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În timp ce omenirea continuă să pompeze 
carbon în atmosferă, oceanul continuă să îl 
absoarbă. Dioxidul de carbon este solubil în 
apa de mare, de unde poate apoi pătrunde în 
organismele vii. Fitoplanctonul - plante marine 
microscopice - trăiește la mică adâncime sub 
suprafața oceanelor și încorporează carbon în 
celulele sale prin intermediul fotosintezei. În 
urma morții și a altor procese specifice lanțului 
trofic, o parte din acest carbon se scufundă pe 
fundul oceanelor, unde este înmagazinat în apa 
de mare și în sedimente. Astfel, oceanul joacă 
rolul unui depozit de carbon cu o importanță 
vitală, reducând în mod semnificativ ritmul 
schimbărilor climatice.

Acest efect este cunoscut sub denumirea de 
„pompă biologică”. „Pompa biologică este 
transferul vertical al materiei organice derivate 
din fotosinteză de la suprafața oceanului pe 
fundul acestuia”, afirmă prof. univ. Katsumi 
Matsumoto, din cadrul Universității din 
Minnesota. „Aceasta înseamnă că dioxidul de 
carbon din atmosferă este transferat în apele 
de profunzime, unde poate fi sechestrat timp 
de secole sau chiar mai mult. Cu cât pompa 
biologică este mai puternică, cu atât mai mult 
răcește clima globală datorită prezenței reduse 
a dioxidului de carbon atmosferic.”

Cu toate acestea, ritmul în care acest proces 
are loc este parțial determinat de comunitățile 
de fitoplancton implicate. În funcțiile de 
condițiile de mediu, aceste comunități de 
fitoplancton pot varia considerabil, fapt 
ce influențează rolul lor în ciclul global al 
carbonului oceanic. Katsumi lucrează în 
domeniul biogeochimiei oceanice și folosește 
modele computerizate pentru a prognoza 
creșterea acestor organisme microscopice și 
influența lor asupra ciclului carbonului la scară 
globală.

FITOPLANCTONUL
„Toate formele de viață cresc folosind aceleași 
ingrediente chimice de bază: carbonul (C), 
azotul (N) și fosforul (P)”, susține Katsumi. 
„Carbonul este elementul constitutiv de bază al 
celulelor, azotul este o componentă importantă 
a proteinelor, iar fosforul este esențial pentru 
acizii nucleici precum ADN-ul.” Katsumi 
studiază raportul C:N:P al fitoplanctonului, cu 
alte cuvinte, cum și de ce proporțiile acestor 
trei elemente variază în aceste organisme.

Munca sa presupune punerea sub semnul 
întrebării a unui precedent istoric. „Cu 
aproape un secol în urmă, Alfred Redfield a 
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OCEANELOR
POMPĂ BIOLOGICĂ – procesul de 
captare și sechestrare biologică a carbonului 
din atmosferă de către oceane

CICLUL CARBONULUI – grupul 
de procese care presupune convertirea 
compușilor carbonului dintr-o formă în alta: 
fotosinteză, respirație, descompunere și 
combustie

SECHESTRAREA CARBONULUI 
– procesul de captare și înmagazinare a 
dioxidului de carbon atmosferic

FOTOSINTEZĂ – procesul chimic prin care 
plantele transformă dioxidul de carbon, apa și 
lumina în molecule organice

FITOPLANCTON – plante marine 
microscopice care populează apele de 
suprafață ale oceanelor

TAXONOMIE – sistemul de clasificare a 
organismelor
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important aspect este că nutrienții din 
straturile mai profunde au șanse mult mai 
mici să fie aduși în apele de suprafață, ceea 
ce înseamnă că mediul fitoplanctonului are 
mai puțin N și P disponibil. Exclusiv pe baza 
raportului Redfield, este de așteptat ca 
această situație să ducă la slăbirea pompei 
biologice, pentru că, fără N sau P disponibil, 
fitoplanctonul nu poate capta C.

Cu toate acestea, cercetările lui Katsumi 
dezvăluie că acest fenomen ar putea fi parțial 
compensat de alți factori pe care i-a studiat el 
și care afectează raportul C:N:P. „Nivelurile 
scăzute de nutrienți măresc raportul C:N:P 
din celule, ceea ce înseamnă că acestea 
captează proporțional mai mult C decât N 
sau P”, afirmă Katsumi. „În același timp, 
reducerea cantității de nutrienți și creșterea 
temperaturilor favorizează comunitățile de 
specii de fitoplancton bogat în C, cum ar fi 
cianobacteriile.” Aceste reacții fiziologice și 
taxonomice înseamnă că, deși pompa biologică 
va cunoaște o slăbire considerabilă până la 
finele secolului, procentul în care va slăbi ar 
putea fi cu până la 30% mai mic decât cel 
preconizat fără aceste informații, într-un 
scenariu standard privind încălzirea viitoare.

observat că raportul C:N:P al planctonului 
marin era stabil și foarte asemănător cu cel al 
apei de mare. Această observație a ajuns să 
fie cunoscută ca «raportul Redfield» și este 
o idee centrală în oceanografia biologică și 
chimică”, afirmă Katsumi. „Cu toate acestea, 
cercetări recente arată că, de fapt, raportul 
C:N:P al planctonului poate varia considerabil. 
Obiectivul proiectului meu este de a găsi o 
modalitate de a încorpora această variabilitate 
în modelele oceanice și de a folosi aceste 
modele pentru a analiza impactul acestor 
variații asupra ciclului carbonului oceanic și 
asupra climei globale.”

INFLUENȚELE ASUPRA RAPORTULUI 
C:N:P
„În termeni generali, forța pompei biologice 
este limitată adesea de disponibilitatea 
nutrienților”, afirmă Katsumi. „La fel cum 
plantele de grădină cresc mai mult când sunt 
fertilizate cu N și P, la fel se întâmplă și în cazul 
fitoplanctonului marin.” Cu toate acestea, 
cercetările arată că aceasta este o explicație 
excesiv de simplistă, pentru că presupune că 
raportul C:N:P rămâne constant și respectă 
raportul Redfield. După cum se întâmplă 
însă adesea, viața reală este semnificativ mai 
complicată.

„Cercetările mele au identificat trei factori 
generali care determină raportul C:N:P al 
fitoplanctonului la scale diferite”, susține 
Katsumi. „La nivel celular, raportul C:N:P 
este determinat de disponibilitatea N și P, 
de temperatură și de nivelul de lumină. Spre 
exemplu, când P este insuficient în apa de 
mare din jur, celulele vor compensa și vor 
deveni bogate în C și vor folosi doar puțin P.” 
Povestea însă se complică, pentru că fiecare 
specie de fitoplancton reacționează diferit 
la acești factori de mediu. „Taxonomia este, 
prin urmare, cel de-al doilea mare factor care 
afectează raportul C:N:P. Spre exemplu, 
cianobacteriile sunt un tip de fitoplancton 
deosebit de bogat în C, prin urmare 
comunitățile în care aceste specii domină 
vor avea un raport C:N:P ridicat.” Efectele 
acestor specii diferite asupra pompei biologice 
globale depind de cât de abundente sunt la 
nivel mondial: locurile cu o „productivitate” 
ridicată (adică, cu mult fitoplancton prezent) 

vor avea o contribuție mai mare la producția 
globală decât zonele cu productivitate scăzută. 
„Prin urmare, cei trei factori de control sunt 
fiziologic, taxonomic și productivitatea”, 
concluzionează Katsumi.

INTEGRAREA RAPORTULUI ÎN 
MODELE
„Modelele numerice ale oceanului sunt 
reprezentări matematice ale modului în care 
funcționează oceanele adevărate”, susține 
Katsumi. „Spre exemplu, vânturile împing 
apele de suprafață ale oceanelor și generează 
curenții oceanici. Există ecuații care exprimă 
relația dintre vânt și curenți.” Procesele 
fizice și chimice sunt, în general, mai ușor 
de modelat, pentru că „legile” fundamentale 
care le guvernează modul de funcționare 
sunt mai bine înțelese. Pe de altă parte, 
procesele biologice, precum productivitatea 
fitoplanctonului, sunt mult mai complexe 
și pot ajunge să fie simplificate excesiv în 
modele. Katsumi lucrează ca să schimbe acest 
aspect. „Multe ecuații ale proceselor biologice 
sunt bazate pe observații”, declară acesta. 
„Analizez rezultatele studiilor observaționale 
asupra biogeochimiei oceanice și încerc să 
le transpun în simple ecuații, pe care apoi le 
încorporeze în modelele mele.”

Actualmente, raportul Redfield este folosit pe 
scară largă pentru a modela comportamente 
ale oceanelor precum ciclul carbonului, însă, 
după cum s-a constatat, acesta nu este o 
întotdeauna o reprezentare precisă. Acum, 
oceanografii pot folosi modelele lui Katsumi 
în propriile lor modele, pentru a contura o 
imagine mult mai realistă a oceanului planetar. 
„Rezultatele muncii mele permite oamenilor 
de știință să estimeze variația raportului 
C:N:P în funcție de diverse condiții”, declară 
Katsumi. „La rândul său, acesta poate conduce 
la modele mai precise, utile pentru estimarea 
condițiilor climatice din trecutul îndepărtat, 
precum și reacția oceanelor la schimbările 
climatice actuale și viitoare.” 
DESCOPERIRILE
Încălzirea globală continuă are ca efect 
asupra oceanelor un fenomen cunoscut 
drept stratificare termică, ceea ce înseamnă 
că „straturile” de apă de la diverse adâncimi 
se amestecă mai puțin ca înainte. Cel mai 



DESCOPERĂ O PROFESIE DIN 
DOMENIUL BIOGEOCHIMIEI 

OCEANICE

•  Există numeroase instituții care îi pot ajuta pe elevii care 
doresc să studieze oceanografia sau alte cursuri conexe. În 

SUA, NOAA Sea Grant îi sprijină pe elevii care se orientează 
spre profesii din sfera oceanografiei, de exemplu, oferindu-le 

burse de studiu și stagii de formare: seagrant.noaa.gov

•  Catedra de Științe ale Pământului și Mediului a Universității 
din Minnesota, unde activează Katsumi, oferă cu regularitate 

programe de popularizare (cse.umn.edu/esci/initiatives). 
Katsumi organizează ateliere de lucru cu liceele de pe plan 
local aproape în fiecare vară, susținând conferințe publice 
și invitând studenții în grupul său de cercetare, pentru a 

colabora la „proiecte de dimensiuni reduse”. 

•  Katsumi afirmă că e probabil ca profesiile din domeniul 
biogeochimiei oceanice să se desfășoare în lumea academică 

sau în cercetarea guvernamentală.
 Potrivit PayScale, salariul mediu anual al unui oceanograf din 

Statele Unite este de circa 70.000 USD.

PRINCIPALELE RECOMANDĂRI ALE 
LUI KATSUMI

01  Găsește pe cineva care te inspiră și care e un bun model pentru 
tine.

02  Implicarea în activitățile școlare și un interes activ față de 
problematica de mediu te vor pregăti bine pentru o carieră în 
oceanografie.

03  Menține un echilibru sănătos între muncă și viața privată. Este 
un aspect esențial pentru a obține un succes de durată în viață.

PARCURSUL DE LA ĂCOALĂ LA 
BIOGEOCHIMIA OCEANICĂ

Dată fiind natura interdisciplinară a biogeochimiei, Katsumi îți recomandă 
să te familiarizezi cu fundamentele STEM: fizică, chimie, biologie și 

matematică. La universitate, cursurile de oceanografie, geochimie sau 
științele Pământului sunt foarte utile, deși numeroase alte titluri științifice 

ar putea să ofere bazele necesare.

Katsumi oferă mai multe explicații privind 
domeniul său de cercetare și profesia sa.

CE ESTE BIOGEOCHIMIA 
OCEANELOR?
Oceanografia, studiul oceanelor, este un 
domeniu foarte amplu și interdisciplinar. 
El cuprinde fizică (de ex., curenții oceanici, 
conținutul termic), chimie (de ex., concentrații 
de elemente și izotopi din apa mării), biologie 
(de ex., producție biologică, respirație 
microbiană) și geologie (de ex., aportul râurilor, 
sedimentare). Biogeochimia oceanelor este o 
subcategorie a oceanografiei care se referă la 
ciclul elementelor importante de-a lungul unor 
scale temporale care variază de la zile la milenii. 
Pentru că aceste cicluri presupun procese 
fizice, chimice și biologice, este, firesc, un 
domeniu interdisciplinar.

CE COMPORTĂ PROFESIA TA DE 
CERCETĂTOR?
În calitate de oceanograf chimic computațional, 
desfășor activități de cercetare pe o gamă 
largă de subiecte legate în mare ciclul global 
al carbonului oceanic și corelația acestuia cu 
sistemul global al carbonului. Oceanele au o 
influență majoră asupra dioxidului de carbon 

atmosferic, care este unul dintre principalii 
vectori ai schimbărilor climatice. Activitatea 
mea de cercetare presupune să lucrez pentru a 
înțelege din punct de vedere cantitativ factorii 
importanți ai ciclului global al carbonului 
oceanic în condițiile climatice trecute, prezente 
și viitoare.

CARE SUNT SATISFACȚIILE PE CARE 
ȚI LE OFERĂ MUNCA TA?
Biogeochimia oceanică este extrem de 
relevantă pentru schimbările climatice globale. 
Oceanul absoarbe și va continua să absoarbă 
mare parte din dioxidul de carbon emis în urma 
arderii combustibililor fosili. Cercetările în 
domenii precum fitoplanctonul marin și pompa 
biologică sunt fundamentale pentru a înțelege 
cum funcționează ciclul global al carbonului 
și ce înseamnă acesta pentru impactul 
schimbărilor climatice asupra lumii.

LA CE PROIECTE VEȚI LUCRA ÎN 
CONTINUARE?
Am două direcții viitoare în minte. În 
primul rând, intenționez să folosesc date 
satelitare pentru a cuantifica de la distanță 
rapoartele C:N:P ale fitoplanctonului. 
Astfel, aș suplimenta activitatea mea de 

modelare teoretică cu date reale. În al doilea 
rând, intenționeze să-mi extind activitatea 
teoretică asupra fitoplanctonului, astfel 
încât să încorporeze zooplanctonul. Aceste 
animale microscopice consumă fitoplancton 
și se deplasează vertical prin apele oceanelor, 
prin urmare, reprezintă o componentă 
importantă a pompei biologice, existând o mare 
probabilitate să modifice raporturile C:N:P 
ale fitoplanctonului pe măsură ce biomasa 
fitoplanctonului se scufundă.

CU CE PROBLEME SE VA 
CONFRUNTA URMĂTOAREA 
GENERAȚIE DE BIOGEOCHIMIȘTI AI 
OCEANELOR?
Pentru a modela procesele biologice cu precizie, 
este necesar să le defalcăm în mecanisme 
cuantificabile, însă este mult mai dificil pentru 
biologie decât pentru chimiei și fizică. Cheia o 
reprezintă descoperirea ecuațiilor care stau la 
baza acestor procese. O altă dificultate pentru 
generația viitoare o reprezintă maniera de 
procesa cantitățile enorme de date culese de 
senzorii la distanță precum sateliții și balizeze 
autonome. Aceste seturi de date vor fi esențiale 
pentru capacitatea noastră de a înțelege, însă 
doar dacă reușim să le interpretăm eficient.

DESPRE BIOGEOCHIMIA OCEANELOR

micro_photo - stock.adobe.com

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


Prof. univ. Katsumi Matsumoto accesează de la 
distanță rețelele de supercalculatoare pentru a 

modela biogeochimia oceanului planetar.

Concentrația de clorofilă din oceane. Zonele roșii indică concentrații mari de fitoplancton, iar cele albastre indică concentrații reduse de fitoplancton. Sursă imagine: NASA și SeaWiFS

CE LUCRURI VĂ INTERESAU ÎN 
COPILĂRIE?
Am fost mereu interesat de natură. În copilărie, 
îmi plăcea să merg în drumeții cu familia și să 
prind insecte cu frații mei. În adolescență, am 
devenit interesat de protejarea și conservarea 
mediului.

CINE V-A INSPIRAT SĂ DEVENIȚI OM 
DE ȘTIINȚĂ?
Nimeni din familia mea nu era om de știință în 
perioada copilăriei mele, prin urmare nu m-am 
gândit la această perspectivă. Apoi, fratele 
meu mai mare a urmat studii postuniversitare, 
iar asta mi-a deschis ochii către învățământul 
superior. Ulterior, m-a inspirat nivelul 
cunoștințelor unor profesori de geoștiințe 

precum Tom Webb, de la Universitatea 
Brown, și Wally Broecker, de la Universitatea 
Columbia.

CE CALITĂȚI PERSONALE V-AU FĂCUT 
UN OM DE ȘTIINȚĂ DE SUCCES?
Perseverența este esențială. „Geniul înseamnă 
1% inspirație și 99% transpirație”, a spus 
Thomas Edison, iar perseverența a fost, 
probabil, cel mai important factor al succesele 
obținute. Și norocul joacă un rol, însă trebuie să 
fii tenace ca să ai noroc.

CUM DEPĂȘIȚI OBSTACOLELE 
CU CARE VĂ CONFRUNTAȚI ÎN 
ACTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ?
Din nou, cu perseverență. Dedic cât de mult 

timp și efort pot unei probleme, învățând 
adesea de la cei din jurul meu. Mă opresc când 
îmi dau seama că am făcut toate eforturile 
posibile, apoi revin la problemă după o vreme. 
Adesea reușesc să depășesc obstacolele după 
ce trec prin acest proces de câteva ori, deși 
poate să dureze ceva timp!

CARE SUNT REALIZĂRILE 
PROFESIONALE DE PÂNĂ ACUM DE 
CARE SUNTEȚI CEL MAI MÂNDRU?
Sunt foarte mândru de publicațiile elaborate 
de studenții mei. De asemenea, sunt mândru 
de oportunitățile de care beneficiez ca profesor 
invitat. În ultimii ani sabatici, am desfășurat 
activități de cercetare în Sydney, Hobart, 
Tokyo și Oxford.

CUM A DEVENIT KATSUMI 

BIOGEOCHIMIST AL OCEANELOR?



CUNOȘTINȚE:
1. Ce este fitoplanctonul?
2. Care este ciclul global al carbonului oceanic?

ÎNȚELEGERE: 
3.  Puteți explica importanța pompei biologice în contextul schimbărilor 

climatice globale?
4.  Care sunt procesele fizice și chimice mai ușor de modelat decât cele 

biologice?

APLICAȚIE:
5.  Temperaturile oceanelor cresc ca urmare a schimbărilor climatice. Ce 

efect credeți că ar putea avea acest fapt asupra pompei biologice?
6. Mulți oameni de știință susțin că oceanul este mai important decât
    arborii pentru sechestrarea carbonului? De ce credeți că ar putea fi
    adevărat?

ANALIZĂ:
7.  De ce credeți că raportul Redfield continuă să fie folosit în modelele 

oceanografice, având în vedere că este o simplificare excesivă?  
8. Cum credeți că ar putea afecta zooplanctonul (care consumă
    fitoplancton) raportul C:N:P al fitoplanctonului? 
 9. Katsumi menționează că intenționează să folosească date satelitare
     pentru a le integra în modelele sale. Cum credeți că ar putea îmbogăți
     modelele sale aceste informații?

EVALUARE 
10.  Cercetările lui Katsumi indică faptul că pompa biologică ar putea să 

nu slăbească atât de mult cum s-a crezut anterior. Considerați că asta 
înseamnă că lumea ar putea să se relaxeze în privința eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice?

PUNCTE DE DISCUĂIE

•  Catedra de Științe ale Pământului și ale Mediului a 
Universității din Minnesota desfășoară o serie de inițiative 
de popularizare precum simpozioane pentru studenți, 
resurse disponibile public și proiecte adresate publicului, 
care combină științele și artele. Mai multe informații găsiți 
aici: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Acest articol NASA oferă informații de bază despre 
fitoplancton și importanța acestuia, inclusiv despre maniera 
în care comunitățile de fitoplancton pot fi monitorizate cu 
ajutorul sateliților: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Acest videoclip prezintă informații de bază despre 
conceptul de fertilizare cu fier, o tehnică controversată 
propusă pentru a oferi fitoplanctonului nutrienți 
suplimentari, stimulând astfel sechestrarea carbonului: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ALTE RESURSE

BIOGEOCHIMIA 

OCEANELOR 

CU PROF. 

UNIV. KATSUMI 

MATSUMOTO

Pe baza cunoștințelor voastre și a celor aflat din acest articol, 
desenați diagrama ciclului global al carbonului oceanic. 
Asigurați-vă că diagrama este cât se poate de clară și 
atractivă. Nu uitați să includeți:
 
• Fotosinteza
• Lanțurile alimentare
• Apele de suprafață și de profunzime
• Sedimentele marine
• Carbonul atmosferic
• Emisiile de carbon
 
După ce ați terminat diagrama, căutați câteva exemple 
online.
 Cuprind acestea elemente pe care voi le-ați omis? Puteți 
integra în diagramă informații noi, pe care le-ați aflat?

Dacă aveți timp, reflectați la felul cum ar putea arăta ciclul 
altor nutrienți oceanici. Cum ar putea arăta ciclul global 
al azotului oceanic? Cum l-ar putea influența activitățile 
umane?

ACTIVITĂĂI PE CARE LE PUTEĂI 

DESFĂĂURA ACASĂ SAU ÎN CLASĂ

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


Ilustrație a modului în care viitoarele schimbări oceanice vor influența raportul C:N:P al fitoplanctonului. Spre exemplu, din cauza stratificării, fitoplanctonul va fi limitat într-un strat 
superior, subțire și luminat de soare al oceanului, fiind astfel expus la mai multă lumină. În condiții de iluminat superioare (4), fitoplanctonul își poate accelera procesul de fotosinteză 

(mai mult C) și/sau poate necesita mai puțină clorofilă (mai puțin N), devenind astfel mai bogat în C.

Katsumi susținând o prezentare despre raportul C:N:P al fitoplanctonului în Sydney, 
Australia

Sursă: NASA

Katsumi montând o stație meteo pe acoperișul unei clădiri
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