
BIOLOĢISKĀ OKEANOGRĀFIJA
3. Lekcija

JŪRU AUTOTROFAIS PLANKTONS

- Fitoplanktona taksonomiskās grupas

- Kāpēc izdevīgi būt mazam un apaļam?

- Fotosintēze un pirmējā produkcija jūrās- Fotosintēze un pirmējā produkcija jūrās

- Neorganiskās barības vielas, biogēnu
limitēšana

- Fitoplanktona sezonālā dinamika mērenajā 
joslā.

- Fitoplanktona pavasara maksimuma 
mehānisms.
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Augu valsts 

sistēma
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Dinofītaļģes
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Kramaļģes
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Cianobaktērijas

• Prokarioti

• Vairākas sugas spēj saistīt N2

• Spēj veidot gāzes vakuolas

• Vairākas sugas ir potenciāli toksiskas • Vairākas sugas ir potenciāli toksiskas 

http://www-

cyanosite.bio.purdue.edu/cyanotox/cyanotox.

html
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Cianobaktērijas
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Cianobaktērijas
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Cianobaktērijas

Synechococcus sp.
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Kāpēc fitoplanktona šūnām izdevīgi 

būt mazām?
Virsmas/tilpuma attiecība dažāda izmēra ķermeņiem.

R1= 10mm R2= 1mm 
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Kāpēc fitoplanktona šūnām izdevīgi 

būt mazām?
Virsmas/tilpuma attiecība dažāda izmēra ķermeņiem.

R1= 10mm R2= 1mm 

V = 4/3 πR3

A = 4 πR2
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Kāpēc fitoplanktona šūnām izdevīgi 

būt mazām?
Virsmas/tilpuma attiecība dažāda izmēra ķermeņiem.

R1= 10mm R2= 1mm 

V1 = 4187mm3 V2 = 4.187mm3

A1 = 1256 mm2 A2 = 12.56 mm2

A1/V1 =  0.3mm-1 A2/V2 = 3.0mm-1
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Kāpēc fitoplanktona šūnām izdevīgi 

būt mazām?

Cik daudz barības vielu šūnai var 
piegādāt difūzija?

Fiksa likums

Plūsma = A*D*δC/δx
A – virsmas laukums

D – vielai specifisks difūzijas koeficients

δC/δx – koncentrācijas gradients attālinoties no 
virsmas
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Kāpēc dažas 

šūnas ir 

ragainas bet 

citas apaļas?
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Kāpēc dažas šūnas ir ragainas bet 

citas apaļas?
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Jūras apstākļos 

turbulences disipācijas 

robeža ir apmēram 

50 μm



Fotosintēze

• Vispārīgais fotosintēzes vienādojums:

• 6 CO2 + 12 H2O + gaismas kvants → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

• Gaismas reakcijas:

Asimilējot gaismas enerģiju tiek sintezētai savienojumi ar 
augstu enerģiju. Hlorofila molekula absorbējot fotonu 
Asimilējot gaismas enerģiju tiek sintezētai savienojumi ar 
augstu enerģiju. Hlorofila molekula absorbējot fotonu 
zaudē  1 elektronu, kas tiek nodots tālāk pa elektronu 
pārneses ķēdi  un beigās NADF tiek reducēts par NADFH. 
Vienlaicīgi membrānā veidojas protonu gradients, kur 
enerģija tiek izmantota sintezējot ATF.
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Fotosintēze

• Gaismas reakcijas:
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Fotosintēze

• Vispārīgais fotosintēzes vienādojums:

• 6 CO2 + 12 H2O + gaismas kvants → C6H12O6 + 6 
O2 + 6 H2O

• Tumsas (no gaismas neatkarīgās) reakcijas:• Tumsas (no gaismas neatkarīgās) reakcijas:

Ferments RuBisCO saista CO2 procesā kurā tiek 
patērēta NADPH. Kalvina-Bensona cikla 
reakcijās veidojas vienkārši ogļūdeņraži, no 
kuriem pēc tam kombinējas saharozes un cietes 
molekulas.
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Fotosintēze
Tumsas reakcijas: Kalvina-Bensona cikls
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Gaismas izplatīšanās ūdenī, 

ekstinkcijas koeficients
Atkarība no gaismas, P-I līknes
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Gaismas izplatīšanās ūdenī

Atkarība no gaismas, P-I līknes
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Fotosintēzes atkarība no gaismas, 

fotosintētiski aktīvais starojums(PAR)
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Fotosintēzes atkarība no gaismas, 

fotosintētiski aktīvais starojums(PAR)
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Gaismas izplatīšanās ūdenī, 

ekstinkcijas koeficients

Id = I0*exp-Ke*d

Ke = (lnI0 – lnId)/d

Ke = 1.7/Ds
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TERMOKLĪNS



Pavasara maksimuma teorija
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UZDEVUMS

• Seki dziļums (Ds) = 2m

Cik % no gaismas, kas iziet caur ūdens virsmu, 

sasniedz 3m dziļumu?

Kādā aptuveni dziļumā ir 1% no virsmas Kādā aptuveni dziļumā ir 1% no virsmas 

gaismas? 
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Gaismas izplatīšanās ūdenī, 

ekstinkcijas koeficients
Atkarība no gaismas, P-I līknes
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Fotosintēzes atkarība no gaismas, 

P-I līknes
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Pirmprodukcijas atkarība no barības 

vielu koncentrācijas

Mihaelisa – Mentonas funkcija

V = Vmax*[S]/ Ks + [S]
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Pirmprodukcijas atkarība no barības 

vielu koncentrācijas
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Redfīlda skaitlis, biogēnu limitēšana

Atomu skaita attiecība:

C : N : P = 108 : 16 : 1
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Fitoplanktona sezonālā dinamika 

mērenās joslas jūrās

Skanēts !!!
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Fitoplanktona sezonālā dinamika 

mērenās joslas jūrās, jaunā v. 

reģenerētā produkcija
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