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Filwaqt li l-umanità hija okkupata tippompja 
l-karbonju fl-atmosfera, l-oċeani huma 
okkupati jassorbuh. Id-dijossidu tal-karbonju 
jinħall fl-ilma baħar, u minn hawn jista’ jidħol 
f’organiżmi ħajjin. Il-fitoplankton – pjanti 
tal-baħar mikroskopiċi – jgħixu ħdejn il-wiċċ 
tal-oċean u jinkorporaw il-karbonju fiċ-ċelloli 
tagħhom permezz tal-fotosinteżi. Permezz 
tal-mewt jew ta’ proċessi oħra tal-katina 
alimentari, parti minn dan il-karbonju fl-aħħar 
mill-aħħar jegħreq fl-oċean fond fejn jinħażen 
fl-ilma baħar u fis-sedimenti tal-qiegħ tal-
oċean.  B’dan il-mod, l-oċean jaġixxi bħala 
maħżen importanti ħafna tal-karbonju, u 
jnaqqas b’mod sinifikanti r-rata tat-tibdil fil-
klima. 

 Dan l-effett huwa magħruf bħala l-“pompa 
bijoloġika”. “Il-pompa bijoloġika hija 
t-trasferiment vertikali ta’ materja organika 
derivata mill-fotosintesi mill-oċean tal-wiċċ 
għall-oċean fond,” jgħid il-Professur Katsumi 
Matsumoto tal-Università ta’ Minnesota.  “Dan 
ifisser li d-dijossidu tal-karbonju mill-atmosfera 
jitmexxa lejn l-ilmijiet fondi fejn jista’ jiġi 
jinħażen għal sekli jew aktar.  Aktar ma tkun 
b’saħħitha l-pompa bijoloġika, aktar tkessaħ 
il-klima globali permezz ta’ inqas dijossidu tal-
karbonju fl-atmosfera.”

Madankollu, ir-rata li biha jiġri dan hija 
parzjalment determinata mill-komunitajiet 
tal-fitoplankton involuti. Skont il-
kundizzjonijiet ambjentali, dawn il-komunitajiet 
tal-fitoplankton jistgħu jvarjaw b’mod 
konsiderevoli, u dan jaffettwa r-rwol tagħhom 
fiċ-ċiklu globali tal-karbonju fl-oċeani. Katsumi 
jaħdem fil-qasam tal-bijoġeokimika tal-oċeani 
u juża mudelli tal-kompjuter biex ibassar 
it-tkabbir ta’ dawn l-organiżmi mikroskopiċi u 
l-influwenza tagħhom fuq iċ-ċiklu tal-karbonju 
fuq skala globali.

FITOPLANKTON
“Il-forom kollha tal-ħajja jikbru permezz 
tal-istess ingredjenti elementali bażiċi, li 
jinkludu l-karbonju (C), in-nitroġenu (N) u 
l-fosfru (P),” jgħid Katsumi. “Il-karbonju huwa 
l-pedament bażiku taċ-ċelloli, in-nitroġenu 
huwa komponent ewlieni tal-proteini, u l-fosfru 
huwa essenzjali għall-aċidi nukleiċi bħad-
DNA.” Katsumi jistudja l-proporzjon C:N:P 
tal-fitoplankton – fi kliem ieħor, kif u għaliex il-
proporzjonijiet ta’ dawn it-tliet elementi jvarjaw 
fi ħdan dawn l-organiżmi.

Dan ix-xogħol jinvolvi l-isfida ta’ preċedent 
storiku.  “Kważi seklu ilu, Alfred Redfield 

TKELLEM BĦAL 
BIJOĠEOKEMISTA 
TAL-OĊEANI
POMPA BIJOLOĠIKA – il-qbid u 
s-sekwestru tal-karbonju mill-atmosfera 
xprunat bijoloġikament mill-oċean

ĊIKLU TAL-KARBONJU – il-grupp ta’ 
proċessi li jinvolvu l-konverżjoni ta’ komposti 
tal-karbonju minn forma għal oħra, bħall-
fotosinteżi, ir-respirazzjoni, it-tħassir u 
l-kombustjoni

SEKWESTRU TAL-KARBONJU – il-
proċess ta’ qbid u ħżin ta’ diossidu tal-
karbonju atmosferiku

FOTOSINTEŻI – il-proċess kimiku li bih 
il-pjanti jikkonvertu d-diossidu tal-karbonju, 
l-ilma u d-dawl f’molekuli organiċi

FITOPLANKTON – pjanti tal-baħar 
mikroskopiċi li jgħixu fl-ilmijiet ta' wiċċ 
l-oċean

TASSONOMIJA – is-sistema li tikklassifika 
l-organiżmi
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Bijoġeokimika tal-Oċeani

QASAM TA’ RIĊERKA

L-immudellar ta’ kif il-proporzjon 
C:N:P tal-fitoplankton tal-oċeani 

jvarja skont il-kundizzjonijiet 
differenti.

Fondazzjoni Nazzjonali tax-Xjenza

PROĠETT TA’ RIĊERKA

FINANZJATUR

effett fl-oċean magħruf bħala stratifikazzjoni 
termali, li jfisser li s-“saffi” tal-ilma f’fondi 
differenti qed jitħalltu inqas minn qabel. B’mod 
l-aktar sinifikanti, dan ifisser li n-nutrijenti 
miżmuma f’saffi aktar fondi huma inqas 
probabbli li jinġiebu fl-ilmijiet tal-wiċċ, li jfisser 
li l-ambjent tal-fitoplankton għandu inqas N 
u P disponibbli. Ibbażat fuq il-proporzjon ta’ 
Redfield waħdu, dan huwa mistenni li jdgħajjef 
b’mod sinifikanti l-pompa bijoloġika, minħabba 
li mingħajr N jew P disponibbli, il-fitoplankton 
ma jistax jaqbad C.

Madankollu, ir-riċerka ta’ Katsumi turi li dan 
jista’ jiġi parzjalment ikkumpensat mill-fatturi 
l-oħra li huwa investiga li jaffettwaw il-
proporzjon C:N:P.  “Livelli baxxi ta’ nutrijenti 
jgħollu l-proporzjon ta’ C:N:P fiċ-ċelloli, li 
jfisser li dawn jaqbdu proporzjonalment aktar 
C minn N jew P,” jgħid Katsumi.  “Fl-istess 
ħin, it-tnaqqis fin-nutrijenti u ż-żieda fit-
temperaturi jiffavorixxu l-komunitajiet ta’ speċi 
ta’ fitoplankton rikki fis-C, bħaċ-ċjanobatterji.” 
Dawn ir-risponsi fiżjoloġiċi u tassonomiċi 
jfissru li, għalkemm il-pompa bijoloġika xorta se 
tiddgħajjef b’mod konsiderevoli sal-aħħar tas-
seklu, tista’ tiddgħajjef bi 30% inqas milli jista’ 
jkun mistenni mingħajr din l-informazzjoni taħt 
xenarju standard ta’ tisħin futur.

osserva li l-proporzjon C:N:P fil-plankton 
tal-baħar kien stabbli u simili ħafna għall-
proporzjon C:N:P tal-ilma baħar.  Din 
l-osservazzjoni saret magħrufa bħala 
l-“proporzjon ta’ Redfield” u hija idea ċentrali 
fl-oċeanografija bijoloġika u kimika,” jgħid 
Katsumi.  “Madankollu, xogħol reċenti juri 
li dan il-proporzjon C:N:P fil-plankton jista’ 
fil-fatt ivarja b’mod konsiderevoli.  L-għan tal-
proġett tiegħi huwa li nsib mod kif ninkorpora 
din il-varjabilità fil-mudelli tal-oċeani u nuża 
dawn il-mudelli biex nesplora l-impatti ta’ dawn 
il-varjazzjonijiet fuq iċ-ċiklu tal-karbonju tal-
oċeani u l-klima globali.” 

INFLUWENZI FUQ IL-PROPORZJON 
C:N:P
“F'termini ġenerali, is-saħħa tal-pompa 
bijoloġika ħafna drabi hija limitata mid-
disponibilità tan-nutrijenti,” jgħid Katsumi. 
“Hekk kif il-pjanti tal-ġonna jikbru aktar meta 
jkunu fertilizzati bl-N u l-P, hekk ukoll il-
fitoplankton tal-baħar.” Madankollu, ir-riċerka 
qed tiżvela li din hija spjegazzjoni simplistika 
żżejjed, għaliex tassumi li l-proporzjon C:N:P 
jibqa’ kostanti u jsegwi l-proporzjon ta’ 
Redfield.  Il-ħajja reali, kif inhu spiss il-każ, hija 
ħafna aktar ikkumplikata. 

“Ir-riċerka tiegħi identifikat tliet fatturi wiesa' 
li jiddeterminaw il-proporzjon C:N:P fil-
fitoplankton fi skali differenti,” jgħid Katsumi. 
“Għaċ-ċelloli individwali, il-proporzjon C:N:P 
huwa ddeterminat mid-disponibilità ta’ N 
u P, mit-temperatura u mil-livell tad-dawl. 
Pereżempju, meta l-P ikun skars fl-ilma baħar 
tal-madwar, iċ-ċelloli jikkumpensaw u jsiru 
rikki fis-C, u jużaw ftit biss P.” Madankollu 
l-affarijiet jibqgħu jikkumplikaw, għax speċi 
differenti ta’ fitoplankton jirrispondu għal dawn 
il-fatturi ambjentali b’modi differenti. “It-
tassonomija hija għalhekk it-tieni fattur wiesa’ 
li jaffettwa l-proporzjon C:N:P. Pereżempju, 
iċ-ċijanobatterji huma tip ta’ fitoplankton 
speċjalment rikki fis-C, u għalhekk il-
komunitajiet fejn dawn l-ispeċi jiddominaw 
se jkollhom proporzjon għoli ta’ C:N:P.” 
L-effetti ta’ dawn l-ispeċi differenti fuq il-
pompa bijoloġika globali jiddependu fuq kemm 

huma abbundanti madwar id-dinja – postijiet 
bi “produttività’ għolja” (jiġifieri l-preżenza 
ta’ ħafna fitoplankton) se jikkontribwixxu 
aktar għall-produzzjoni globali minn żoni bi 
produttività baxxa. “B’hekk, it-tliet kontrolli 
huma fiżjoloġiċi, tassonomiċi, u produttività,” 
jikkonkludi Katsumi.

NIBNU L-PROPORZJON F’MUDELLI
“Mudelli numeriċi tal-oċean huma 
rappreżentazzjonijiet matematiċi ta’ kif jaħdem 
l-oċean reali,” jgħid Katsumi.
 “Pereżempju, l-irjieħ se jimbuttaw l-ilmijiet 
tal-oċeani u jiġġeneraw kurrenti tal-oċeani, 
u hemm ekwazzjonijiet li jesprimu din 
ir-relazzjoni attwali tar-riħ.” Il-proċessi 
fiżiċi u kimiċi huma ġeneralment eħfef biex 
jiġu mmudellati, minħabba li l-“liġijiet” 
fundamentali li jirregolaw kif jaħdmu huma 
mifhuma aħjar. Il-proċessi bijoloġiċi min-naħa 
l-oħra, bħall-produttività tal-fitoplankton, 
huma aktar kumplessi u jistgħu jispiċċaw jiġu 
ssimplifikati żżejjed fil-mudelli. Katsumi qed 
jaħdem biex ibiddel dan. "Ħafna ekwazzjonijiet 
ta’ proċessi bijoloġiċi huma bbażati fuq 
osservazzjonijiet," huwa jgħid. “Jiena nistudja 
r-riżultati tal-investigazzjonijiet tal-
osservazzjonijiet tal-bijoġeokimika tal-oċeani 
u nipprova nittrasformahom f’ekwazzjonijiet 
sempliċi, li mbagħad ninkorpora fil-mudelli 
tiegħi.”

Bħalissa, il-proporzjon ta’ Redfield jintuża 
b’mod wiesa’ biex tiġi mmudellata l-imġiba 
tal-oċeani bħaċ-ċiklu tal-karbonju, iżda kif ġie 
osservat, din mhijiex dejjem rappreżentazzjoni 
preċiża. Issa, l-oċeanografi jistgħu jużaw 
il-mudelli ta’ Katsumi fil-mudelli tagħhom 
stess, biex jagħtu stampa aktar ġenwina tal-
oċean globali. “Ix-xogħol tiegħi jippermetti 
lix-xjenzati jistmaw kif il-proporzjon ta’ C:N:P 
tal-fitoplankton ivarja skont il-kundizzjonijiet 
ambjentali differenti,” jgħid Katsumi. “Dan 
imbagħad jista’ jwassal għal mudelli aktar 
preċiżi biex jiġi stmat kif kienet il-klima fil-
passat imbiegħed, u r-reazzjonijiet tal-oċean 
għat-tibdil fil-klima attwali u futura.” 
SKOPERTI
It-tisħin globali kontinwu qed iwassal għal 



ESPLORA KARRIERA FIL-
BIJOĠEOKIMIKA TAL-OĊEANI

•  Hemm bosta korpi li jistgħu jappoġġ jaw lill-istudenti li jixtiequ 
jistudjaw l-oċeanografija jew korsijiet relatati. Fl-Istati Uniti 

tal-Amerika, l-Għotja tal-Baħar NOAA tappoġġ ja lill-
istudenti li qed ifittxu karrieri fl-oċeanografija, pereżempju 

permezz ta’ boroż ta’ studju u apprendistati: seagrant.noaa.gov

•  Id-Dipartiment tad-Dinja u x-Xjenzi Ambjentali fl-Università 
ta’ Minnesota, fejn Katsumi jaħdem, joffri programmi regolari 
ta’ sensibilizzazzjoni pubblika (cse.umn.edu/esci/initiatives). 
Katsumi jmexxi workshops ma’ skejjel għolja lokali fis-sajf, 

jagħti lectures pubbliċi, u jilqa’ undergraduates għall-grupp ta’ 
riċerka tiegħu biex jikkollaboraw fuq’ proġetti żgħar.  

•  Katsumi jgħid li karriera fil-bijokimika tal-oċeani x’aktarx tkun 
fl-akkademja jew fir-riċerka governattiva. Skont PayScale, 

is-salarju medju għal oċeanografu fl-Istati Uniti tal-Amerika 
huwa ta’ madwar $70k.

SUĠĠERIMENTI EWLENIN TA' 
KATSUMI

01   Sib lil xi ħadd li jispirak u huwa mudell tajjeb.

02   Li tkun impenjat akkademikament u jkollok interess attiv 
fi kwistjonijiet ambjentali se jħejjuk tajjeb għal karriera fl-
oċeanografija.

03   Żomm bilanċ b’saħħtu bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Dan 
huwa kritiku għal kwalunkwe suċċess sostnut fil-ħajja.

 MOGĦDIJA MILL-ISKOLA GĦALL-
BIJOĠEOKEMISTA TAL-OĊEANI 

Minħabba n-natura interdixxiplinari tal-bijoġeokimika tal-oċeani, Katsumi 
jirrakkomanda li tiffamiljarizza ruħek mal-prinċipji fundamentali ta’ STEM: 

il-fiżika, il-kimika, il-bijoloġija u l-matematika. Fl-università, korsijiet 
fl-oċeanografija, il-ġeokimika jew ix-xjenzi tad-Dinja huma utli ħafna, 
għalkemm ħafna gradi xjentifiċi oħra jistgħu wkoll jipprovdu l-isfond 

meħtieġ.

Katsumi jispjega aktar dwar il-qasam ta’ riċerka 
tiegħu u l-karriera tiegħu.

X’INHI L-BIJOĠEOKIMIKA TAL-
OĊEANI?
L-oċeanografija, l-istudju tal-oċeani, huwa 
wiesa’ ħafna u interdixxiplinarju. Jinkludi 
l-fiżika (eż., il-kurrenti tal-oċeani, il-kontenut 
tas-sħana), il-kimika (eż, il-konċentrazzjonijiet 
elementali u l-iżotopi fl-ilma baħar), il-bijoloġija 
(eż, il-produzzjoni bijoloġika, ir-respirazzjoni 
mikrobika), u l-ġeoloġija (eż, l-input tax-xmara, 
is-sedimentazzjoni). Il-bijoġeokimika tal-
oċeani hija subsett ta’ oċeanografija li għandha 
x’taqsam maċ-ċikli ta’ elementi importanti 
fuq skali ta’ żmien minn jiem sa millennji. Billi 
li dawn iċ-ċikli jinvolvu proċessi fiżiċi, kimiċi 
u bijoloġiċi, huwa naturalment interdixxiplinarju.

X’TINVOLVI L-KARRIERA TIEGĦEK 
FIR-RIĊERKA?
Bħala oċeanografu tal-kimika komputazzjonali, 
jien nagħmel riċerka fuq suġġetti wiesa’ relatati 
b’mod wiesa’ maċ-ċiklu globali tal-karbonju 
fl-oċeani u kif dan jorbot mas-sistema globali 
tal-karbonju. L-oċeani għandhom influwenza 

kbira fuq id-dijossidu tal-karbonju fl-atmosfera, 
li huwa l-mutur ewlieni tat-tibdil fil-klima. Ir-
riċerka tiegħi tinvolvi ħidma kwantitattiva biex 
nifhem il-muturi importanti taċ-ċiklu globali 
tal-karbonju fl-oċeani fi klimi tal-passat, tal-
preżent u tal-futur.

X’SODISFAZZJON JAGĦTIK 
XOGĦLOK?
Il-bijokimika tal-oċeani hija rilevanti ħafna 
għat-tibdil fil-klima globali. L-oċean jassorbi, 
u se jkompli jassorbi, ħafna mid-dijossidu tal-
karbonju rilaxxat mill-ħruq ta’ fjuwils fossili. 
Ir-riċerka f’oqsma bħall-fitoplankton tal-baħar 
u l-pompa bijoloġika huma ċentrali biex wieħed 
jifhem kif jaħdem iċ-ċiklu globali tal-karbonju 
u x’ifisser dan għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
fuq id-dinja.

FUQ XIEX SE TAĦDEM ISSA?
Għandi żewġ direzzjonijiet futuri f’moħħi. 
L-ewwel nett, qed nippjana li nuża d-data 
satellitari biex nikkwantifika mill-bogħod 
il-proporzjonijiet tal-fitoplankton C:N:P. Dan 
se jikkumplimenta x-xogħol tal-immudellar 
teoretiku tiegħi b’data tad-dinja reali. It-tieni 

nett, qed nippjana biex nestendi x-xogħol 
teoretiku tiegħi fuq il-fitoplankton biex 
ninkorpora ż-żooplankton. Dawn l-annimali 
mikroskopiċi jieklu l-fitoplankton u jiċċaqalqu 
vertikalment fl-ilmijiet tal-oċeani, għalhekk 
huma parti importanti tal-pompa bijoloġika u 
x’aktarx jimmodifikaw il-proporzjonijiet tal-
fitoplankton C:N:P bħall-għarqa tal-bijomassa 
tal-fitoplankton.

XI KWISTJONIJIET SE JIFFAĊĊJAW 
IL-ĠENERAZZJONI LI JMISS TA’ 
BIJOĠEOKIMISTI TAL-OĊEANI?
It-taqsim tal-proċessi bijoloġiċi f’mekkaniżmi 
kwantifikabbli huwa meħtieġ biex dawn il-
proċessi jiġu mmudellati b’mod preċiż, iżda dan 
huwa ta’ sfida akbar għall-bijoloġija milli għall-
kimika u l-fiżika.  Il-sejba tal-ekwazzjonijiet wara 
dawn il-proċessi huwa kruċjali.  Sfida oħra għall-
ġenerazzjoni li jmiss hija kif jiġu pproċessati 
l-kwantitajiet enormi ta’ data li jinġabru minn 
sensuri remoti, bħas-satelliti u l-bagi awtonomi. 
Dawn is-settijiet ta’ data se jkunu kritiċi għall-
fehim tagħna, iżda biss jekk nistgħu nagħmlu 
sens minnhom b’mod effettiv.

 DWAR IL-BIJOKIMIKA TAL-OĊEANI 
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https://seagrant.noaa.gov
cse.umn.edu/esci/initiatives


Il-Professur Katsumi Matsumoto jirreġistra b’mod 
remot fil-faċilitajiet tas-superkompjuters biex 

jimmudella l-bijokimika globali tal-oċeani.

Konċentrazzjoni ta’ klorofilla fl-oċeani. Żoni ħomor jindikaw konċentrazzjonijiet għoljin ta’ fitoplankton filwaqt li żoni blu jindikaw konċentrazzjonijiet baxxi ta’ fitoplankton. Kreditu: NASA u 
SeaWiFS

X'KIENU L-INTERESSI TIEGĦEK META 
KONT GĦADEK ŻGĦIR?
Dejjem kont interessat fin-natura. Bħala tifel 
żgħir, kont nieħu gost immur nixi mal-familja 
tiegħi u naqbad l-insetti ma’ ħuti. Bħala 
żagħżugħ, kont imħasseb dwar il-ħarsien u 
l-konservazzjoni tal-ambjent.

MIN ISPIRAK BIEX ISSIR XJENZAT?
Ħadd mill-familja tiegħi ma kien xjenzat meta 
kont qed nikber, għalhekk ma kienx fuq ir-
radar tiegħi. Imbagħad, ħija l-kbir segwa grad 
avvanzat, li fetaħli għajnejja għall-edukazzjoni 
ulterjuri. Aktar tard, ġejt ispirat mill-għarfien 
profond tal-professuri tal-ġeoxjenza tiegħi 
bħal Tom Webb fi Brown University u Wally 

Broecker fl-Università ta’ Columbia.

LIEMA ATTRIBUTI PERSONALI 
GĦAMLUK XJENZAT TA’ SUĊĊESS?
Il-perseveranza hija essenzjali. “Ġenju huwa 
1 fil-mija talent u 99 fil-mija xogħol iebes,” 
kif Thomas Edison qal, u l-perseveranza 
probabbilment kienet l-aktar raġuni importanti 
għal kwalunkwe suċċessi li kelli. Ix-xorti hija 
involuta wkoll, imma għandek bżonn il-
persistenza biex tidħaqlek ix-xorti.

KIF TEGĦLEB L-OSTAKLI FIX-XOGĦOL 
TIEGĦEK?
Għal darb’oħra, permezz tal-perseveranza 
Niddedika kemm nista’ ħin u sforz għal 

problema, filwaqt li spiss nitgħallem minn dawk 
ta’ madwari. Nieqaf jekk inħoss li ħdimt kemm 
flaħt, imbagħad nerga’ lura għall-problema 
wara ftit. Ħafna drabi jirnexxili negħleb l-ostakli 
wara li ngħaddi minn dan il-proċess għal xi 
drabi, għalkemm jista’ jieħu fit-tul!

LIEMA HUMA L-AKTAR KISBIET LI INTI 
KBURI BIHOM FIL-KARRIERA TIEGĦEK 
S'ISSA?
Jiena kburi l-aktar bil-pubblikazzjonijiet 
immexxija mill-istudenti tiegħi. Inħossni 
kburi wkoll bl-opportunitajiet li nikseb bħala 
professur viżitatur. Matul vaganzi sabbatiċi 
tal-passat, wettaqt riċerka f’Sydney, Hobart, 
Tokyo u Oxford.

KIF SAR BIOĠEOKIMIKU 
OĊEANIKU KATSUMI?



GĦARFIEN
1. X’inhuma l-fitoplankton?
2. X’inhu ċ-ċiklu globali tal-karbonju fl-oċeani?

KOMPRENSJONI 
3.  Tista’ tispjega l-importanza tal-pompa bijoloġika fil-kuntest tat-tibdil 

fil-klima globali?
4.  Għaliex il-proċessi fiżiċi u kimiċi huma eħfef biex jiġu mmudellati minn 

proċessi bijoloġiċi?

APPLIKAZZJONI 
5.  It-temperaturi tal-oċeani qed jiżdiedu minħabba t-tibdil fil-klima. 

X’effett taħseb li jista’ jkollu dan fuq il-pompa bijoloġika??
6.  Ħafna xjentisti jargumentaw li l-oċean huwa aktar importanti mis-siġar 

għas-sekwestru tal-karbonju.  Għaliex taħseb li dan jista’ jkun il-każ?

ANALIŻI 
7.  Għaliex taħseb li l-proporzjon ta’ Redfield ikompli jintuża f’mudelli 

oċeanografiċi, meta huwa magħruf li huwa simplifikazzjoni żejda?
8.  Kif taħseb li ż-żooplankton (li jieklu l-fitoplankton) jistgħu jaffettwaw 

il-proporzjon tal-fitoplankton C:N:P?
9.  Katsumi jsemmi l-użu ta’ data satellitari biex jikkumplimenta l-mudelli 

tiegħu.  Kif taħseb li din l-informazzjoni tista’ ttejjeb il-mudelli tiegħu? 

VALUTAZZJONI 
10.

  Ir-riċerka ta’ Katsumi tindika li l-pompa bijoloġika tista’ ma tiddgħajjifx 
daqs kemm kien maħsub qabel. Taħseb li dan ifisser li d-dinja tista’ 
tirrilassa fir-rigward tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima?

PUNTI GĦAL 

DISKUSSJONI

•  Id-Dipartiment tad-Dinja u x-Xjenzi Ambjentali tal-
Università ta’ Minnesota jmexxi għadd ta’ inizjattivi ta’ 
sensibilizzazzjoni, bħal simpożji għall-istudenti, riżorsi 
disponibbli pubblikament u proġetti li jaffaċċjaw lill-
pubbliku li jagħqdu x-xjenza u l-arti. Sir af aktar minn 
hawn: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Dan l-artiklu tan-NASA jipprovdi sfond għall-fitoplankton 
u l-importanza tagħhom, inkluż kif il-komunitajiet tal-
fitoplankton jistgħu jiġu intraċċati permezz ta' satelliti: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Dan il-vidjo jipprovdi sfond għall-kunċett ta' fertilizzanti 
tal-ħadid, teknika ssuġġerita kontroversjali biex tissupplixxi 
lil-fitoplankton b'nutrijenti addizzjonali biex jinkoraġġixxu 
s-sekwestru tal-karbonju: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

AKTAR RIŻORSI

BIJOKIMIKA TAL-

OĊEAN MAL-

PROFESSUR 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Mill-għarfien tiegħek u dak li tgħallimt mill-artiklu, pinġi 
dijagramma taċ-ċiklu globali tal-karbonju fl-oċeani. Agħmel 
id-dijagramma tiegħek ċara u interessanti kemm jista’ jkun. 
Aċċerta li tinkludi:

• Fotosinteżi
• Katini tal-ikel
• Ilmijiet tal-wiċċ u ilmijiet fondi
• Sediment Marin
• Karbonju atmosferiku
• Emissjonijiet tal-karbonju

Ladarba tkun lestejt id-dijagramma tiegħek, fittex xi 
eżempji online. Inkludew xi ħaġa li ma inkludejtx inti? Tista’ 
tissupplimenta dijagramma tiegħek ma’ xi ħaġa ġdida li 
tgħallimt?

 Jekk għandek ħin, ikkunsidra kif jistgħu jkunu ċ-ċikli l-oħra 
tan-nutrijenti tal-oċeani.   X’jista’ jinvolvi ċ-ċiklu globali tan-
nitroġenu fl-oċeani?   Kif jistgħu l-attivitajiet tal-bniedem 
jaffettwawh? 

ATTIVITAJIET LI TISTA’ TAGĦMEL ID-

DAR JEW FIL-KLASSI

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


L-illustrazzjoni ta’ kif il-bidliet futuri fl-oċeani se jaffettwaw il-proporzjon tal-fitoplankton C:N:P. Pereżempju, il-fitoplankton se jkun limitat għal saff ta’ fuq tal-oċean irqaq u 
mdawwal mix-xemx minħabba l-istratifikazzjoni u b’hekk espost għal aktar dawl. Taħt kundizzjonijiet tad-dawl miżjuda (4), il-fitoplankton jista’ jagħmel fotosinteżi aktar malajr (aktar 

C) u/jew jeħtieġ inqas klorofilla (inqas N) u b’hekk isir aktar rikk fis-C.

Katsumi jagħti preżentazzjoni dwar il-fitoplankton C:N:P f’Sydney, l-Awstralja.

Kreditu: NASA

Katsumi jistabbilixxi stazzjon tat-temp fuq saqaf ta' bini.
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