
El vaixell nordamericá Seward Johnson
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Estudi del cicle del sofre a les capes superficials de l'oceà. Mar dels Sargassos

L'objectiu de la campanya Biocomplexity és dur a terme l'estudi més complet i detallat que mai s'ha fet del cicle del sofre a la capa més superficial de
l'oceà, per tal d'esbrinar els factors ambientals i biològics que controlen l'emissió de DIMETILSULFUR ((CH3)2S, conegut com a DMS) a l'atmosfera. El
DMS és, de llarg, el gas de sofre més abundant a les aigües superficials dels oceans i un dels responsables de l'olor del mar, de l'agradable aroma del
marisc.

El DMS és un subproducte de l'activitat dels microorganismes marins. L'objectiu d'aquesta campaña al Mar dels Sargassos és estudiar què fa que el
DMSP del fitoplàncton acabi sent DMS per a l'atmosfera.

La campanya s'ha portat a terme en juliol 2004 a bord del vaixell oceanogràfic nordamericà Seward Johnson, de 68 metres d'eslora, un vaixell
equipat amb instruments de mesura de les propietats de l'aigua de mar, amb laboratoris fixos i amb laboratoris amb forma de caravana instal.lats
especialment per a nosaltres a coberta.

- Projecte i participants

- Diari de campanya

Pujar
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El mar dels Sargassos
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El paper de l'oceà en el clima

Quan busquem els factors que més influència tenen en el clima de la Terra, abans que tot hem de pensar amb les relacions entre l'oceà i l'atmosfera. Aquests veïns inseparables intercanvien energia i
matèria, i d'aquest intercanvi depèn bona part del funcionament del planeta. Els oceans són masses enormes d'aigua salada, que estan en continu moviment per acció de la rotació de la Terra, dels
vents i de la radiació solar.

Sens dubte, els transports de matèria entre l'oceà i l'atmosfera que més influeixen en el clima són l'exhalació de vapor d'aigua (que determina la humitat de l'aire i, per tant, la nuvolositat i la pluja, a
més de ser un gas hivernacle) i la captació i exhalació de CO2 (el gas hivernacle més famós). Però l'alè del mar és molt més ric en substàncies. Els microorganismes i les reaccions fotoquímiques de la
superfície dels oceans provoquen l'emissió de gasos de sofre, nitrogen, clor i altres elements. En alguns casos, l'alè del mar és la causa principal de la presència d'aquests gasos a l'atmosfera.

Pel fet de tenir una massa tan gran, i per les propietats de l'aigua de retenir la calor, els oceans juguen realment un paper clau en el balanç energètic del planeta. A més de intercanviar vapor d'aigua i
gases amb l'atmosfera, els oceans absorbeixen la calor que arriba del sol i, per mitjà dels corrents, la redistribueixen geogràficament. Només si tenim en compte aquest moviment dels oceans podem
entendre els patrons climàtics que experimentem als continents. Un exemple molt clar és el Corrent del Golf. Aquest és un corrent que transporta cap al Nord les aigües càlides del Mar del Carib i el
Golf de Mèxic, tot fluint paral·lel a la costa est dels EEUU, per desprès creuar l'Atlàntic Nord i arribar a les costes occidentals de l'Europa del Nord. Aquesta és la causa per la qual les Illes Britàniques o
Escandinàvia tenen un clima molt més suau que el que tenen, en la mateixa latitud, al Canadà, per exemple.

L'objectiu principal de la campanya és dur a terme l'estudi més complet i detallat que mai s'ha fet del cicle del sofre a la capa més superficial de l'oceà, per tal d'esbrinar els factors ambientals i
biològics que controlen l'emissió de DMS a l'atmosfera. Seguint els missatges del diari de viatge, trobareu més informació sobre aquest compost i la metodologia emprada per a estudiar les seves
característiques i transformacions.

On es troba i quines característiques té el Mar dels Sargassos?

En diem Mar dels Sargassos, però estrictament no ho és, un mar, ja que no està voltat de terra. És simplement una regió de l'Oceà Atlàntic Nord. De
fet,  el  Mar dels Sargassos s'estén entre  límits  inexistents  de prop de les Bahames fins a prop de les Açores. Comprèn, doncs, una part  molt
significativa de l'Atlàntic Nord subtropical, al voltant dels 30 graus nord de latitud.

És una regió coneguda i diferenciada de l'entorn des de molt antic. Es caracteritza per aigües molt blaves (del color del nostre Mediterrani), poc
productives, i per una calma meteorològica força crònica. De fet, els mariners antics temien la travessia dels Sargassos perquè, com que el vent hi
bufa ben poc, la navegació a vela s'hi feia eterna i els vaixells podien tenir veritables problemes per continuar la ruta. S'explicava que molts vaixells
hi havien quedat atrapats durant tant de temps que se'ls havia donat per desapareguts i la tripulació havia acabat morint d'inanició.

El Mar pren el nom del sargassum, una mena d'alga macròfita que hom veu fàcilment surant al voltant del vaixell. No és fàcil veure altres éssers vius,
als Sargassos, si no disposes d'un microscopi. De tant en tant, un peix volador o, si hi ha molta sort, alguna balena. Per això es fa tan soprenent
veure passar els 'matolls' de sargassum, com paneres de molsa gruixuda. Pot arribar a ser tan abundant i espès que, aquelles mateixes històries dels
antics expliquen que molts vaixells quedaven atrapats per l'alga i desapareixien. És clar que no n'hi ha per tant, però també és clar que ens dirigim,
amb el nostre carregament de ciència i tecnologia, cap a una part de l'oceà glossada, amb més o menys fonament, per històries i llegendes de tota
mena.

Participants
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Els participants de la campanya BIOCOMPLEXITY

Rafel Simó

Rafel és investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Nascut ple d'inquietuds, va caure del bressol i va quedar dividit entre ciències i lletres. Químic ambiental de formació (llicenciat
en Químiques per la UAB i doctorat a la UB) i biòleg de deformació (està al Departament de Biologia Marina), és poeta per naturalesa.

Està profundament convençut que cal lligar disciplines. Per això estudia des dels bacteris del mar fins als satèl.lits que observen l'oceà i l'atmosfera des de l'espai.

Maria Vila Irene Forn

Des que, de molt  joveneta, li  va caure un llamp quan pujava cresta amunt a
buscar la lluna, que no para quieta. Va estudiar Químiques a la UB, on també va
fer un màster en Bioquímica.
Va decidir buscar les aplicacions no escatològiques de la química al medi ambient,
i ara fa la tesi doctoral al Departament de Biologia Marina de l'Institut de Ciències
del Mar. La trobareu al cromatògraf, o al microscopi, o al citòmetre, o al vaixell, o
cresta amunt buscant la lluna.

És una 2x1: va estudiar Químiques amb la Maria a la UB i, com que no en va tenir
prou, també es va treure la llicenciatura de Bioquímica a la mateixa universitat.
Seguint una atzarosa ruta metabòlica, ha anat a parar a l'Institut de Ciències del
Mar, amb una beca per estudiar els flagel.lats i els bacteris marins amb tècniques
de Biologia Molecular. No li agrada que sigui dit, però és ballarina. La seva salsa
faria enrojolar el Ferran Adrià.

Pujar
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Rafel Simó

MISSATGE 1: El vaixell, la seva tripulació i el DIMETILSULFUR

MISSATGE 2: Els efectes dels corrents marins

MISSATGE 3: Els secrets de la producció primària

MISSATGE 4: El nostre treball a bord

MISSATGE 5: Els falsos deserts com el Mar dels Sargassos

MISSATGE 6: Trichodesmium

MISSATGE 7: Llum, radiació, reaccions fotoquímiques i el paper dels organismes

MISSATGE 8: Parèntesis
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Diari de campanya

Hola, sòc el Rafel Simó, investigador principal de la campanya Biocomplexity. Us escric des del vaixell oceanogràfic Seward Johnson, per a explicar-vos el que hem vingut a estudiar
fins al Mar dels Sargassos.

Pujar
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MISSATGE 1. El vaixell, la seva tripulació i el DIMETILSULFUR

Estem a bord! El Seward Johnson serà la nostra llar i el nostre lloc de treball durant tot un mes al Mar dels Sargassos. Som 26 científics i 10 membres de la tripulació, inclosos el capità i la primer
oficial, els mariners, els cuiners i els tècnics dels instruments. Aquesta és una campanya oceanogràfica finançada per la National Science Foundation dels EEUU. La majoria dels investigadors són
americans o treballen en universitats o institucions americanes, amb l'excepció d'un parell d'holandesos i nosaltres, els tres catalans.

El Rafel, la Maria i la Irene a bord Un camarot al vaixell

Al nostre grup ens interessa molt especialment conèixer els efectes de la llum sobre els microorganismes i el sofre. Per a això, tenim diverses estratègies per capturar o imitar la radiació solar que
penetra a l'aigua de mar. En principi ens lleverem de nit i, abans no surti el sol (cap a les 4!), agafarem mostres d'aigua, hi analitzarem els compostos de sofre, i hi determinerem el número i activitat
dels organismes del plàncton que hi viu. Durant la resta del dia, ferem experiments amb aquesta mateixa aigua per veure com l'activitat d'uns o altres organismes afecta la producció i destrucció del
DMSP i la formació i emissió del DMS.

Però de què estic parlant exactament?

El DIMETILSULFUR ((CH3)2S, conegut com a DMS) és, de llarg, el gas de sofre més abundant a les aigües superficials dels oceans. Aquest compost, com que és poc soluble en aigua, té tendència a
passar del mar a l'aire. La seva emissió contínua representa la principal font natural de sofre a la troposfera global, fins al punt que, en transportar-se amb l'aire cap als continents, ajuda a compensar
la pèrdua constant de sofre que aquests pateixen per causa del rentat a què la pluja sotmet els sòls. Un cop a l'atmosfera, el DMS s'oxida per formar petites partícules sulfúriques (aerosols) que
actuen com a nuclis perquè condensin les gotes d'aigua i es formin núvols.
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El cicle del sofre

La mida i l'abundància de les gotes fan que el núvol duri més o menys i que reflecteixi més o menys la llum del sol. Resulta que els núvols actuen de miralls de bona part de la radiació solar i
impedeixen que arribi a la superfície i es converteixi en escalfor; o sigui que, qualsevol cosa que afecti la funció de mirall del núvol té molta importància per al clima. Dit ras i curt, el DMS emès pels
oceans contribueix a refredar el planeta.

De DMS n'hi ha a les aigües de qualsevol oceà. És un dels responsables de l'olor del mar, de l'agradable aroma del marisc. Fins i tot s'ha demostrat que alguns ocells marins poden detectar-ne l'olor tot
volant, i  la utilitzen com a pista per localitzar el plàncton i, amb ell, l'aliment. El lligam entre el DMS i el plàncton és molt estret perquè, de fet, el DMS és un subproducte de l'activitat dels
microorganismes marins. Moltes algues unicel·lulars (components del fitoplàncton) fabriquen dimetilsulfoniopropionat ((CH3)2S + CH2CH2COO-, DMSP), un compost que els és molt útil per sobreviure
en  un ambient tan  estressant com són les  aigües  més  superficials  de l'oceà: són  salades, amb dosis elevades de radiació  ultraviolada i,  sovint,  amb falta  d'elements essencials  per créixer
equilibradament i multiplicar-se.

El DMSP resulta ser, a més, el precursor del DMS; és a dir, que el DMSP pot transformar-se fàcilment en DMS i, com a gas, passar a l'atmosfera i influir sobre el clima. Si participem en aquesta
campaña al Mar dels Sargassos, amb aquesta colla de científics nordamericans, és precisament per estudiar què fa que el DMSP del fitoplàncton acabi sent DMS per a l'atmosfera.

Al vaixell, entre tots els científics participant, mirem moltes coses. Mirem, per exemple, si les algues estan estressades, si se les mengen els seus parents, els protozous herbívors, i d'aquest àpat en
surt DMS. Mirem també si els bacteris prefereixen cruspir-se tot sencer el DMSP que deixen anar les algues, o si en converteixen una part a DMS. Mirem si hi ha bacteris (i quins són) que es cruspeixin
el mateix DMS abans no s'escapi a l'atmosfera. I mirem, també, quant se n'escapa finalment.

Que us sembla?

Pujar

© 2005-11 ICM Divulga Crèdits | Avís legal Portada | Mapa Web

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/ca/campa...

2 de 2 31/07/2020 11:21



QUI SOM ÀREES MONOGRÀFICS WEBS DEPARTAMENTALS ICM PROPOSA Portada | Español | English | Web ICM | Web UTM

Campanyes oceanogràfiques

La investigació en curs

Campanyes oceanogràfiques

La campanya CACO

La campanya Biocomplexity

Campanyes Coralls Profunds

La campanya LAKRIS

La campanya MEDITS

La campanya ChEsSo

La campanya SPURS

La campanya PEGASO

El mar a l'aula

Galeria multimèdia

Projecte MAGNET

DESTAQUEM

La campanya Biocomplexity

Inici Projecte i participants Diari de campanya

Diari de campanya

MISSATGE 2. Els efectes dels corrents marins

Avui, camí del Mar dels Sargassos a bord del Seward Johnson, hem creuat el Corrent del Golf. Com que som a ple estiu, i les aigües properes a la costa de Florida (d'on hem sortit) ja eren molt
càlides, pràcticament no hem notat res més que una petita agitació del mar. Recordo que, l'abril de fa dos anys, la travessa del Corrent del Golf va ser espectacular. En aquella ocasió anàvem a bord
d'un altre vaixell americà, l'Oceanus, també camí dels Sargassos: llavors però, havíem sortit de les aigües fredes del Golf de Maine, a l'extrem nord dels EEUU.

Recorregut amb l'Oceanus en 2002 Recorregut amb el S. Johnson en 2004

Els primers dies de navegació amb l'Oceanus, la temperatura de l'aigua era de 5 graus, i la de l'aire rondava els 0 graus. La primavera encara no havia esclatat, a l'estat de Maine. Vam travessar els
George Banks, zona pesquera per excel.lència i escenari de la tragèdia de La Tempesta Perfecta. La temperatura de l'aigua havia pujat tot just una mica. Llavors, en direcció sudest, vam travessar el
Corrent del Golf i vam entrar al Mar dels Sargassos. En la travessia, les aigües es van anar tornant blaves i càlides (més properes als 20 graus). El més espectacular va ser que, en només 24 hores de
navegació, vam passar de l'hivern a l'estiu, del folre polar a la samarreta de màniga curta, dels 0 o 5 graus als agradables 19. Vam poder viure amb l'experiència el que diuen els llibres de text: que al
mar també hi ha fronteres que marquen divisions climàtiques, també hi ha corrents i fronts i remolins, alguns de persistents, talment com els homes del temps ens mostren que passa a l'atmosfera.

Aquesta vegada hem entrat als Sargassos en ple juliol, i l'aigua té una temperatura de bany: 27.5 graus. Ens dirigim a l'estació BATS (Bermuda Atlantic Time Series), un punt a l'oceà prop de
Bermuda, on fa més de 15 anys que equips internacionals d'oceanògrafs, encapçalats per nordamericans i britànics, fan un seguiment de les aigües i el plàncton. Quan siguem prop de BATS,
utilitzarem les dades que els satèl.lits orbitals envien al vaixell per localitzar un corrent o un remolí estable i persistent. Localitzat el corrent tirarem boies a l'aigua i les anirem seguint amb el vaixell,
per assegurar-nos d'estar tots els dies en una mateixa aigua.

Si tot va bé, així que haurem llançat les boies, no ens caldrà més que deixar-nos portar pel corrent, amb rumb indeterminat però sempre amb la proa cap allà on la mar i el cel s'estimen d'amagat.

De l'hivern ...a l'estiu
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MISSATGE 3. Els secrets de la producció primària

Sovint associem la verdor d'un paisatge a la seva bellesa i salut ecològica. És lògic, perquè tenim assumit que en el verd de les plantes hi ha la base principal de transformació de l'energia que ens
arriba del sol en biomassa i, per tant, en vida. D'aquesta transformació, realitzada per mitjà de la fotosíntesi, en diem producció primària. La vegetació terrestre, en conjunt, és la responsable de la
meitat de la producció primària global. L'altra meitat té lloc als oceans per mitjà del plàncton fotosintetitzador, principalment algues unicel.lulars i cianobacteris.

Com passa amb les plantes terrestres, per fer la fotosíntesi els productors primaris planctònics necessiten la llum, la font de carboni i les sals nutrients que aportin els altres elements essencials
(principalment nitrogen, fósfor i alguns metalls). És evident que la llum prové del sol. De carboni no en falta pas, es troba dissolt a l'aigua de mar en forma de bicarbonat. Pel que fa a les sals
nutrients, també es troben en quantitats abundoses (principalment com a nitrats i fosfats) en l'aigua de mar. No sembla, doncs, que hi hagués d'haver cap limitació perquè els oceans fossin veritables
sopes de productors primaris i, amb ells, dels seus consumidors. Però als oceans hi ha grans zones que, tota o bona part de l'any, s'assemblen més als deserts que no pas als boscos tropicals o les
praderies nòrdiques. Això és degut, sobretot, a la disponibilitat de les sals nutrients per ser utilitzades pel plàncton.

Resulta que la radiació del sol només arriba per dalt, i és absorbida ràpidament per l'aigua. Això fa que, malgrat que els oceans tenen, de mitjana, una profunditat de més de 4000 m, la fotosíntesi
només és possible en les aigües més superficials. Si el mar es troba homogeneïtzat, fred tot ell, i el moviment vertical de l'aigua és tal que als organismes els és impossible instal.lar-se prop de la
superfície, no hi ha manera que creixin els productors primaris. Això passa, per exemple, en mars temperats a l'hivern (figura de baix, A).

Diferents situacions als oceans

Pero no és sempre aixi. Amb l'escalfor del sol de l'estiu (a la figura d'amunt, C), o dels tròpics, l'aigua més superficial s'escalfa i pren una densitat més baixa que l'aigua més profunda. Es formen dues
(o més) capes de densitat diferent, separades per una mena de barrera invisible (la temoclina), només observable amb instruments electrònics de mesura de la densitat. Els productors primaris
creixen en l'aigua més superficial, la que està il.luminada pel sol, i en van consumin les sals nutrients fins a quedar-ne ben curts. A les aigües més fondes, els nutrients són abundants però, per causa
del canvi de densitat, nomes poden passar cap a la capa superficial per difusió, que és un procés molt lent, o bé si una tempesta o un remolí trenca momentàniament la barrera de densitat.

En el cas de la primavera i de la tardo, (a la figura de dalt, B i D), parlem de situacions entremig, en les que la termoclina s'està formant, o està desapareixent, respectivament, i el fitoplàncton creix
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mes o menys ràpidament (es parla de "bloom d'algues"), depenent de la energia solar i dels nutrients dels que disposa.

Resumint doncs, a la superfície la producció primària depèn de (i) l'entrada lenta de nutrients per difusió, (ii) els pocs nutrients que puguin caure des de l'atmosfera, i (iii) el nitrogen i el carboni que el
mateix plàncton va reciclant i reutilitzant. En aquestes condicions, la producció primària prop de la superfície sol ser baixa, els organismes que hi viuen solen ser molt petits (que són els que millor
aprofiten els nutrients), i el satèl.lit veu les aigües molt poc colorades. Però d'això parlarem més detalladament al missatge 5.

Ampolles a coberta En Rafel al CTD
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MISSATGE 4. El nostre treball a bord: una mica a coberta i una mica al laboratori

El nostre treball en aquesta campanya consisteix en utilitzar les dades que els satèl.lits orbitals envien al vaixell per localitzar un corrent o un remolí prou estable i persistent. Anem seguint tres boies
durant dies, tot recollint aigua diàriament, per fer un estudi de com el plàncton i el sofre evolucionen amb el temps en una mateixa massa d'aigua. Per seguir les boies no ens calen prismàtics: van
equipades amb un sistema d'emissió per ràdio que permet saber-ne la posició des del vaixell, sigui per via directa o a través d'un satèl.lit.

Bioes a l'aïgua Boies amb localitzadors per satèl·lits

Cada dia treiem aigua amb el CTD de les zones a prop de les boies. Ens donem compte que es una llàstima no tenir un citòmetre de flux a bord. Podríem comptar ràpidament les algues petites, els
cianobacteris i els bacteris, que són els únics que creixen en aquestes condicions. Però haurem d'esperar a la tornada a Barcelona. Els altres científics han dut aparells diversos: el mini-catamarà per
fer perfils d'aigua molt superficial, un espectròmetre de masses per prendre mesures de dimetilsulfur (DMS) a l'aigua cada 15 segons i un sistema totalment automatitzat de mesurar DMS superficial
en semicontinu. Però el premi se l'endú el super-espectròmetre de masses de molts molts dòlars (!) que mesura en continu el DMS atmosfèric. En Byron, l'investigador que ha construït el sistema i
n'ha fet el software, es passa el dia llegint a coberta mentre l'aparell fa solet la feina. Quina enveja!

Utilitzem diversos localitzadors ...i fem servir diferents soports
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MISSATGE 5. Els falsos deserts com el Mar dels Sargassos

Tanmateix, un cop d'ull a les imatges que ens arriben dels satèl.lits que capturen la concentració de clorofil.la, ens adonem que a les mateixes latituds on es troben els grans deserts continentals
(Sahara, Austràlia, Gobi, Atacama), els oceans centrals apareixen també molt descolorits. Són els falsos deserts oceànics.

El Mar dels Sargassos, on som ara mateix a bord del Seward Johnson, és un d'aquests falsos deserts. "Desert" perquè, com vam explicar en el missatge anterior, és zona de poca abundància de
plàncton i baixa producció primària. "Fals" perquè, per petits que hi siguin els organismes i limitat el seu creixement, hi ha unes comunitats planctòniques molt ben adaptades al reciclatge de
nutrients, i les aigües són lluny de poder rebre la consideració de mortes.

Algues unicel·lulars Els filtres queden clars, aixó ens indica que en aquesta
zona no hi ha molt d'aliment al mar

Les primeres dades que obtenim en aquesta campanya ens confirmen què aquest troç de oceà és realment oligotròfic. Les clorofil·les a la capa de barreja són de 0.02-0.04 mg/l. Els nutrients es
troben en concentracions nanomolars i la producció primària ens surt baixíssima (més del que esperàvem). Hem fet un experiment d'addició de nutrients en ampolla i no ens ha crescut pràcticament
res.

És cert que aquests dies de navegació pels Sargassos, hem vist ben poca bèstia grossa. Les aigües són ben blaves, i els que s'han aventurat a pescar amb canya s'han avorrit força. L'altre dia, però,
va ser una excepció. Vam parar per fer una de les habituals operacions de mesura de les propietats de l'aigua. Mentre badàvem des de coberta, ens vam adonar que el mar era ple de puntets, o més
aviat cuquets, que primer ens van semblar blancs però que després vam veure que tiraven a fosc.

En vam prendre una mostra i la vam posar al microscopi i...
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MISSATGE 6. Trichodesmium

Al microscopi ens hem donat que es tractava de Trichodesmium, un organisme fascinant que és el resultat de les respostes adaptatives que l'evolució ha donat a aquestes condicions extremes de falta
de nutrients. El Trichodesmium és un cianobacteri filamentós. O sigui, és un organisme unicel.lular procariota que s'agrupa en filaments formats per moltes cèl.lules, per molts individus. Encara, els
filaments s'uneixen per formar feixos, fins al punt que són visibles a ull nu.

Trichodesmium Les mostres es veuen directament a l'ordenador

La particularitat del Trichodesmium és que té la capacitat de fixar el nitrogen de l'aire; és a dir, de captar les molècules de N2 que, juntament amb l'oxigen, són la base de l'aire que respirem. A
nosaltres i a la majoria d'éssers vius, el nitrogen gas de l'aire ens és metabòlicament indiferent perquè no el podem utilitzar per a res. I mira que necessitem un element tan essencial com el nitrogen,
però l'hem d'agafar en formes més oxidades. El Trichodesmium té la capacitat d'incorporar el nitrogen no oxidat i convertir-lo en formes utilitzables per l'organisme. Això és la bicoca, és clar. No depèn
del poc nitrat que li arriba d'aigües més fondes per difusió, ni de l'amoni i el nitrogen orgànic que excreten, com a reciclatge, els seus veïns. En té prou amb prendre el nitrogen directament de la font
més inacabable: l'aire.

Alguna pega ha de tenir, el Trichodesmium, per no ser l'organisme mes feliç i exitós del món. Efectivament, el procés de fixació de nitrogen gas depèn d'un altre element essencial: el ferro. Al mig de
l'oceà, la font principal de ferro és la caiguda de pols provinent dels continents i transportada pel vent. En èpoques de poca pols, el Trichodesmium (i altres organismes planctònics que també
necessiten ferro) veu limitat el creixement. Ara, a l'estiu, som en temporada alta d'arribada de pols del Sahara, als Sargassos. Per això, en ple juliol, el Trichodesmium fa l'agost i ens obsequia amb
taques d'aigua pigada. Els que es miren les imatges que envien els satèl.lits arriben a identificar aquestes taques enmig del blau immens.

En aquest moment de la campanya som aquí a ple estiu, quan la barrera de densitat és molt potent i les aigües de la superfície són pobres per al creixement del plàncton. Em pregunto si ens veuen, a
nosaltres, petits fixadors de respostes en un oceà (profund, inacabable) de preguntes.
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MISSATGE 7. Llum, radiació, reaccions fotoquímiques i el paper dels organismes.

La radiació solar és absorbida amb eficiència per l'aigua de mar, per la matèria dissolta i per les partícules en suspensió. Així, el mar és fosc a partir dels 5 o dels 100 metres de profunditat, depenent
de la transparència de l'aigua. Aquí al Mar dels Sargassos i en ple estiu, amb les aigües tan escasses de nutrients per a la vida, la llum penetra ben bé fins als 100 metres.

De fet, quan els oceanògrafs parlem de llum ens solem referir a la radiació fotosintèticament activa (PAR), aquella que és apta per ser utilitzada en la fotosíntesi, i que pràcticament coincideix amb la
llum visible. Però una bona part de la radiació solar arriba com a radiació ultraviolada (UV), de longitud d'ona més curta que la visible. La radiació UV la podem dividir entre la UV-B, que és perjudicial
per als éssers vius i molt activa en reaccions fotoquímiques, i la UV-A, menys agressiva.

Llum i longitud d'ona

El fet és que l'absorció a l'aigua de mar és diferent per cada un d'aquests tipus de radiació. Si la PAR hem dit que pot penetrar fàcilment fins a 100 m de profunditat, la UV-A és absorbida més
ràpidament, i difícilment en trobarem més avall dels 40 m (i encara molt menys en aigües més tèrboles). La UV-B s'extingeix més ràpidament encara, i només és activa en els primers metres d'aigua.
Els efectes de la radiació solar sobre les molècules i els organismes depenen, doncs, de la fondària. Segons a quines profunditats es moguin, els organismes estan exposats a proporcions diferents de
la radiació que els permet viure i de la que els perjudica.

La radiació ultraviolada, i en especial la UV-B, genera estrés oxidatiu. Forma radicals d'oxigen que, si no s'eliminen, poden reaccionar amb el material genètic, amb els enzims o amb les membranes i
fer-los malbé. Llavors és quan la UV-B és nociva per l'organisme. Amb l'evolució, evidentment, els microorganismes marins han desenvolupat sistemes de defensa contra l'oxigen reactiu, que
bàsicament consisteixen en molècules especialitzades en l'eliminació dels radicals. El dimetilsulfoniopropionat (DMSP) i el dimetilsulfur (DMS), les substàncies que estudiem en aquesta campanya
oceanogràfica, són dos d'aquests compostos de defensa contra l'estrés oxidatiu dels microorganismes. Però la radiació UV-B encara té un altre paper en el cicle del sofre del mar: és la responsable de
la destrucció química d'una part del DMS dissolt a l'aigua de mar i a punt per sortir a l'atmosfera. És a dir, d'una banda la UV-B fa que el plàncton produeixi i deixi anar més DMS, però per altra banda
el destrueix. Així doncs, per entendre les causes que hi ha darrera de les nostres mesures de compostos de sofre a l'aigua de mar, ens cal fer experiments on exposem l'aigua i els organismes que hi

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/ca/campa...

1 de 2 31/07/2020 11:23



viuen a nivells i qualitats diferents de radiació solar.

Aquí al Mar dels Sargassos, les formes amb què fem aquests experiments són diverses. Una, la més senzilla, consisteix a posar mostres d'aigua en ampolles de quars, deixar-les a la coberta del vaixell
sota dos dits d'aigua, i sobreposar-hi filtres que facin ombra i redueixin tota la radiació, o bé deixin passar proporcions diferents de PAR i UV. Els experiments més sofisticats consisteixen a penjar una
sèrie d'ampolles de quars d'una boia flotant al mar, de manera que cada ampolla quedi penjada a una profunditat diferent i, per tant, exposada a una llum d'intensitat i qualitat diferent. Quan traurem
les ampolles de l'aigua, allò que mesurarem serà el resultat del que ha passat en aquella profunditat.

Experiments a coberta Milions de potets de mostres per analitzar!

Simultàniament, ens caldrà fer baixar un radiòmetre, que és un aparell que ens mesura la variació de tots els tipus de radiació amb la profunditat. Així coneixerem quins tipus de llum ha experimentat
cada ampolla, i quins resultats caldria esperar a les profunditats en què no hem posat ampolles.

Encara hi ha una altra manera: un mostreig intensiu de l'aigua de la superfície durant més de 24 hores. Es tracta d'aprofitar que la llum canvia de forma natural entre la nit, la matinada, el migdia, la
tarda i el vespre; és a dir, aprofitar l'experiment natural del cicle dia-nit. Quan haguem treballat les dades que hem obtingut, tot plegat ens ha de permetre entendre com responen el plàncton i el
sofre a la llum del sol.

La llum que és la base de la major part de la vida del planeta, però que demana sistemes de protecció perquè no sigui perjudicial. Com la Irene, que ja fa massa estona que dorm en una tombona a la
coberta de popa, sota el sol implacable dels Sargassos. Potser que li diguem que busqui l'ombra, o quedarà ben socarrimada. Pobreta; ja fa moltes nits que no dormim gaire.

Treballant sin parar Estem entretinguts

Pujar

© 2005-11 ICM Divulga Crèdits | Avís legal Portada | Mapa Web

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/ca/campa...

2 de 2 31/07/2020 11:23



QUI SOM ÀREES MONOGRÀFICS WEBS DEPARTAMENTALS ICM PROPOSA Portada | Español | English | Web ICM | Web UTM

Campanyes oceanogràfiques

La investigació en curs

Campanyes oceanogràfiques

La campanya CACO

La campanya Biocomplexity

Campanyes Coralls Profunds

La campanya LAKRIS

La campanya MEDITS

La campanya ChEsSo

La campanya SPURS

La campanya PEGASO

El mar a l'aula

Galeria multimèdia

Projecte MAGNET

DESTAQUEM

La campanya Biocomplexity

Inici Projecte i participants Diari de campanya

Diari de campanya

MISSATGE 8. (Parèntesi)

"... Per fi he tingut una estona per seure a popa i mirar, simplement mirar amb la pell i els ulls, com s'apaga el dia. A aquesta hora s'hi està bé, a fora. La lluna, com un meló escurat fins a la pell,
somriu perquè sap que té totes les de guanyar. El mar es va fent espès i opac, com oliós, com d'un oli estranyament arrugat. Poc enllà i amunt del nostre rastre, hi ha quatre núvols que semblen més
a prop i més estripats que mai. Al lluny, en canvi, els núvols de tempesta s'alcen desendreçats, de la mateixa manera com s'apilen els records, en equilibris impossibles. Tot i que se'm fa estrany saber
que fa estona que dormiu, sento que a mi també la sang se m'asserena. Voldria capturar aquest instant, fixar-lo en nitrogen líquid o formol i empassar-me'l, perquè sé que se m'escapa. També sé,
tanmateix, que sóc fet de paisatges com aquest, precisos, desenfocats, mig inventats, diàfans, mal pintats, barrejats com el calaix de diapositives, indestriables, indispensables. Sóc fet de temps
amuntegat, de temps fugit, de temps que ha de venir i del que ja no vindrà per més que el cridi. Fet de silencis i abraçades, de paraules descobertes, dels teus ulls. De la matèria de la llum, que pren
sentit en el paisatge.

S'escola el temps, amb un regust arrossegat de mitges llums en dos quarts d'ombres. A la fi, sempre, l'últim reflex també s'apaga."

Rafel

Pujar

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/ca/campa...

1 de 2 31/07/2020 11:23


