMĖ LAUKAS

Sumodeliuoti, kaip keičiantis 
skirtingoms sąlygoms keičiasi 

anglies, azoto ir fosforo santykis 
vandenynų fitoplanktone.

Nacionalinis mokslo fondas

TIRIAMASIS PROJEKTAS

RĖMĖJAS

vandenynuose vadinamąją terminę stratifikaciją 
– tai reiškia, kad vandens „sluoksniai“ 
skirtinguose gyliuose nebesimaišo taip, 
kaip anksčiau. Svarbiausia tai, kad sumažėja 
tikimybė gilesniuose sluoksniuose glūdinčioms 
maistinėms medžiagoms patekti į paviršinius 
vandenis, taigi fitoplanktono aplinkoje lieka 
mažiau azoto ir fosforo. Remiantis vien 
Redfieldo proporcija, tai turėtų smarkiai 
susilpninti biologinį siurblį, nes be azoto ir 
fosforo fitoplanktonas negali sugerti anglies.

Tačiau K. Matsumoto tyrimai atskleidžia, kad 
poveikį iš dalies gali atsverti kiti jo tirti C, N ir 
P santykį veikiantys veiksniai. „Maža maistinių 
medžiagų koncentracija padidina C, N ir P 
santykį ląstelėse, tai yra jos sugeria santykinai 
daugiau anglies nei azoto ar fosforo, – aiškina 
K. Matsumotas. – Be to, sumažėjus maistinių 
medžiagų ir padidėjus temperatūrai, susidaro 
palankios sąlygos anglį gausiai sugeriančių 
fitoplanktono rūšių, pavyzdžiui, melsvabakterių, 
kolonijoms.“ Toks fiziologinis ir taksonominis 
atsakas reiškia, kad, nors iki amžiaus pabaigos 
biologinis siurblys vis tiek reikšmingai susilpnės, 
jis gali susilpnėti 30 % mažiau, nei būtų tikimasi 
neatsižvelgus į šią informaciją, vadovaujantis 
standartiniu ateities šilimo scenarijumi.

kertinių biologinės ir cheminės okeanografijos 
idėjų, – sako K. Matsumotas. – Tačiau nauji 
tyrimai rodo, kad ši C, N ir P proporcija 
planktone iš tikrųjų gali reikšmingai įvairuoti. 
Mano projekto tikslas – rasti būdą įtraukti šį 
variantiškumą į vandenynų modelius ir paskui 
juos panaudoti tiriant skirtingų proporcijų 
poveikį vandenynų anglies apytakos ciklui ir 
pasauliniam klimatui.“

C, N IR P SANTYKĮ VEIKIANTYS 
VEIKSNIAI
„Kalbant bendrais bruožais, biologinį 
siurblį dažnai apmaldo maistinių medžiagų 
trūkumas, – aiškina K. Matsumotas. – Kaip 
kad sodo augalai vešliau auga, patręšti azotu ir 
fosforu, lygiai taip pat ir jūrų fitoplanktonas.“ 
Tačiau tyrimai atskleidžia, kad tai pernelyg 
supaprastintas paaiškinimas, nes remiamasi 
prielaida, kad C, N ir P santykis išlieka 
pastovus ir atitinka Redfieldo proporciją. Tikras 
gyvenimas, kaip dažnai paaiškėja, yra gerokai 
sudėtingesnis.

„Tyrimais nustačiau tris bendruosius veiksnius, 
skirtingu lygmeniu lemiančius C, N ir P santykį 
fitoplanktone, – pasakoja K. Matsumotas. – 
Kalbant apie atskiras ląsteles, C, N ir P santykis 
priklauso nuo azoto ir fosforo prieinamumo, 
temperatūros ir šviesos kiekio. Pavyzdžiui, kai 
fosforo aplinkui esančiame jūros vandenyje 
trūksta, ląstelės kompensuodamos prisisotina 
anglies, o fosforą naudoja taupiai.“ Tačiau 
ir čia istorija nesibaigia, nes skirtingų rūšių 
fitoplanktonas į aplinkos veiksnius reaguoja 
skirtingai. „Todėl taksonomija yra antras 
bendrasis C, N ir P santykiui įtakos turintis 
veiksnys. Pavyzdžiui, melsvabakterės yra 
ypač anglies gausus fitoplanktono tipas, tad 
kolonijose, kuriose vyrauja ši rūšis, anglies 
bus santykinai daugiau.“ Šių skirtingų rūšių 
poveikis pasauliniam biologiniam siurbliui 
priklauso nuo to, kiek jos paplitusios pasaulyje, 
– didelio „produktyvumo“ vietovės (t. y. kur 

fitoplanktono daug) smarkiau prisidės prie 
pasaulinės gamybos nei mažo produktyvumo 
zonos. „Taigi yra trys valdikliai: fiziologinis, 
taksonominis ir produktyvumo“, – apibendrina 
K. Matsumotas.

PROPORCIJOS ĮTRAUKIMAS Į 
MODELIUS
„Skaitiniai vandenyno modeliai yra 
matematinis pavaizdavimas to, kaip veikia 
tikras vandenynas, – pristato K. Matsumotas. 
– Pavyzdžiui, vėjai pučia į paviršinius 
vandenynų vandenis ir sukelia vandenynų 
sroves, o šiam vėjo ir srovių santykiui išreikšti 
taikomos atitinkamos lygtys.“ Fizinius ir 
cheminius procesus paprastai sumodeliuoti 
lengviau, nes geriau suprantame pamatinius 
dėsnius, kuriais jie pagrįsti.  O biologiniai 
procesai, pavyzdžiui, fitoplanktono 
produktyvumas, yra sudėtingesni ir 
modeliuose gali būti pernelyg supaprastinti. 
K. Matsumotas stengiasi tai pakeisti. „Daug 
biologinių procesų lygčių pagrįstos stebėjimais, 
– sako jis. – Tiriu vandenynų biogeochemijos 
stebėjimų rezultatus ir bandau išgryninti juos 
į paprastas lygtis, kurias paskui įtraukiu į savo 
modelius.“

Šiuo metu vandenynų procesams, tokiems 
kaip anglies apytakos ciklui, modeliuoti 
plačiai naudojama Redfieldo proporcija, bet, 
kaip įsitikinome, ji ne visada tiksliai atspindi 
tikrovę. Dabar okeanografai savo modeliams 
gali panaudoti K. Matsumoto modelius ir 
sudaryti tikresnį pasaulio vandenyno vaizdą. 
„Mano darbas padeda mokslininkams įvertinti, 
kaip fitoplanktono C, N ir P santykis kinta, 
veikiamas skirtingų aplinkos sąlygų, – sako K. 
Matsumotas. – Tai leidžia sukurti tikslesnius 
modelius siekiant įvertinti, koks klimatas buvo 
tolimoje praeityje ir kaip vandenynas reaguos į 
dabartinę ir būsimą klimato kaitą.“ 
ATRADIMAI
Besitęsiantis pasaulinis atšilimas kelia 



SUSIPAŽINKITE SU KARJEROS 
GALIMYBĖMIS VANDENYNŲ 
BIOGEOCHEMIJOS SRITYJE

•  Yra daugybė organizacijų, galinčių padėti okeanografiją ar 
su ja susijusius dalykus norintiems studijuoti studentams. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose Nacionalinės vandenynų ir 
atmosferos administracijos (NOAA) „Sea Grant“ programa 

remia karjera okeanografijoje susidomėjusius studentus, 
teikdama stipendijas ir stažuotes: seagrant.noaa.gov.

•  Minesotos universiteto Geomokslų ir aplinkotyros fakultetas, 
kuriame dirba K. Matsumotas, reguliariai rengia visuomenės 

informavimo programas (cse.umn.edu/esci/initiatives). 
K. Matsumotas daugumą vasarų veda dirbtuves vietos 

gimnazijose, skaito viešas paskaitas ir priima bakalaurantus į 
savo tyrimų grupę bendradarbiauti nedidukuose projektuose. 

•  K. Matsumotas teigia, kad karjera vandenynų biogeochemijos 
srityje greičiausiai klostysis mokslo įstaigose arba vykdant 

valstybinius tyrimus. „PayScale“ duomenimis, vidutinis 
metinis okeanografo atlyginimas JAV yra apie 70 tūkst. USD.

SVARBIAUSI KATSUMIO 
MATSUMOTO PATARIMAI

1.  Raskite žmogų, kuris jus įkvėptų ir būtų geras pavyzdys.

2.  Aktyvus mokymasis ir domėjimasis aplinkosaugos problemomis 
gerai paruoš jus darbui okeanografijos srityje.

3.  Išlaikykite sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Tai 
svarbu norint, kad bet kokia sėkmė gyvenime būtų ilgalaikė.

KELIAS NUO MOKYKLOS IKI 
VANDENYNŲ BIOGEOCHEMIKO

Kadangi vandenynų biogeochemija yra tarpdalykinio pobūdžio, K. 
Matsumotas rekomenduoja susipažinti su pagrindiniais STEM dalykais: 
fizikos, chemijos, biologijos ir matematikos principais. Universitete ypač 
naudingi okeanografijos, geochemijos ir geomokslų kursai, nors daug kitų 

gamtos mokslų laipsnių taip pat galėtų suteikti reikalingų žinių.

K. Matsumotas plačiau pasakoja apie savo 
tyrimų sritį ir karjerą.

KAS YRA VANDENYNŲ 
BIOGEOCHEMIJA?
Okeanografija, vandenynus tyrinėjantis 
mokslas, yra labai plati tarpdalykinė sritis. Ji 
apima fiziką (pvz., vandenynų sroves, entalpiją), 
chemiją (pvz., cheminių elementų koncentraciją 
ir izotopus jūros vandenyje), biologiją (pvz., 
biologinį produktyvumą, mikroorganizmų 
kvėpavimą) ir geologiją (pvz., upių įtaką, 
sedimentaciją). Vandenynų biogeochemija yra 
okeanografijos šaka, tirianti svarbių elementų 
ciklus, kurie gali trukti nuo kelių dienų iki 
tūkstantmečių. Kadangi šiuose cikluose vyksta 
fiziniai, cheminiai ir biologiniai procesai, sritis 
pagal prigimtį yra tarpdalykinė.

KAIP ATRODO JŪSŲ KAIP 
MOKSLININKO DARBAS?
 
Kaip kompiuterių skaičiavimais grįstos cheminės 
okeanografijos specialistas atlieku tyrimus 
įvairiausiomis temomis, plačiąja prasme 
susijusiomis su pasaulio vandenynų anglies 

apytakos ciklu ir jo sąsajomis su pasauline 
anglies sistema. Vandenynai smarkiai veikia 
atmosferoje esantį anglies dioksidą, kuris yra 
pagrindinė klimato kaitos varomoji jėga. Savo 
tyrimuose stengiuosi kiekybiškai suprasti 
svarbias pasaulio vandenynų anglies apytakos 
ciklą varančias jėgas praeities, dabarties ir 
ateities klimatuose.

KAS DARBE JUMS TEIKIA 
PASITENKINIMO?
Vandenynų biogeochemija yra labai susijusi su 
pasauline klimato kaita. Vandenynas sugeria 
ir toliau sugers didžiąją dalį anglies dioksido, 
išsiskiriančio deginant iškastinį kurą. Tokių sričių 
kaip jūrų fitoplanktonas ir biologinis siurblys 
tyrimai yra kertiniai norint suprasti, kaip veikia 
pasaulio anglies apytakos ciklas ir ką visa tai 
gali reikšti kalbant apie klimato kaitos poveikį 
pasauliui.

KOKIE BUS JŪSŲ TOLESNI DARBAI?
Esu numatęs dvi tolesnes kryptis. Pirmiausia 
ketinu pasitelkti palydovų duomenis, kad 
nuotoliniu būdu skaičiuočiau fitoplanktono C, 
N ir P santykį. Taip papildyčiau savo teorinius 

modelius tikrais duomenimis. Antra, planuoju 
išplėsti teorinį darbą ir greta fitoplanktono 
įtraukti zooplanktoną. Šie mikroskopiniai 
gyvūnai minta fitoplanktonu ir vertikaliai 
juda po vandenyno sluoksnius, taigi yra svarbi 
biologinio siurblio dalis ir, tikėtina, gali pakeisti 
fitoplanktono C, N ir P santykį, fitoplanktono 
biomasei grimztant į dugną.

SU KOKIOMIS PROBLEMOMIS 
SUSIDURS NAUJOJI VANDENYNŲ 
BIOGEOCHEMIKŲ KARTA?
Tam, kad biologinius procesus galėtume tiksliai 
sumodeliuoti, reikia juos suskaldyti į kiekybiškai 
galimus įvertinti mechanizmus, bet tai 
sudėtingiau biologijoje nei chemijoje ar fizikoje. 
Svarbiausia atrasti šiuos procesus aprašančias 
lygtis. Kitas ateinančiai kartais teksiantis iššūkis 
– kaip apdoroti milžinišką tokių nuotolinių 
jutiklių kaip palydovai ir autonominiai plūdurai 
surenkamų duomenų kiekį. Šie duomenų 
rinkiniai bus ypač svarbūs plečiant mūsų 
supratimą, bet tik jei sugebėsime veiksmingai 
juos interpretuoti.

APIE VANDENYNŲ BIOGEOCHEMIJĄ
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Profesorius Katsumis Matsumotas nuotoliniu būdu 
prisijungia prie superkompiuterių ir modeliuoja 

pasaulio vandenynų biogeochemiją.

Chlorofilo koncentracija vandenynuose. Raudonai pažymėtos sritys, kuriose fitoplanktono koncentracija didelė, o mėlynai – kuriose maža. NASA ir „SeaWiFS“ pav.

KUO DOMĖJOTĖS VAIKYSTĖJE?
Mane visada domino gamta. Vaikystėje mėgau 
eiti į žygius su šeima ir su broliais gaudyti 
vabzdžius. Paauglystėje pradėjo rūpėti aplinkos 
apsauga ir išsaugojimas.

KAS ĮKVĖPĖ JUS TAPTI MOKSLININKU?
Man augant šeimoje mokslininkų nebuvo, tad 
tokia specialybė nepateko į akiratį. Bet mano 
vyresnysis brolis nusprendė siekti tolesnių 
aukštojo mokslo pakopų diplomo ir atvėrė man 
išsilavinimo galimybes. Vėliau mane įkvėpė man 
dėsčiusių geomokslų profesorių Tomo Webbo 
(Browno universitetas) ir Wally Broeckerio 
(Kolumbijos universitetas) gilios žinios.

KOKIOS ASMENINĖS SAVYBĖS 
LEIDO JUMS TAPTI SĖKMINGU 
MOKSLININKU?
Būtina turėti ištvermės. „Genijus – tai vienas 
procentas įkvėpimo ir 99 procentai prakaito“, 
– sakė Thomas Edisonas. Ištvermė tikriausiai 
buvo svarbiausia mano visų kada nors pavykusių 
darbų priežastis. Dažnai įsimaišo ir sėkmė, bet 
tam, kad pasisektų, reikia atkaklumo.

KAIP ĮVEIKIATE DARBE 
PASITAIKANČIAS KLIŪTIS?
Vėlgi – ištvermingumu. Skiriu kiek galėdamas 
daugiau laiko ir pastangų problemai spręsti, 
dažnai mokausi iš mane supančių žmonių. 
Nustoju, kai jaučiu, kad padariau viską, ką 

galėjau, paskui grįžtu prie problemos. Dažnai 
sugebu įveikti kliūtis pakartojęs šį procesą kelis 
kartus, nors tai gali užtrukti!

KOKIAIS LIGŠIOLINIAIS KARJEROS 
PASIEKIMAIS LABIAUSIAI 
DIDŽIUOJATĖS?
Labiausiai didžiuojuosi publikacijomis, kurioms 
vadovavo mano studentai. Taip pat didžiuojuosi 
galimybėmis, kurias gaunu kaip kviestinis 
profesorius. Per praėjusias kūrybines atostogas 
atlikau mokslinius tyrimus Sidnėjuje, Hobarte, 
Tokijuje ir Oksforde.

KAIP KATSUMIS MATSUMOTAS TAPO 

VANDENYNŲ BIOGEOCHEMIKU?



ŽINIOS 
1. Kas yra fitoplanktonas?
2. Kas yra pasaulio vandenynų anglies apytakos ciklas?

SUPRATIMAS 
3.
   Paaiškinkite biologinio siurblio svarbą pasaulinės klimato kaitos kontekste.
4.  Kodėl fizinius ir cheminius procesus sumodeliuoti lengviau nei 

biologinius?

PRITAIKYMAS 
5.  Keičiantis klimatui vandenyno temperatūra didėja. Kaip manote, kaip tai 

galėtų paveikti biologinį siurblį?
6.  Daug mokslininkų ginčija, kad anglies sekvestracijai vandenynas yra 

svarbesnis nei medžiai. Kaip manote, kodėl taip galėtų būti?

ANALIZĖ 
7.  Kaip manote, kodėl Redfieldo proporcija tebėra naudojama 

okeanografiniuose modeliuose, nors žinoma, kad ji pernelyg 
supaprastinta?

8.  Kaip, jūsų nuomone, zooplanktonas (mintantis fitoplanktonu) gali 
paveikti fitoplanktono C, N ir P santykį?

9.  K. Matsumotas mini norįs papildyti savo modelius palydovų 
duomenimis. Kaip, jūsų nuomone, ši informacija galėtų pagerinti jo 
modelius?

VERTINIMAS 
10.  K. Matsumoto tyrimai rodo, kad galbūt biologinis siurblys nesilpsta taip 

smarkiai, kaip anksčiau manyta. Kaip manote, ar tai reiškia, kad pasaulis 
gali atsipalaiduoti ir taip nesirūpinti klimato kaita?

TEMOS 

DISKUSIJAI

•  Minesotos universiteto Geomokslų ir aplinkotyros 
fakultetas rengia įvairias informavimo iniciatyvas, 
pavyzdžiui, studentų simpoziumus, viešai prieinamus 
išteklius ir visuomenei skirtus projektus, derinančius 
mokslą ir meną. Daugiau informacijos: cse.umn.edu/esci/
initiatives

•  Šis NASA straipsnis supažindina su fitoplanktonu ir jo 
svarba, taip pat pristato, kaip fitoplanktono kolonijas galima 
sekti palydovais: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Šiame vaizdo įraše pristatomas „tręšimas geležimi“ – 
prieštaringai vertinama technika aprūpinti fitoplanktoną 
papildomomis maistinėmis medžiagomis, taip siekiant 
paskatinti anglies sekvestraciją: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

DAUGIAU IĖTEKLIĖ

VANDENYNŲ 

BIOGEOCHEMIJA 

SU PROFESORIUMI 

KATSUMIU 

MATSUMOTU

Remdamiesi savo žiniomis ir tuo, ką išmokote perskaitę 
straipsnį, nupieškite pasaulio vandenynų anglies apytakos 
ciklo diagramą. Nupieškite diagramą kuo aiškiau ir įdomiau. 
Nepamirškite įtraukti:

• fotosintezės,
• mitybos grandinės,
• paviršinių ir giluminių vandenų,
• jūrinių nuosėdų,
• atmosferoje esančio anglies dioksido,
• anglies dioksido emisijų.

Baigę diagramą, paieškokite pavyzdžių internete.
  Ar juose yra ko nors, ko neįtraukėte? Ar galite papildyti 
diagramą kokia nors nauja sužinota informacija?

Jei turite laiko, pagalvokite, kaip galėtų atrodyti kiti 
vandenyno maistinių medžiagų apytakos ciklai. Kokios galėtų 
būti pasaulio vandenynų azoto apytakos ciklo dalys? Kaip 
žmogaus veikla galėtų šį ciklą paveikti?

UĖDUOTYS, KURIAS GALITE 

ATLIKTI NAMUOSE ARBA KLASĖJE

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


Schema, kaip būsimi vandenyno pasikeitimai paveiks fitoplanktono C, N ir P santykį. Pavyzdžiui, dėl stratifikacijos fitoplanktonas sprausis plonesniame saulės apšviestame viršutiniame 
vandenyno sluoksnyje, taigi gaus daugiau šviesos. Padaugėjus šviesos (4), fitoplanktonas fotosintezę gali vykdyti greičiau (daugiau anglies) ir (arba) jam gali reikėti mažiau chlorofilo 

(mažiau azoto), taigi fitoplanktonas prisisotina anglies.

K. Matsumotas Sidnėjuje (Australija) skaito pranešimą apie fitoplanktono C, N ir P 
santykį.

NASA pav.

K. Matsumotas ant stogo ruošia meteorologinę stotelę.
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Vertė „Scientix“, finansuojamas pagal Europos Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijos programos „Horizontas 
2020“ projektą „Scientix 4“ (dotacijos sutartis Nr. 
101000063), koordinuojamą Europos mokyklų tinklo. 

Už šio dokumento turinį atsako jo kūrėjas. Leidinio 
turinys neatspindi Europos Komisijos (EK) nuomonės 
ir EK neatsako už dokumente pateiktos informacijos 
naudojimą. 


