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Όσο η ανθρωπότητα εξακολουθεί να εκλύει 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ο ωκεανός 
θα εξακολουθεί να τον απορροφά. Το 
διοξείδιο του άνθρακα είναι διαλυτό στο 
θαλασσινό νερό και μέσω αυτού μπορεί να 
εισχωρήσει στους έμβιους οργανισμούς. 
Το φυτοπλαγκτόν αποτελείται από 
μικροσκοπικά θαλάσσια φυτά που ζουν 
κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού και 
ενσωματώνουν άνθρακα στα κύτταρα 
τους μέσω της φωτοσύνθεσης. Μέσω του 
θανάτου ή άλλων διαδικασιών της τροφικής 
αλυσίδας, μέρος αυτού του άνθρακα 
καταλήγει στα βάθη του ωκεανού, όπου 
αποθηκεύεται στο θαλασσινό νερό και 
στα ιζήματα του ωκεάνιου πυθμένα. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, ο ωκεανός λειτουργεί 
ως ζωτικής σημασίας αποθήκη άνθρακα, 
επιβραδύνοντας σημαντικά τον ρυθμό της 
κλιματικής αλλαγής.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως 
«βιολογική αντλία». «Η βιολογική αντλία 
είναι η κάθετη μεταφορά οργανικής 
ύλης που προέρχεται από φωτοσύνθεση 
από την επιφάνεια του ωκεανού προς 
τον πυθμένα του», αναφέρει ο Katsumi 
Matsumoto, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Μινεσότα. «Αυτό σημαίνει ότι διοξείδιο 
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα 
μεταφέρεται σε βαθιά νερά, όπου μπορεί 
να δεσμευθεί για αιώνες ή και περισσότερο. 
Όσο ισχυρότερη είναι η βιολογική αντλία, 
τόσο περισσότερο ψύχει το παγκόσμιο κλίμα 
μέσω του χαμηλότερου ατμοσφαιρικού 
διοξειδίου του άνθρακα.»

Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει 
αυτό καθορίζεται εν μέρει από τις 
φυτοπλαγκτονικές κοινότητες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία. Ανάλογα με 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτές οι 
φυτοπλαγκτονικές κοινότητες μπορούν 
να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, 
γεγονός που επηρεάζει τον ρόλο τους στον 
παγκόσμιο ωκεάνιο κύκλο του άνθρακα. 
Ο Katsumi εργάζεται στον τομέα της 
ωκεάνιας βιογεωχημείας και χρησιμοποιεί 
υπολογιστικά μοντέλα για να προβλέψει 
την ανάπτυξη αυτών των μικροσκοπικών 
οργανισμών και την επίδρασή τους στον 
κύκλο του άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα.

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ
«Όλες οι μορφές ζωής αναπτύσσονται 
χρησιμοποιώντας τα ίδια βασικά στοιχειώδη 
συστατικά, στα οποία περιλαμβάνονται 
ο άνθρακας (C), το άζωτο (N) και ο 
φωσφόρος (P)», λέει ο Katsumi. «Ο 
άνθρακας είναι το βασικό δομικό στοιχείο 
των κυττάρων, το άζωτο είναι κύριο 
συστατικό των πρωτεϊνών και ο φωσφόρος 
είναι απαραίτητος για τα νουκλεϊκά οξέα, 
όπως το DNA.» Ο Katsumi μελετά την 
αναλογία C:N:P του φυτοπλαγκτού, δηλαδή, 
πώς και γιατί οι αναλογίες αυτών των τριών 
στοιχείων ποικίλλουν εντός αυτών των 
οργανισμών.

Το έργο αυτό συνεπάγεται αμφισβήτηση 
ιστορικού προηγούμενου. «Σχεδόν έναν 
αιώνα πριν, ο Alfred Redfield παρατήρησε 

ΜΙΛΉΣΤΕ ΣΑΝ 
ΒΙΟΓΕΩΧΉΜΙΚΟΣ ΤΩΝ 
ΩΚΕΑΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΤΛΙΑ – η βιολογικά 
καθοδηγούμενη απορρόφηση και 
δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα 
στον ωκεανό

ΚΎΚΛΟΣ ΤΟΎ ΑΝΘΡΑΚΑ – το σύνολο 
διεργασιών που περιλαμβάνουν τη 
μετατροπή ενώσεων άνθρακα από μια 
μορφή σε μια άλλη, όπως η φωτοσύνθεση, 
η αναπνοή, η αποσύνθεση και η καύση.

ΔΈΣΜΈΎΣΉ ΑΝΘΡΑΚΑ – η διαδικασία 
δέσμευσης και αποθήκευσης του 
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα

ΦΩΤΟΣΎΝΘΈΣΉ – η χημική διαδικασία 
μέσω της οποίας τα φυτά μετατρέπουν 
το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και το 
φως σε οργανικά μόρια

ΦΎΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ – μικροσκοπικά 
θαλάσσια φυτά που ζουν στα επιφανειακά 
ύδατα του ωκεανού

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ – το σύστημα ταξινόμησης 
των οργανισμών
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διαθέτει λιγότερο Ν και Ρ. Με βάση 
την αναλογία Redfield και μόνο, αυτό 
αναμένεται να αποδυναμώσει σημαντικά τη 
βιολογική αντλία, διότι χωρίς διαθεσιμότητα 
Ν ή Ρ, το φυτοπλαγκτόν δεν μπορεί να 
δεσμεύσει C.

Ωστόσο, η έρευνα του Katsumi αποκαλύπτει 
ότι αυτό μπορεί να αντισταθμίζεται εν 
μέρει από τους άλλους παράγοντες που 
διερεύνησε και οι οποίοι επηρεάζουν 
την αναλογία C:N:P. «Τα χαμηλά επίπεδα 
θρεπτικών συστατικών αυξάνουν την 
αναλογία C:N:P στα κύτταρα, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεσμεύουν αναλογικά 
περισσότερο C από ό,τι N ή P», λέει ο 
Katsumi. «Ταυτόχρονα, η μείωση των 
θρεπτικών συστατικών και η αύξηση των 
θερμοκρασιών ευνοούν τις κοινότητες ειδών 
φυτοπλαγκτού πλούσιων σε C, όπως τα 
κυανοβακτήρια». Αυτές οι φυσιολογικές και 
ταξινομικές αντιδράσεις σημαίνουν ότι, αν 
και η βιολογική αντλία θα εξακολουθήσει 
να εξασθενεί σημαντικά μέχρι το τέλος 
του αιώνα, θα μπορούσε να εξασθενήσει 
κατά 30% λιγότερο από το αναμενόμενο 
αν δεν υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες σε 
ένα τυπικό μελλοντικό σενάριο ανόδου της 
θερμοκρασίας.

ότι η αναλογία C:N:P στο θαλάσσιο 
πλαγκτόν ήταν σταθερή και σε μεγάλο 
βαθμό παρόμοια με την αναλογία C:N:P 
του θαλασσινού νερού. Η παρατήρηση 
αυτή έγινε γνωστή ως ‘λόγος Redfield’ 
και αποτελεί κεντρική ιδέα στη βιολογική 
και χημική ωκεανογραφία», αναφέρει ο 
Katsumi. «Ωστόσο, πρόσφατες εργασίες 
δείχνουν ότι αυτή η αναλογία C:N:P στο 
πλαγκτόν μπορεί στην πραγματικότητα να 
ποικίλλει σημαντικά. Στόχος του έργου μου 
είναι να βρω έναν τρόπο ενσωμάτωσης 
αυτής της μεταβλητότητας στα ωκεάνια 
μοντέλα και να χρησιμοποιήσω αυτά τα 
μοντέλα για να διερευνήσω τις επιπτώσεις 
αυτών των μεταβολών στον ωκεάνιο κύκλο 
του άνθρακα και στο παγκόσμιο κλίμα.»

ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ C:N:P
«Σε γενικές γραμμές, η ισχύς της βιολογικής 
αντλίας συχνά περιορίζεται από τη 
διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών», 
λέει ο Katsumi. «Όπως τα φυτά σε έναν 
κήπο αναπτύσσονται περισσότερο όταν 
λιπαίνονται με Ν και Ρ, έτσι λειτουργεί 
και το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν.» Ωστόσο, 
η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτή είναι 
μια υπεραπλουστευμένη εξήγηση, διότι 
υιοθετεί την παραδοχή ότι η αναλογία C:N:P 
παραμένει σταθερή και ακολουθεί τον 
λόγο Redfield. Στην πραγματικότητα, ως 
συνήθως, είναι πολύ πιο πολύπλοκο.

«Η έρευνά μου έχει εντοπίσει τρεις ευρείς 
παράγοντες που καθορίζουν την αναλογία 
C:N:P στο φυτοπλαγκτόν σε διαφορετικές 
κλίμακες», λέει ο Katsumi. «Σε μεμονωμένα 
κύτταρα, η αναλογία C:N:P καθορίζεται 
από τη διαθεσιμότητα N και P, τη 
θερμοκρασία και το επίπεδο φωτισμού. 
Παραδείγματος χάρη, όταν το P είναι 
λιγοστό στο περιβάλλον θαλασσινό νερό, 
τα κύτταρα για να το αντισταθμίσουν θα 
γίνουν πλούσια σε C, ενώ θα χρησιμοποιούν 
το P με φειδώ». Ωστόσο, η υπόθεση 
περιπλέκεται, επειδή διαφορετικά είδη 
φυτοπλαγκτού ανταποκρίνονται σε αυτούς 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
με διαφορετικούς τρόπους. «Συνεπώς, 
η ταξινομία είναι ο δεύτερος ευρύς 
παράγοντας που επηρεάζει την αναλογία 
C:N:P. Για παράδειγμα, τα κυανοβακτήρια 
είναι ένας τύπος φυτοπλαγκτού ιδιαίτερα 
πλούσιος σε C, οπότε οι κοινότητες στις 
οποίες κυριαρχούν αυτά τα είδη θα έχουν 
υψηλή αναλογία C:N:P». Οι επιδράσεις 
αυτών των διαφορετικών ειδών στην 
παγκόσμια βιολογική αντλία βασίζονται στο 
κατά πόσο αφθονούν σε όλο τον κόσμο. 
Τα μέρη με υψηλή «παραγωγικότητα» 
(δηλαδή ισχυρή παρουσία φυτοπλαγκτού) 
θα συνεισφέρουν περισσότερο στην 
παγκόσμια παραγωγή από ό,τι οι περιοχές 

με χαμηλή παραγωγικότητα. «Έτσι, οι τρεις 
μάρτυρες είναι φυσιολογικοί, ταξινομικοί 
και παραγωγικοί», καταλήγει ο Katsumi.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ
«Τα αριθμητικά μοντέλα του ωκεανού είναι 
μαθηματικές αναπαραστάσεις του τρόπου 
με τον οποίο λειτουργεί ο πραγματικός 
ωκεανός», λέει ο Katsumi. «Για παράδειγμα, 
οι άνεμοι ωθούν τα επιφανειακά ωκεάνια 
ύδατα και δημιουργούν ωκεάνια ρεύματα, 
και υπάρχουν εξισώσεις που εκφράζουν 
αυτήν τη σχέση ανέμου-ρεύματος.» Οι 
φυσικές και χημικές διεργασίες είναι 
γενικά ευκολότερο να μοντελοποιηθούν, 
επειδή είναι πιο κατανοητοί οι θεμελιώδεις 
«νόμοι» που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας 
τους. Από την άλλη πλευρά, οι βιολογικές 
διεργασίες, όπως η παραγωγικότητα του 
φυτοπλαγκτού, είναι πιο πολύπλοκες και 
κινδυνεύουν με υπεραπλούστευση στα 
μοντέλα. Ο Katsumi προσπαθεί να το 
αλλάξει αυτό. «Πολλές εξισώσεις βιολογικών 
διεργασιών βασίζονται σε παρατηρήσεις», 
λέει. «Μελετώ τα αποτελέσματα των 
ερευνών παρατήρησης της βιογεωχημείας 
των ωκεανών και προσπαθώ να τα 
μεταφράσω σε απλές εξισώσεις, τις οποίες 
στη συνέχεια ενσωματώνω στα μοντέλα 
μου».

Επί του παρόντος, ο λόγος Redfield 
χρησιμοποιείται ευρέως για τη 
μοντελοποίηση της συμπεριφοράς 
των ωκεανών, όπως ο κύκλος του 
άνθρακα, αλλά, όπως έχει φανεί, δεν 
αποτελεί πάντα ακριβή αναπαράσταση. 
Τώρα οι ωκεανογράφοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα του Katsumi 
μέσα στα δικά τους μοντέλα, για να 
αποδώσουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα 
του παγκόσμιου ωκεανού. «Το έργο μου 
επιτρέπει στους επιστήμονες να εκτιμήσουν 
πώς μεταβάλλεται η αναλογία C:N:P του 
φυτοπλαγκτού ανάλογα με τις διάφορες 
περιβαλλοντικές συνθήκες», λέει ο Katsumi. 
«Αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να οδηγήσει σε 
ακριβέστερα μοντέλα για την εκτίμηση του 
κλίματος στο μακρινό παρελθόν και των 
αντιδράσεων του ωκεανού στις τρέχουσες 
και μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.» 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη 
οδηγεί σε ένα φαινόμενο στον ωκεανό, που 
είναι γνωστό ως θερμική στρωμάτωση. Αυτό 
σημαίνει ότι τα «στρώματα» του νερού σε 
διαφορετικά βάθη αναμειγνύονται λιγότερο 
από ό,τι πριν. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι 
αυτό σημαίνει ότι τα θρεπτικά συστατικά 
που συγκρατούνται σε βαθύτερα στρώματα 
είναι λιγότερο πιθανό να μεταφερθούν στα 
επιφανειακά ύδατα, πράγμα που σημαίνει 
ότι το περιβάλλον του φυτοπλαγκτού 



ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΉ 
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•  Υπάρχουν πολυάριθμοι φορείς που μπορούν να 
υποστηρίξουν τους μαθητές που επιθυμούν να 

σπουδάσουν ωκεανογραφία ή σχετικά αντικείμενα. 
Στις ΗΠΑ, ο οργανισμός NOAA Sea Grant υποστηρίζει 

μαθητές που στρέφονται στην ωκεανογραφία ως 
αντικείμενο της σταδιοδρομίας τους, παρέχοντας 

υποτροφίες και θέσεις πρακτικής άσκησης: seagrant.
noaa.gov

•  Το Τμήμα Γεωεπιστημών και Περιβαλλοντικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, όπου εργάζεται ο 

Katsumi, προσφέρει τακτικά προγράμματα ενημέρωσης 
του κοινού. (cse.umn.edu/esci/initiatives). Ο Katsumi 

διοργανώνει εργαστήρια για τοπικά σχολεία τα 
περισσότερα καλοκαίρια, δίνει δημόσιες διαλέξεις και 
καλωσορίζει προπτυχιακούς φοιτητές στην ερευνητική 
του ομάδα για να συνεργαστούν σε «μικρής κλίμακας 

έργα». 

•  Ο Katsumi λέει ότι μια καριέρα στη βιογεωχημεία των 
ωκεανών είναι πιθανό να επιτευχθεί στον ακαδημαϊκό 

χώρο ή στην κυβερνητική έρευνα. Σύμφωνα με την 
PayScale, ο μέσος μισθός για έναν ωκεανογράφο στις 

ΗΠΑ είναι περίπου 70 χιλιάδες δολάρια.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ 
KATSUMI

01   Βρείτε κάποιον που σας εμπνέει και αποτελεί καλό 
πρότυπο.

02   Η ακαδημαϊκή ενασχόληση και το ενεργό ενδιαφέρον 
για περιβαλλοντικά θέματα θα σας προετοιμάσουν 
κατάλληλα για μια καριέρα στην ωκεανογραφία.

03   Διατηρήστε μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για κάθε 
διαχρονική επιτυχία στη ζωή.

Ή ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΉΝ 
ΩΚΕΑΝΙΑ ΒΙΟΓΕΩΧΉΜΕΙΑ

Δεδομένης της διεπιστημονικής φύσης της ωκεάνιας βιογεωχημείας, 
ο Katsumi συνιστά να εξοικειωθείτε με τις βασικές αρχές των STEM: 

Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Μαθηματικά. Στο πανεπιστήμιο, 
τα προγράμματα ωκεανογραφίας, γεωχημείας ή γεωεπιστημών 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, ενώ και άλλες σπουδές σε διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους θα μπορούσαν, επίσης, να παράσχουν το 
απαραίτητο υπόβαθρο.

Ο Katsumi εξηγεί περισσότερα για τον 
τομέα της έρευνάς του και την καριέρα 
του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΩΚΕΑΝΙΑ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ;
Η ωκεανογραφία, η μελέτη των ωκεανών, 
είναι τομέας με μεγάλο εύρος και 
διεπιστημονική φύση. Εκτείνεται σε τομείς 
της φυσικής (π.χ. ωκεάνια ρεύματα, 
περιεκτικότητα σε θερμότητα), της χημείας 
(π.χ. συγκεντρώσεις στοιχείων και ισότοπα 
στο θαλασσινό νερό), της βιολογίας (π.χ. 
βιολογική παραγωγή, μικροβιακή αναπνοή) 
και της γεωλογίας (π.χ. εισροή ποταμών, 
ιζηματογένεση). Η ωκεάνια βιογεωχημεία 
είναι ένα υποκλάδος της ωκεανογραφίας 
που σχετίζεται με τον κύκλο σημαντικών 
στοιχείων σε χρονικές κλίμακες από 
ημέρες έως χιλιετίες. Καθώς οι κύκλοι 
αυτοί περιλαμβάνουν φυσικές, χημικές και 
βιολογικές διεργασίες, είναι από τη φύση 
τους διεπιστημονικοί.

ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ;
Ως υπολογιστικός χημικός ωκεανογράφος, 
διεξάγω έρευνα σε ευρύ φάσμα θεμάτων 
που σχετίζονται ευρέως με τον παγκόσμιο 
ωκεάνιο κύκλο του άνθρακα και τον 
τρόπο με τον οποίο αυτός συνδέεται με το 
παγκόσμιο σύστημα άνθρακα. Οι ωκεανοί 
επηρεάζουν σημαντικά το ατμοσφαιρικό 

διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελεί κύριο 
παράγοντα της κλιματικής αλλαγής. Η 
έρευνά μου αφορά την ποσοτική κατανόηση 
σημαντικών παραγόντων του παγκόσμιου 
ωκεάνιου κύκλου του άνθρακα στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

ΤΙ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΣΑΣ;
Η ωκεάνια βιογεωχημεία έχει μεγάλη 
σημασία για την παγκόσμια κλιματική 
αλλαγή. Ο ωκεανός απορροφά και 
θα συνεχίσει να απορροφά μεγάλο 
μέρος του διοξειδίου του άνθρακα που 
απελευθερώνεται από την καύση ορυκτών 
καυσίμων. Η έρευνα σε τομείς όπως το 
θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν και η βιολογική 
αντλία έχει μεγάλη σημασία για την 
κατανόηση του πώς λειτουργεί ο παγκόσμιος 
κύκλος του άνθρακα και τι σημαίνει αυτό για 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον 
κόσμο.

ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;
Έχω κατά νου δύο μελλοντικές 
κατευθύνσεις. Πρώτον, σκοπεύω να 
χρησιμοποιήσω δορυφορικά δεδομένα 
για απομακρυσμένη ποσοτικοποίηση των 
αναλογιών C:N:P του φυτοπλαγκτού. Αυτό 
θα συμπλήρωνε το θεωρητικό μου έργο 
μοντελοποίησης με δεδομένα από τον 
πραγματικό κόσμο. Δεύτερον, σκοπεύω να 

επεκτείνω το θεωρητικό μου έργο για το 
φυτοπλαγκτόν, ώστε να ενσωματώσω το 
ζωοπλαγκτόν. Αυτά τα μικροσκοπικά ζώα 
καταναλώνουν φυτοπλαγκτόν και κινούνται 
κατακόρυφα μέσα στα ωκεάνια ύδατα, 
οπότε αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
της βιολογικής αντλίας και είναι πιθανό 
να τροποποιούν τις αναλογίες C:N:P του 
φυτοπλαγκτού καθώς η βιομάζα του 
φυτοπλαγκτού βυθίζεται.

ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΩΚΕΑΝΙΩΝ 
ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ;
Η ανάλυση των βιολογικών διεργασιών σε 
μετρήσιμους μηχανισμούς είναι απαραίτητη 
για την ακριβή μοντελοποίηση αυτών των 
διεργασιών, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο 
για τη βιολογία από ό,τι για τη χημεία και τη 
φυσική. Η αποκάλυψη των εξισώσεων πίσω 
από αυτές τις διαδικασίες είναι το κλειδί. 
Μια ακόμα πρόκληση για την επόμενη γενιά 
είναι ο τρόπος επεξεργασίας των τεράστιων 
ποσοτήτων δεδομένων που συλλέγονται από 
απομακρυσμένους αισθητήρες, όπως οι 
δορυφόροι και οι αυτόνομες σημαδούρες. 
Αυτά τα σύνολα δεδομένων θα είναι 
ζωτικής σημασίας για την κατανόησή μας, 
μόνο, όμως, εφόσον μπορέσουμε να τα 
αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΉΝ ΩΚΕΑΝΙΑ ΒΙΟΓΕΩΧΉΜΕΙΑ
micro_photo - stock.adobe.com

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


Ο καθηγητής Katsumi Matsumoto συνδέεται 
εξ αποστάσεως στις εγκαταστάσεις 

υπερυπολογιστών για να μοντελοποιήσει την 
παγκόσμια ωκεάνια βιογεωχημεία.

Συγκέντρωση χλωροφύλλης στους ωκεανούς. Οι κόκκινες περιοχές υποδεικνύουν υψηλές συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού, ενώ οι μπλε περιοχές υποδεικνύουν χαμηλές 
συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού. Πηγή: NASA και SeaWiFS

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ 
ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΑΙΔΙ;
Πάντοτε με ενδιέφερε η φύση. Όταν 
ήμουν μικρός, μου άρεσε να πηγαίνω 
για πεζοπορία με την οικογένειά μου και 
να πιάνω έντομα με τα αδέρφια μου. 
Όταν ήμουν έφηβος, με απασχολούσε 
η προστασία και η διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος.

ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ;
Κανείς από την οικογένειά μου δεν ήταν 
επιστήμονας, οπότε δεν ήταν κάτι που 
είχα υπόψη μου. Αργότερα, ο μεγαλύτερος 
αδελφός μου πραγματοποίησε ανώτερες 
πτυχιακές σπουδές, πράγμα που μου άνοιξε 
τα μάτια για τη μετέπειτα εκπαίδευσή 
μου. Στη συνέχεια, εμπνεύστηκα από τις 
εξειδικευμένες γνώσεις των καθηγητών μου 

στις γεωεπιστήμες, όπως ο Tom Webb στο 
Πανεπιστήμιο Brown και ο Wally Broecker 
στο Πανεπιστήμιο Columbia.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΑΣ 
ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ;
Η επιμονή είναι απαραίτητη. «Η ιδιοφυΐα 
είναι 1 τοις εκατό έμπνευση και 99 τοις 
εκατό ιδρώτας», όπως είπε ο Τόμας Έντισον, 
και η επιμονή ήταν ίσως ο σημαντικότερος 
παράγοντας για τις όποιες επιτυχίες 
μου. Συχνά εμπλέκεται και η τύχη, αλλά 
χρειάζεται επιμονή για να είσαι τυχερός.

ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΝΑΤΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΣΑΣ;
Και πάλι, με επιμονή. Αφιερώνω όσο 
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια μπορώ 
σε ένα πρόβλημα, συχνά μαθαίνοντας 
από τους άλλους γύρω μου. Σταματάω 

όταν νιώθω ότι έχω προσπαθήσει όσο 
περισσότερο μπορώ, και μετά από λίγο 
επανέρχομαι στο πρόβλημα. Συχνά 
καταφέρνω να ξεπεράσω τα εμπόδια αφού 
επαναλάβω αυτή τη διαδικασία μερικές 
φορές, αν και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο!

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 
ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ;
Είμαι περισσότερο υπερήφανος για τις 
δημοσιεύσεις των μαθητών μου. Είμαι, 
επίσης, υπερήφανος για τις ευκαιρίες που 
μου δίνονται ως επισκέπτη καθηγητή. Κατά 
τη διάρκεια προηγούμενων εκπαιδευτικών 
αδειών μου, έχω πραγματοποιήσει έρευνα 
στο Σίδνεϊ, το Χόμπαρτ, το Τόκιο και την 
Οξφόρδη.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Ο KATSUMI 
ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΒΙΟΓΕΩΧΉΜΙΚΟΣ;



ΓΝΩΣΈΙΣ 
1. Τι είναι το φυτοπλαγκτόν;
2. Τι είναι ο παγκόσμιος ωκεάνιος κύκλος του άνθρακα;

ΚΑΤΑΝΟΉΣΉ 
3.  Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία της βιολογικής αντλίας στο 

πλαίσιο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής;
4.  Γιατί οι φυσικές και χημικές διεργασίες μοντελοποιούνται 

ευκολότερα από τις βιολογικές διεργασίες;

ΈΦΑΡΜΟΓΉ 
5.  Οι θερμοκρασίες των ωκεανών αυξάνονται στο πλαίσιο της 

κλιματικής αλλαγής. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό 
τη βιολογική αντλία;

6.  Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο ωκεανός είναι πιο 
σημαντικός από τα δέντρα για τη δέσμευση άνθρακα. Γιατί 
πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό;

ΑΝΑΛΎΣΉ 
7.  Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι ο λόγος Redfield εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται στα ωκεανογραφικά μοντέλα, παρόλο που είναι 
γνωστό ότι αποτελεί υπεραπλούστευση;

8.  Πώς πιστεύετε ότι το ζωοπλαγκτόν (που καταναλώνει 
φυτοπλαγκτόν) μπορεί να επηρεάσει την αναλογία C:N:P του 
φυτοπλαγκτού;

9.  Ο Katsumi αναφέρει τη χρήση δορυφορικών δεδομένων για να 
συμπληρώσει τα μοντέλα του. Πώς πιστεύετε ότι οι πληροφορίες 
αυτές θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα μοντέλα του;

ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ 
10.  Η έρευνα του Katsumi δείχνει ότι η βιολογική αντλία μπορεί 

να μην αποδυναμώνεται τόσο όσο πιστεύαμε προηγουμένως. 
Πιστεύετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να χαλαρώσει 
όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

ΣΉΜΕΙΑ ΣΥΖΉΤΉΣΉΣ

•  Το Τμήμα Γεωεπιστημών και Περιβαλλοντικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα 
πραγματοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες προβολής, 
όπως φοιτητικά συμπόσια, πηγές που είναι διαθέσιμες 
στο κοινό και έργα που απευθύνονται στο κοινό και 
συνδυάζουν την επιστήμη με την τέχνη. Μάθετε 
περισσότερα εδώ: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Αυτό το άρθρο της NASA παρέχει ένα ιστορικό 
για το φυτοπλαγκτόν και τη σημασία του, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο 
οι φυτοπλαγκτονικές κοινότητες μπορούν να 
παρακολουθούνται με τη χρήση δορυφόρων: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Αυτό το βίντεο παρέχει ένα ιστορικό της έννοιας 
της λίπανσης με σίδηρο, μιας αμφιλεγόμενης 
προτεινόμενης τεχνικής για την παροχή πρόσθετων 
θρεπτικών συστατικών στο φυτοπλαγκτόν για την 
ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΒΙΟΓΕΩΧΉΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΘΉΓΉΤΉ KATSUMI 
MATSUMOTO

Με βάση τις γνώσεις σας και όσα μάθατε από το άρθρο, 
δημιουργήστε ένα διάγραμμα του παγκόσμιου κύκλου 
του άνθρακα στον ωκεανό. Κάντε το διάγραμμά σας όσο 
το δυνατόν πιο σαφές και παραστατικό. Φροντίστε να 
περιλαμβάνει τα εξής:

• Φωτοσύνθεση
• Τροφικές αλυσίδες
• Επιφανειακά και βαθιά ύδατα
• Θαλάσσιο ίζημα
• Ατμοσφαιρικός άνθρακας
• Εκπομπές άνθρακα

Αφού ολοκληρώσετε το διάγραμμά σας, αναζητήστε 
μερικά παραδείγματα στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνουν 
κάτι που εσείς δεν έχετε συμπεριλάβει; Μπορείτε 
να συμπληρώσετε το διάγραμμά σας με οτιδήποτε 
καινούργιο μάθετε;

Αν έχετε χρόνο, σκεφτείτε πώς θα μπορούσαν να 
μοιάζουν οι ωκεάνιοι κύκλοι άλλων θρεπτικών ουσιών. 
Τι μπορεί να περιλαμβάνει ο παγκόσμιος ωκεάνιος 
κύκλος του αζώτου; Πώς μπορούν να τον επηρεάσουν οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες;

ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΣΤΉΝ ΤΑΞΉ

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


Απεικόνιση του πώς οι μελλοντικές αλλαγές στους ωκεανούς θα επηρεάσουν την αναλογία C:N:P του φυτοπλαγκτού. Για παράδειγμα, το φυτοπλαγκτόν θα 
περιοριστεί σε ένα λεπτότερο, φωτιζόμενο από τον ήλιο ανώτερο στρώμα του ωκεανού λόγω της στρωμάτωσης και έτσι θα εκτίθεται σε περισσότερο φως. Υπό 
συνθήκες αυξημένου φωτισμού (4), το φυτοπλαγκτόν μπορεί να φωτοσυνθέτει ταχύτερα (περισσότερο C) ή/και να χρειάζεται λιγότερη χλωροφύλλη (λιγότερο 

N), με αποτέλεσμα να γίνεται πιο πλούσιο σε C.

Ο Katsumi κάνει μια παρουσίαση για την αναλογία C:N:P στο 
φυτοπλαγκτόν, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Πηγή: NASA

Ο Katsumi εγκαθιστά έναν μετεωρολογικό σταθμό στην ταράτσα ενός 
κτιρίου.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

ΤΉΛ.: +44 117 909 9150

EMAIL:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Η μετάφραση έγινε από το Scientix, που 
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την 
Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (H2020) – έργο Scientix 
4 (Συμφωνία επιχορήγησης υπ’ αριθ. 101000063), το 
οποίο συντονίζεται από το European Schoolnet (EUN). 

Για το περιεχόμενο του παρόντος έγγραφου ευθύνεται 
αποκλειστικά ο διοργανωτής, το περιεχόμενο του 
παρόντος έγγραφου δεν εκφράζει την άποψη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτό 
πληροφοριών. 


