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Reguleres vinden av 
en biotisk pumpe?
Markus Lindholm

Hvorfor blåser det? Den vanlige forklaringen handler om oppvarming og regio-
nale forskjeller i lufttrykk som leder ny luft inn mot områder med lavere trykk. 
Men kanskje bidrar også andre faktorer? Nylig lanserte de to russiske fysikerne 
Anastassia Makarieva og Victor Gorshkov en modell som flytter klodens skoger, 
og særlig regnskogene, inn i sentrum av diskusjonen om hvorfor det dannes lav-
trykk, og dermed også hvorfor det blåser. Ideen deres ble først lite kommentert, 
kanskje fordi den var skrevet i et krevende matematisk språk. Men så publiserte 
Douglas Sheil og Daniel Mourdiyardo en forenklet versjon i Bioscience, og etter 
det har ikke debatten stått stille. 
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av sirkulerende luft på hver side av 
ekvator, som bestemmer det regionale 
klimaet og også i stor grad de store 
vegetasjonssonene på jorden: Tropisk 
regnskog, savanne, ørken, løvskog, 
barskog og tundra. 

Påvirker vegetasjonen klimaet?
I de store sirkulasjonsprosessene betyr 
vekslingene i luftfuktighet mye, fordi 
kondensasjon frigjør varme som gir 
luft fornyet oppdrift. Og her bidrar 
vegetasjonen. Evapotranspirasjonen 
– summen av direkte fordampning fra 
fuktige overflater og transpirasjon fra 
vegetasjonen – leverer mye vanndamp 
til de overliggende luftlagene hver dag, 
særlig i tropene. I regnskoger utgjør 
løvverket et opp mot femti meter 
dypt lag, som leder enorme mengder 
fuktighet fra jordsmonnet og over i 
atmosfæren. Store trær i regnskogen 
transpirerer 1 m3 vann eller mer hver 
dag. Transpirasjonen er nødvendig 
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«Figur 1 
De tre hovedcellene 
i den globale atmo-
sfæriske sirkulasjo-
nen av luftmasser 
(ill. K. Skilbrei).» on 
page 144

Vegetasjonen leder 
enorme mengder 
vanndamp til 
atmo sfæren.

Den globale sirkulasjonsmodellen
Atmosfærens sirkulasjon følger et 
hovedmønster som er godt kartlagt 
(Figur 1). I tropene stiger fuktig luft til 
værs og utløser daglige skybrudd og 
regn. Høyere oppe flyter luften nord 
og sørover, og synker mot bakken 
igjen 20–30° nord og sør for ekvator, 
der det blir tørt klima. Luftmassene 
stryker så dels inn mot ekvator igjen, 
og dels mot høyere breddegrader (i 
Atlanterhavet er disse vindene viktige 
for Golfstrømmen, og dermed også 
for klimaet i Norden). Over hav suger 
luften opp fuktighet igjen, og poten
sialet for nedbør øker på ny. I nord 
møter vindene polarluft og genererer 
«Polar fron ten». Fuktigheten konden
serer til regn, og luftmassene presses 
på ny til værs og flyter som tørr luft 
dels nordover, og dels mot sør, der den 
blander seg med luften fra ekvator, 
og igjen faller mot bakken. Slik dan
nes tre store atmo sfæriske «celler» 
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for å få næringsstoffer som plantene 
trenger til fotosyntesen fra røttene og 
ut i bladverket. Dels tjener transpi
rasjonen også nedkjøling, og dels er 
den en utilsiktet lekkasje knyttet til at 
spalteåpningene holdes åpne for å ta 
opp karbondioksid. 

Mange har ment at skogene påvir
ker både temperatur, vind, jordbunns
hydrologi og luftfuktighet. Allerede de 
amerikanske nybyggerne hevdet at den 
omfattende hogsten knyttet til nytt 
åkerland og bureising endret været. 
De tørre landskapene i deler av Spania 
(blant annet Almeria) var opprinnelig 
skogkledde og regnrike, men nedbøren 
ble mindre etterat skogen ble hugget 

for to hundre år siden. Omleggingen 
til beiteland i det sentrale Amazonas 
har også tilsynelatende ført til tørrere 
og varmere værtyper, og også i Kame
run har avskoging vært assosiert med 
mindre regn. Richard St. Barbe Baker 
grunnla The International Tree Fo
undation for hundre år siden og satte 
i gang et omfattende treplantingsar
beid i Afrika, blant annet fordi han 
mente det ville bidra til mer nedbør. 
Dette videreføres nå av Den Afrikan
ske Union, som planlegger the Great 
Green Wall – en 15 km bred vegg av 
skog fra Senegal til Etiopia, som man 
håper skal stabilisere både jordsmonn, 
hydrologi og lokalklima.

Figur 1 
De tre hovedcellene i den 
globale atmosfæriske sir-
kulasjonen av luftmasser 
(ill. K. Skilbrei).
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Den biotiske pumpen
På tross av at mange har antatt en 
sammenheng mellom klima og skog 
har de store ekvatoriale lavtrykkene, 
som har betydning for hele den globale 
sirkulasjonen, vært forklart ved direkte 
solvarme, som får luften til å stige og 
fuktigheten til å kondensere. Om dette 
stemmer har de ekvatoriale regnsko
gene oppstått fordi det regnet så mye.

Nei, det er omvendt, mener Anas
tassia Makarieva og Victor Gorshkov. 
Det regner mye i Amazonas på grunn 
av skogen. Det er ikke klimaet som 
har skapt regnskogen, det er tvert 
om regnskogen som har skapt det 
fuktige klimaet. Uten å bestride at 
også oppvarming bidrar til lavtryk
kene, mener de at vegetasjonen er den 
altoverskyggende kilden til bakkenær 
luftfuktighet, som så kondenserer og 
blir motoren til den globale sirku
lasjonen. Og de mener at dette til 
en viss grad også gjelder for skoger 
på høyere breddegrader. Kondense
rende vanndamp genererer betydelige 
trykkfall i luftmassene, fordi volumet 
av vanndamp er større enn volumet av 
regnvann, og det er disse lavtrykkene 
som får fuktige luftmasser fra havet 
til å suges lenger innover på kontinen
tene, skriver de. Denne mulige årsaken 
til trykkfall har vært lite påaktet, og 
kan være nok til å skape de tropiske 
lavtrykkene. Og jo kraftigere eva
potranspirasjon, jo mer nedbør og 
sterkere lavtrykk, og desto kraftigere 
suges ny luft inn. Lavtrykkene som 
trekker fuktig havluft innover land 
genereres altså i denne modellen ikke 
først og fremst av strålingsvarme, men 
av kondensasjon av fuktighet avgitt 
fra vegetasjonen.

Dersom evapotranspirasjonen 
betyr så mye som de russiske forskere 

Det regner så mye 
i Amazonas på 
grunn av skogen.

hevder legger dette en ny dimensjon 
til biosfærens betydning for klodens 
fysiske egenskaper. Makarieva og 
Gorshkov kaller systemet for den bio
tiske pumpen, og hevder at skogene, 
og særlig tropisk regnskog, gjennom 
denne mekanismen er essensielle for 
klodens klima (Figur 2). De globale 
vindsystemene skyldes i så fall faktisk 
på sett og vis skog. 

Alle på Vestlandet vet at været 
der er preget av fuktige luftmasser 
fra Nordsjøen, og som tvinges til 
værs mot fjellene og kondenserer. 
Slik «orografisk nedbør» kan enkelt 
forklares etter rent termiske rammer. 
Men det forklarer ikke et underlig
gende premiss – hva er det som i det 
hele tatt trekker luftmassene inn fra 
Nordsjøen? Svaret er ifølge de rus
siske forskerne den biotiske pumpen. 
Når fuktig havluft kommer inn over 
land burde det regne stadig mindre 
jo lenger vekk fra kysten luften kom, 
og etter noen hundre kilometer burde 
luften vært tømt for fuktighet. I om
råder uten vegetasjon er det også 
nettopp slik det er, hevder Makarieva 
og Gorshkov: Det blir stadig tørrere 
jo lenger vekk fra havet man kommer, 
for eksempel i VestAfrika, i nordre 
deler av Australia eller i Argentina. 
Men mange steder er det helt anner
ledes, med rikelig nedbør også langt 
fra nærmeste kyst, som i de kontinen
tale regnskogene, i Sibir, eller i det 
sørlige Kina. Forskerne mener at de 
skogkledde kystområdene her fortlø
pende skaper lavtrykk som pumper 
fuktighet lenger og lenger innover på 
kontinentene.

Man kan forsøksvis estimere hvor 
nedbøren stammer fra ved å måle 
hvor mye det regner over et nedbørs
felt, og sammenholde dette med hvor 

01 Lindholm 02.tif

«Figur 2 
Den biotiske pum-
pen gjør det mulig å 
flytte fuktig havluft 
langt inn over land, 
gjennom gjentatte 
sykluser av transpi-
rasjon, kondensa-
sjon og regn, som 
suksessivt genererer 
nye lavtrykk stadig 
lenger innover på 
kontinentene (Ill. 
K. Skilbrei).» on 
page 147

Hva er det som 
trekker luft
massene inn fra 
Nordsjøen?
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mye som renner ut via vassdragene. 
Som fingerregel mener man at det 
vanligvis regner dobbelt så mye som 
det vassdragene drenerer, og at altså 
halvparten av alt regn på landjorden 
egentlig er resirkulert fuktighet fra 
vegetasjon og fuktige overflater. Men 
det er betydelige regionale forskjel
ler, og enkelte beregninger tilsier at 
nedbør i de innerste (vestligste) delene 
av Amazonasbekkenet har vært re
sirkulert opptil syv ganger etterat det 
kom inn fra havet i øst. Dersom det 
er riktig styrker det indikasjonene om 
at Amazonas faktisk er et slikt digert, 
biotisk pumpeverk.

Men dersom vind til en viss grad 
genereres av skog, burde den kunne 
snu når det blir kaldere og evapo
transpirasjonen svekkes, samtidig som 
fuktigheten i havluften utenfor fortsatt 
er høy og skaper rikelig nedbør der 
ute. Luftmassene burde da i stedet 
gå fra land og utover mot havet. Og 
det finnes eksempler på dette, blant 
annet når monsunen snur. Når det blir 
kaldere og fotosyntesen i skogen avtar, 
faller også evapotranspirasjonen. 
Luftlagene over skogen blir tørrere, 
og de lokale lavtrykkene blir færre. 
Men havet utenfor produserer fortsatt 
fuktig luft og nedbør, som leder til 
trykkfall og tiltrekker seg kontinentale 
luftmasser. 

Om den nye modellen er riktig 
genereres faktisk vind til en viss grad 
av skog. Systemet er i så fall en over
ordnet nisjekonstruksjon, nærmest i 
Gaiaformat, der klodens skoger siden 
tidenes morgen har optimalisert de 
klimatiske omgivelsene på landjorden 
i henhold til behovet. Klodens terres
tre biota har i så fall utviklet seg i et 
miljø som til en viss grad er utformet 
av biosfæren selv. Eller som Douglas 

Halvparten av alt 
regn på landjorden 
er egentlig resirku
lert fuktighet fra 
vegetasjon.

Sheil og Daniel Murdiyarso skriver i 
sin artikkel: «The biotic forest pump 
can be considered as the crown of 
evolution of terrestrial biota, ultima
tely it was this pump that enabled land 
to flourish with life». Om modellen er 
rett kan på den annen side både hogst 
og skogplanting påvirke klimaet, ikke 
bare fordi skog lagrer karbon, men 
også fordi slikt vil påvirke de regionale 
vindsystemene. Og hvis til og med 
de globale vindsystemene står under 
sterkere biologisk kontroll enn vi hittil 
har vært klar over betyr det at hog
ging av tropisk regnskog og omlegging 
til landbruk kan føre til forandringer 
også i klodens globale sirkulasjon.

Makarieva og Gorshkov har spe
sifisert teorien sin gjennom en serie 
artikler, og det har også kommet flere 
oppfølgingsstudier fra andre forsker
grupper som drøfter ulike implika
sjoner ved teorien. Men det har også 
hevet seg kritiske røster. Michael T. 
Coe ved Woods Hole Research Center 
i Massachusetts, som studerer klima, 
arealbruk og skog i Amazonas, mener 
både premissene og slutningene i 
konseptet er feil fra først til sist. En 
gruppe ledet av Isabella Angelini 
ved University of Virginia publiserte 
i 2011 en bredt anlagt analyse av 
premissene som de russiske forskerne 
legger til grunn, og mener regnskogen 
umulig kan være den sentrale drive
ren for vindsystemene. Forfatterne 
reanalyserte store datasett om klima 
og nedbørsmønster i Amazonas, og 
kom til at skogen trolig påvirker, men 
ikke bestemmer, lavtrykkene. I tillegg 
hevder de at nedbøren ikke øker med 
avstanden fra kysten i skogkledde 
kontinenter, slik den biotiske pumpen 
predikerer. Basert på isotopanalyser 
av oksygen mener de også at nedbøren 

Det har hevet 
seg flere kritiske 
røster.
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over Amazonas i all hovedsak kommer 
direkte fra havet, og ikke er resirku
lert ved evapotranspirasjon. I så fall 
betyr den biotiske pumpen lite for det 
trykkfallet hele diskusjonen står om. 
Året etter publiserte imidlertid Nature 
en artikkel som viste at noen døgn 
over tropisk regnskog doblet sannsyn
ligheten for at luftmasser genererer 
nedbør. Og en oversiktsartikkel i Glo
bal Change Ecology konkluderte med 
at skogen påvirker luftfuktigheten 
også over større områder. Forfatterne 
mener den biologiske pumpen har 
troverdighet, og at skoger er medbe
stemmende for nedbørsmønsterets 
utforming. Diskusjonen om vinden og 

hvilken rolle den biotiske pumpen kan 
tilkjennes vil sikkert fortsette i årene 
som kommer, og er et godt eksempel 
på vitenskapskulturens integritet og 
vilje til å drøfte modeller som går på 
tvers av de etablerte oppfatningene. 
Under en artikkel av Makarieva & 
Gorshkov i Atmospheric Chemistry 
and Physics i fjor skriver for eksem
pel redaktøren at riktignok var begge 
fagfellevurderingene sterkt kritiske, 
men redaksjonen ønsket likevel å 
publisere studien for å sikre at disku
sjonene rundt den biotiske pumpen 
fikk fortsette. 

Den biotiske pumpen er for øvrig 
ikke den eneste storskalarelasjonen 

Figur 2 
Den biotiske pumpen gjør 
det mulig å flytte fuktig 
havluft langt inn over 
land, gjennom gjentatte 
sykluser av transpirasjon, 
kondensasjon og regn, 
som suksessivt genererer 
nye lavtrykk stadig lenger 
innover på kontinentene 
(Ill. K. Skilbrei).
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mellom tropisk regnskog og atmo
sfærisk sirkulasjon. Amazonas har 
uten sammenligning høyest biologisk 
mangfold og også høyest produk
sjon av organisk stoff på kloden, og 
har eksistert i mange titalls millioner 
år. Men daglige regnskyll har vasket 
ut all næring og gjort jordsmonnet 
ufruktbart. Et viktig bidrag til at 
livet likevel holdes i gang er faktisk 
«nødhjelp» fra Afrika. For vindene 
fra Atlanterhavet bringer ikke bare 
ny fuktighet inn over regnskogen, 
men årlig også 40 millioner tonn 
mineralsk støv fra Sahara. Og i 2006 
oppdaget en israelsk forskergruppe 
at det meste av dette faktisk stammer 
fra et forholdsvis lite dalføre mellom 
to fjellkjeder i det sentrale Sahara 
(Bodélé nordøst for Tschadsjøen), der 
berggrunnen også har egenskaper som 
gjør at den hurtig forvitrer til et støv
lignende leirpulver i det tørre klimaet. 
Kombinasjonen av landformer og 
vindsystemer har her skapt en dyse
formet gjødselsprøyte som blåser en 
kontinental stråle av næringsrikt støv 
tvers over Atlanter havet og utover 
Amazonas.

Gaia og den biotiske pumpen
Den russiskukrainske geokjemikeren 
Vladimir Verdnadsky (1863–1945) 
fastslo allerede for hundre år siden at 
atmosfærens innhold av oksygen ikke 
kunne stamme fra spalting av vann 
ved hjelp av UVlys fra sola, slik de 
fleste den gang mente. Oksidasjons
prosessene i jordskorpen var altfor 
heftige til at det kunne skapes noe 
overskudd av oksygen i atmosfæren på 
den måten, mente han. I stedet mente 
Verdnadsky at atmosfærens kjemiske 
sammensetning måtte skyldes fotosyn
tese, som frigjorde oksygen og gjorde 

En kontinental 
stråle av nærings
rikt støv tvers over 
Atlanter havet.

at karbon over geologiske tidsrom 
kunne lagres i jordskorpen. Vi vet nå 
at dette er riktig. Senere viste James 
Lovelock at den globale middeltempe
raturen har holdt seg stabil gjennom 
hundrevis av millioner år. Dette mente 
han måtte bero på en intern regu
leringsmekanisme, som ikke kunne 
utledes av rent termodynamiske forløp 
(som for eksempel i Carnotsykluser). 
Men en klode grønn av klorofyll 
kan forklare stabiliteten. Lovelock 
viste også at dannelsen av skyer, som 
bidrar til temperaturreguleringen på 
jorden, skyldes submikroskopiske 
kondensasjonskjerner av dimetylsulfid 
produsert av planteplankton i havet, 
dels også som eksudater fra skogenes 
transpirasjon. Også for regulering 
av skydekket er altså vegetasjonen 
essensiell.

Dersom Anastassia Makarieva og 
Victor Gorshkov har rett er klima 
og fotosyntese flettet sammen også 
fra andre sider enn dem Verdnadsky 
og Lovelock påviste. Og storstilt 
hogst, det være seg i form av tropisk 
regnskog eller boreal barskog, kan 
ha større klimatiske konsekvenser 
enn antatt. Ifølge deres anslag vil 
selv moderat fjerning av regnskog 
kunne krysse «tipping points» og 
lede til både redusert nedbør i deler 
av Amazonas og til endringer i de 
globale vindsystemene. I kjølvannet 
av deres arbeid har spørsmålet også 
dukket opp om de aride sentrale 
delene av Australia faktisk til en viss 
grad er menneskeskapte. Man vet at 
kontinentets kystområder var skog
kledde frem til mennesket ankom for 
70 000 år siden. Men i perioden som 
fulgte endret vegetasjonen karakter 
på grunn av omfattende «bushfires», 
kanskje igangsatt av mennesker. 
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I tråd med det «førevar»prinsippet 
som ellers gjøres gjeldende i miljøsaker 
er det grunn til å følge oppmerksomt 
med i den videre debatten om den bio
tiske pumpens mulige betydning for 
atmosfærens sirkulasjon. For kanskje 
er det ikke bare varme, men også trær, 
som skaper vind.
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