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Agus daoine gnóthach le carbóin a chur amach 
san atmaisféar, tá an t-aigéin gnóthach á 
ionshú. Tá dé-ocsaíd charbóin intuaslagtha in 
uisce mara, agus ón bpointe sin is féidir leis 
dul isteach in orgánaigh bheo. Fíteaplanctón 
- plandaí mícreascópacha mara - atá ina 
chónaí in aice le dromchla an aigéin agus 
a ghlacann carbóin isteach ina gcealla trí 
fhótaisintéis. Tríd an mbás nó trí phróisis eile 
sa bhiashlabhra, téann cuid den charbóin seo 
síos san aigéan domhain ina bhfuil sé stóráilte 
in uisce mara agus i ndríodar ar urlár an aigéan. 
Ar an mbealach seo, imríonn an t-aigéin ról 
ríthábhachtach mar stóras carbóin, ag maolú 
ráta an athrú aeráide go mór.

Is ionann an tionchar seo agus an 'caidéal 
bitheolaíochta' "Is ionann an caidéal 
bitheolaíochta agus an traschur suas d'ábhair 
orgánacha ó fhótaisintéis ó bharr an aigéin go 
dtí bun an aigéin," a dúirt an tOllamh Katsumi 
Matsumoto d'Ollscoill Minnesota "Ciallaíonn 
sé seo go mbogtar dé-ocsaíd charbóin ón 
atmaisféar go dtí uisce domhain ina bhfuil 
sé stóráilte ar feadh na gcéadta bliain. Má tá 
an caidéal bitheolaíochta níos láidre, bíonn 
tionchar fuaraithe níos láidre aige ar aeráid an 
Domhain trí dhé-ocsaíd charbóin níos ísle san 
atmaisféar."

Sin ráite, bíonn tionchar ag na pobail 
fhíteaphlanctón ar an ráta ar a tharlaíonn 
sé seo. Ag brath ar chúinsí comhshaoil, 
d'fhéadfadh na pobail fhíteaphlanctón seo 
athrú go mór, a chuireann isteach ar ról s'acu 
i dtimthriall carbóine an aigéin dhomhanda. 
Oibríonn Katsumi i reimse na bithgheoiceimice 
agus úsáideann sé samhlacha ríomhaire chun 
fás na n-orgánach micreascópacha seo a thuar 
comh maith lena dtionchar ar an timthriall 
carbóin ar leibhéal domhanda.

FÍTEAPLANCTÓN
Fásann gach aon fhoirm bheatha leis na 
comhábhair eiliminteacha céanna, len 
n-áirítear cabón (C), nítrigin (N), agus fosfar 
(P)," a dúirt Katsumi.
 "Is é carbón bloc tógala bunúsach na gcealla, 
is cuid mhór de phróitéin é nítrigin, agus tá an 
fosfar riachtanach d'aigéid núicléasacha ar nós 
DNA." Bíonn Katsumi ag déanamh staidéir 
ar chóimheas C:N:P na bhfíteaplanctón - i 
bhfocal eile, conas agus cén fáth a mbíonn 
céadtadán na trí dúile seo éagsúil laistigh de na 
horgánaigh seo.

Baineann dúshlán a thabhairt d'fhasach stairiúil 
leis an obair seo. "Beagnach céad bliain ó shin, 

LABHAIR MAR BITH-
GHEOICEIMICEOIR 
AIGÉIN
CAIDÉAL BITHEOLAÍOCHTA – glacadh 
isteach agus stóráil bitheolaíochta de charbón 
ón atmaisféar, de chuid an aigéin

TIMTHRIALL CARBÓIN – grúpa de 
phróisis a bhaineann le hábhair charbóin a 
athrú ó fhoirm amhain go dtí foirm eile, mar 
shampla fótaisintéis, riospráid, meath, agus 
dóchán

STÓRÁIL CHARBÓIN – an próiseas de 
dé-ocsaíd charbóin a ghlacadh isteach ón 
atmaisféar agus a stóráil

FÓTAISINTÉIS – an próiseas ceimiceach 
trína mbíonn plandaí ag athrú dé-ocsaíd 
charbóin, uisce, agus solas go dtí móilíní 
orgánacha

FÍTEAPLANCTÓN – plandaí mara 
micreascópacha a chónaíonn ar bharr uiscí 
an aigéin 
 
TACSANOMAÍOCHT – an córas 
d'orgánaigh a rangú
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Bithgheoiceimic an Aigéin

RÉIMSE TAIGHDE 

Conas a athraíonn an cóimheas C: 
N: P d'fhíteaplanctón ag brath ar 

chúinsí éagsúla a shamhaltú

National Science Foundation

TIONSCADAL TAIGHDE

MAOINITHEOIR

doimhneachtaí éagsúla ag meascadh níos lú ná 
mar a bhí siad.
 Ciallaíonn sé seo nach bhfuil cothaithigh atá 
stóráilte na leibhéil níos doimhne ag teacht 
go dtí an t-uisce ar bharr, a chiallaíonn go 
bhfuil níos lú N agus P ar fáil i gcomhshaol an 
fhíteaplanctóin.  Bunaithe ar an gcóimheas 
Redfield amháin, glactar leis go maolóidh 
sé seo an caidéal bitheolaíochta go mór, 
mar agus easpa N nó P ann, ní féidir leis an 
bhfíteaplanctóin C a ghlacadh isteach.

Nochtaíonn taighde Katsumi áfach, gur féidir 
leis seo a mhaolú giota beag leis na tosca eile a 
d'fhiosraigh sé cheana féin a bhíonn tionchar 
acu ar an gcóimheas C:N:P. "Ardaíonn leibhéil 
ísle de chothaithigh an cóimheas C:N:P i 
gcealla, a chiallaíonn go nglacann siad níos mó 
C ná N ná P isteach go cóimheasach," a deir 
Katsumi. " Ag an am céanna, tá cothaithigh atá 
ag dul in ísle agus teochtanna atá ag dul in airde 
níos fearr do phobail de specisi d'fhíteaplanctón 
C-shaibhir, ar nós cyanobacteria." Ciallaíonn 
na freagraí fiseolaíocha agus tacsanomaíocha 
seo, cé go maolófar an caidéal bitheolaíochta 
go mór roimh dheireadh na haoise seo, 
d'fhéadfadh go maolófar é 30% níos lú na a 
shíféa gan an t-eolas seo i gnáthchás téimh sa 
todhchaí.

thug Alfred Redfield faoi deara go raibh an 
cóimheas C:N:P i bplanctón mara seasmhac 
agus iontach cosúil le cóimheas C:N:P an 
uisce mara. B'ionann an tuairim seo agus 
an 'cóimheas Redfield' agus is smaoineamh 
lárnach é in aigéaneolaíocht bhitheolaíochta 
agus cheimice," a dúirt Katsumi. "Léiríonn obair 
a rinneadh ar na mallaibh gur féidir leis an 
gcóimheas C:N:P seo éagsúlú go mór áfach." Is 
é cuspóir mo thionscadail ná bealach a aimsiú 
chun an t-éagsúlacht seo a chomhtháthú 
isteach sna samhlacha aigéin agus iad a úsaid 
chun tionchair na n-éagsúlachtaí seo ar 
thimthriall carbóin an aigéin agus ar an aeráid 
dhomhanda a fhiosrú."

TIONCHAIR AR AN GCOMHRÉIR C:N:P
 “I dtéarmaí ginearálta, is minic a mbíonn 
láidreacht an chaidéil bhitheolaíochta teoranta 
ag infhaighteacht na gcothaitheach," a dúirt 
Katsumi. "Sa dóigh a bhfásann plandaí sa 
ghairdín níos mó nuair a thugtar leaschán dóibh 
le N agus P, bíonn se mar sin le fíteaplanctón 
mara." Sin ráite, tá taighde ag léiriú gur míniú 
róshimplí é seo, as siocair go nglacann sé leis 
go bhfanann an cóimheas C:N:P seasmhach 
agus go leanann sé an cóimheas Redfield. Tá 
an fíorshaol, mar a bhíonn sé go minic, i bhfad 
níos casta.

"Tá trí mhórchúis aithnithe i mo chuid 
taighde a dhéanann an cóimheas C:N:P i 
bhfíteaplanctón ag scálaí éagsúla," a dúirt 
Katsumi. "Do chealla aonair, tá an cóimheas 
C:N:P déanta ag infhaighteacht N agus P, 
ag teocht, agus ag leibhéal an tsolais. Cuir 
i gcás, nuair atá easpa P san uisce mara atá 
thart, cúiteoidh na cealla le bheith C-shaibhir, 
agus ní bhainfidh siad mórán úsáide as P." Ach 
éiríonn an scéal níos casta, mar bíonn speicis 
éagsúla d'fíteaplanctón ag frithghníomhú do 
na tosca comhshaoil seo ar bhealaí éagsúla.  
"Tá an tacsanomaíocht ar an dara mhórchúis 
a imríonn tionchar ar an cóimheas C:N:P. 
Mar shampla, is cineál fíteaplanctóin atá 
C-shaibhir go háirithe é cyanobacteria, mar 
sin de, beidh cóimheas C:N:P ard ag pobail 
ina bhfuil na specis seo ann go flúirseach." 
Brathann na tionchair a bheidh ag na 
speicis éagsúla ar chaidéal bitheolaíochta an 
Domhain ar cé chomh flúirseach is atá siad 
timpeall an Domhain - ina áiteanna a bhfuil 

'táirgiúlacht' ard (i.e. go leor fíteaplanctón 
ann)  beidh ranníocaíocht níos mó ann don 
táirge domhanda ná mar a bheidh i gceantair 
de tháirgiúlacht íseal. "Mar sin de, is iad na trí 
rialaitheoir, fiseolaíoch, tacsonamaíoch, agus 
táirgiúlacht," a chríochnaíonn Katsumi.

AN CÓIMHEAS A THÓGAIL ISTEACH 
SNA SAMHLACHA
"Is ionann samlacha uimhriúla den aigéan agus 
léiriú de conas a oibríonn an fíoraigéan," a dúirt 
Katsumi.
 "Mar shampla brúfaidh an ghaoth uisce ar 
bharr an aigéain agus déanfaidh sin sruthanna 
aigéin, agus tá equations ann a léiríonn an 
caidreamh idir gaoth agus sruth." "Bíonn 
próisis fisiceacha agus ceimiceacha níos 
fusa le samhlú de ghnáth, mar tuigtear na 
'dlíthe' bunúsacha maidir le conas a oibríonn 
siad níos fearr. Ar an lámh eile, tá próisis 
bhitheolaíochta, ar nós tháirgiúlacht an 
fhíteaplanctóin, níos casta agus d'fhéadfadh 
go míníttear iad go róshimplí i samhlacha. 
Tá Katsumi ag obair air sin. "Tá go leor 
cothromóidí de phróisis bhitheolaíochta 
bunaithe ar thuairimí," a dúirt sé. "Déanaim 
staidéar ar thorthaí na n-iniúchtaí 
breathnaitheacha ar bithgheoiceimic an 
aigéin agus bím ag iarraidh iad a chur isteach 
i gcothromóidí bunúsacha, a chuirim isteach i 
mo chuid samhlacha ina dhiaidh sin."

I láthair na huaire, baintear úsáid as an 
cóimheas Redfield chun iompar an aigéin, mar 
shampla an timthiall carbóin, a shamhlú, ach 
chonacthas nach léiriú cruinn e seo i gcónaí. 
Anois, is féidir le haigéanghrafaithe úsáid a 
bhaint as samhlacha Katsumi laistigh dá gcuid 
samhlacha féin, chun pictiúir níos réalaíche 
a thabhairt den aigéan domhanda. "Ligeann 
mo chuid oibre d'eolaithe tuar a dhéanamh 
ar conas a bhíonn éagsúlú ann sa chóimheas 
C:N:P d'fhíteaplanctón de réir cúinsí 
comhsaoil éagsúla," a deir Katsumi "Is féidir leis 
seo cur le samhlacha níos cruinne chun tuar 
a dhéanamh ar an dóigh a raibh aeráidí fadó, 
agus ar fhreagraí an aigéin don athrú aeride 
reatha agus amach anseo." 
FIONNACHTANA
Tá téamh domhanda ag cur le tionchar 
san aigéan darb ainm srathú teirmeach, a 
chiallaíonn go bhfuil 'leibhéil' an uisce ag 



DÉAN GAIRM I 
BITHGHEOICEIMIC AN AIGÉIN A 

FHIOSRÚ

•  Tá go leor eagraíochtaí ann ar féidir leo cuidiú le daltaí atá ag 
iarraidh staidéir a dhéanamh ar aigéaneolaíocht nó ar chúrsaí 
a bhaineann leis. Sna S.A.M., tacaíonn an NOAA Sea Grant 

le mic léinn atá ag dul i dtreo gairmeacha san aigéaneolaíocht, 
mar shampla trí scolaireachtaí agus intéirneachtaí a sholáthar: 

seagrant.noaa.gov

•  Soláthraíonn Roinn Eolaíochtaí an Domhain agus an 
Chomshaoil ar Ollscoil Minnesota, ina n-oibríonn Katsumi, 
cláir fhor-rochtana poiblí ar bhonn reatha (cse.umn.edu/
esci/initiatives). Cuireanna Katsumi ceardlanna ar siúl le 

méanscoileanna áitiúla i rith an tsamhraidh go minic, tugann 
sé léachtaí poiblí, agus cuireann sé fáilte roimh fhochéimithe 

go dtí grúpa taighde s'aige chun bheith ag comhoibroiú ar 
'tionscadail bheaga' 

•  Deir Katsumi gur dócha go beidh gairm i mbithgheoiceimic 
an aigéin sa domhan acadúl nó i dtaighde rialtais. Dar le 

PayScale, is é an gnáth-thuarastal d'haigéanghrafaí sna SAM 
thart ar $70k.

BARRLEIDEANNA KATSUMI

01   Aimish duine éigin a spreagann thú agus atá ina eiseamláir 
mhaith.

02   Agus tú gafa le cúrsaí acadúla agus suim ghníomhach agat i 
sainchesiteanna comhshaoil, ullmhóidh sé seo thú go maith ar 
mhaithe le gairm san aigéaneolaíocht.

03   Cothromas a chonneáil idir obair agus saol Tá sé seo 
riachtanach ar mhaithe le rath leanúnach ar bith sa saol.

CONAIR Ó SCOIL GO DTÍ 
BITHGHEOICEIMIC AIGÉIN 

Ag smaoineamh ar an nádúr idirdhisciplíneach a bhaineann le 
bithgheoiceimic an aigéin, molann Katsumi duit taithí a fháil ar chúrsaí 

ETIM: an fhisic, an cheimic, an bhitheolaíocht agus an mhatamaitic. 
Ar ollscoil, tá cúrsaí in aigéaneolaíocht, i ngeoiceimic nó in eolaíochtaí 

an Domhain iontach úsáideach, ach d'fhéadfadh go leor céimeanna 
eolaíochta eile an cúlra riachtanach a sholáthar.

Cuireann Katsumi síos ar réimse taighde s'aige 
agus ar a ghairm níos mó.

CAD IS BITHGHEOICEIMIC AIGÉIN 
ANN?
Tá aigéaneolaíocht, léann na n-aigéan, iontach 
leathan agus idirdhisciplíneach mar ábhar. 
Clúdaíonn sí an fhisic (m.sh. sruthanna aigéin, 
méid teasa)  an cheimic (m.sh., tiúcháin dúile 
agus iseatóip in uisce mara), an bhitheolaíocht 
(m.sh. athtáirgeadh bitheolaíochta, riospráid 
mhiocróbach), agus geolaíocht (m.sh. ionchur 
abhann, dríodrú). Is cuid d'aigéaneolaíocht 
í bithgheoiceimic an aigéin a bhaineann le 
timthriall na ndúile tábhachtacha ar scálaí 
ama idir laethanta agus mhíle bliain. As siocair 
go mbaineann an timthriall seo le próisis 
fisiceacha ceimiceacga agus bitheolaíocha, tá sé 
idirdhisciplíneach go nádúrtha.

CAD ATÁ ROMHAT I DO GHAIRM 
TAIGHDE?
Mar aigéaneolaí ceimice ríomhaireachta, tugaim 
faoi thaigde ar go leor topaicí a bhaineann le 
timthriall carbóine an aigéin dhomhanda agus 
conas a nascann sé leis an gcóras carbóine 
domhanda. Bíonn tionchar mór ag na haigéin 
ar dé-ocsaíd charbóin  san atmaisféar, agus is 

cúis mhór í seo den athrú aeráide. Baineann 
mo chuid taighde le bheith ag obair chun 
tuisicnt chainníochtúil a fhail ar na cúiseanna 
is tábhachtaí de thimthriall carbóine an aigéin 
dhomhanda san am atá caite, sna laethanta seo 
agus in aeraidí an todhchaí.

CAD ATÁ FIÚNTACH I DO CHUID 
OIBRE?
Tá bithgheoiceimic an aigéin iontach ábhartha 
don athrú aeráide domhanda. Glacann an 
t-aigéan isteach, go leor den dé-ocsaíd charbóin 
a chuirtear amach trí bhreoslaí iontaise a dhó. 
Tá taighde ar réimsí mar shampla, fíteaplanctón 
mara agus an caidéal bitheolaíochta, lárnach 
chun an timthriall carbóin domhanda seo 
a thuiscint agus cad a chiallaíonn sé seo do 
thionchair an athrú aeráide ar an Domhan.

CAD É A BHEAS TÚ AG OBAIR AIR 
INA DHIAIDH?
Tá dhá theoir ar intinn agam don todhchaí. Go 
príomha, tá plean agam chun sonraí satailíte 
a úsáid chun cainníocht a dhéanamh ar 
chóimheasa C:N:P d'fhíteaplanctón. Cuirfeadh 
sé seo le mo chuid oibre samhlaíochta 
teoiriciúla le sonraí ón bhfíordhomhan. Ar 
an dara dul síos, tá plean agam chun m'obair 

theoiriciúil ar fíteaplanctón a shíneadh chun 
zúphlanctón a chomhtháthú. Itheann na 
hainmhithe micreascópacha seo fíteaplanctón 
agus bogann siad go ceartingearach tríd an 
uisce aigéin, agus is páirt thábhachtach iad den 
chaidéal bitheolaíochta iad mar sin de, agus 
tá dies níos fearr acu cóimheasa C:N:P den 
fhíteaplanctón a athrú mar a théann bithábhair 
fíteaplanctóin síos.

CAD IAD NA SAINCHEISTEANNA A 
BHEAS ROIMH AN GCÉAD GHLÚIN 
EILE DE BITHGHEOICEIMICEOIRÍ 
AIGÉIN?
Tá sé riachtanach próisis bhitheolaíochta 
a bhriseadh síos go dtí meicneachais 
inchainníochtúla chun na próisis seo a shamhlú 
go cruinn, ach tá sé seo níos deacra don 
bhitheolaíocht ná mar atá sé don cheimic agus 
don fhisic.  Tá sé ríthábhachtach na cothromóidí 
atá taobh thair de na próisis seo a nochtadh. 
Dúshlán eile a bheas ann don chéad ghlúin 
eile ná conas an méid ollmhór de shonraí a 
phróiseáil atá bailithe ag cianbhraiteoirí, ar nós 
satailítí agus baoithe neamhspleácha. Beidh 
na sraitheanna sonraí seo ríthábhachtach do 
thuiscint s'againn, má bheidh muid in ann iad a 
thuisicnt go héifeachtach.

FAOI BITHGHEOICEIMIC AN AIGÉIN
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Bíonn an tOllamh Katsumi Matsumoto ag logáil 
isteach ar áiseanna sár-ríomhaireachta go cianda 

chun bithgheoiceimic an aigéin a shamhlú.

Tiúcháin de chlóraifill sna haigéin. Leiríonn ceantair dhearga tiúcháin arda d'fhíteaplanctón agus léiríonn ceantair ghorma tiúcháin ísle d'fhíteaplanctón. Creidmheas: NASA agus SeaWiFS

CAD IAD NA SUIMEANNA A BHÍ AGAT 
NUAIR A BHÍ TÚ I DO PHÁISTE?
Bhí suim agam sa dúlra i gcónaí. Mar bhuachaill 
óg, bhain mé sult as bheith ag fánaíocht le mo 
theaghlach agus as feithidí a cheapadh le mo 
dheartháireacha. Mar dhéagóir, bhí mé buartha 
faoi cosaint agus choiméad an chomhshaoil.

CÉ A SPREAG THÚ LE BHEITH I 
D'EOLAÍ?
Ní raibh eolaí ar bith i mo theaghlach agus me 
ag fás aníos, agus ní raibh mé ag smaoineamh 
air as a shiocair sin. Agus ansin, chuaigh 
mo dheartháir sa tóir ar archéim, a d'oscail 
mo shúile i dtaca le hoideachas breise. Ina 
dhiaidh, spreag fios domhain mo chuid 
ollamh geo-eolaíochta ar nós Tomm Webb ar 

Ollscoil Brown agus Wally Broeker ar Ollscoil 
Columbia.

CAD IAD NA TRÉITHE PEARSANTA A 
RINNE EOLAÍ RATHÚIL ASAT?
Tá tiomantas riachtanach. “Is ionann ardéirim 
agus 1 faoin gcéad de spreagadh agus 99 
faoin gcéad d'allas” mar dúirt Thomas Edison, 
agus is dócha gurb é an tiomantas an chúis is 
tábhachtaí taobh thiar den rath a bhí agam go 
dtí seo. Is minic a bhíonn an t-ádh bainteach 
leis freisin, ach tá tiomantas de dhíth leis an 
ádh a bheith ort.

CONAS A SHÁRAÍONN TÚ BACAINNÍ I 
DO CHUID OIBRE?
Arís, tríd an tiomantas. Cuirim an chuid is mó 

ama agus iarracht agus is féidir liom le fadhb, 
agus mé ag foghlaim ó dhaoine eile thart orm 
go minic. Stadaim má mhothaím gur bhrúigh 
mé é chomh láidir agus is féidir, agus ansin 
tagaim ar ais chuig an bhfadhb i ndiaidh tamaill. 
Bím in ann constaicí a shárú i ndiaidh dom an 
próiseas seo a leanúint go minic, ach is féidir 
leis cúpla babhta a ghlacadh!

CAD IAD NA BUANNA A BHFUIL TÚ 
BRÓDÚIL ASTU GO DTÍ SEO?
Tá an-bhród orm as na fiolsiúcháin a bhfuil mo 
chuid mac léinn i gceannas orthu. Tá mé bródúil 
as na deiseanna a fhaighim mar ollamh ar 
cuairt freisin. Le linn tréimhsí sabhóideacha, tá 
taighde déanta agam i Sydney, Hobart, Tokyo 
agus in Oxford.

CONAS A D'ÉIRIGH KATSUMI MAR 

BITHGHEOICEIMICEOIR AIGÉIN?



FIOS 
1. Cad is fhíteaplanctón ann?
2. Cad is an timthriall carbóin domhanda ann?

TUISCINT 
3. An féidir leat tabhacht an chaidéal bitheolaíochta a mhíniú i 
gcomthéacs an athrú aeráide domhanda?
4.  Cén fáth a bhfuil próisis fhisiceacha agus cheimiceacha níos fusa le 
tuiscint ná próisis bhitheolaíochta?

CUR I BHFEIDHM 
5. Tá teochtanna aigéin ag ardú de dheasca athrú aeraide. Cén tionchar a 
bheadh aige seo ar an gcaidéal bitheolaíochta?
6. Cuireann go leor eolaithe le fios go bhfuil an t-aigéan níos tábhachtaí ná 
crainn ar mhaithe le stóráil charbóin. Cén fáth?

ANAILÍS 
7. Cén fáth a n-úsáidtear an cóimheas Redfield go fóill i samhlacha 
aigéaneolaíochta cé go dtuigtear gur róshimpliú atá ann?
8. Conas a shíleann tú go dtiocfadh le zúphlanctón (a itheann 
fíteaplanctón) cur isteach ar an gcóimheas C:N:P den fhíteaplanctón?
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  Labhraíonn Katsumi faoi shonraí satailíte a úsáid le cur lena gcuid 
samhlacha. Conas is féidir leis an eolas seo a shamhlacha a fheabhsú?

MEASÚNÚ
10. Léiríonn taighde Katsumi nach maolófar an ciadéal bitheolaíochta 
chomh mór is a shílféa. An síleann tú go gciallaíonn sé seo gur féidir leis an 
domhan a scíth a ligint maidair le dul i ngleic leis an athrú aeraide?

POINTÍ LABHARTHA

•  Cuireann Roinn Eolaíochtaí an Domhain agus an 
Chomhshaoil roinnt gníomhaíochtaí for-rochtana, mar 
shampla seisiúin na mac léinn, acmhainní atá inrochtana ag 
an bpobal, agus tionscadail sa phobal a chuireann eolaíocht 
agus ealaín le chéile. Foghlaim tuilleadh anseo: cse.umn.
edu/esci/initiatives

 
•  Tugann an t-alt seo ó NASA cúlra ar fhíteaplanctón agus 

an tábhacht a bhaineann leo, mar aon le conas is féidir 
pobail d'fhíteaplanctón a leanúint le satailítí: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

 
 •  Tugann an físeán seo cúlra ar choincheap choirciú le 

hiarann, teicníc chonspóideach chun cothaithigh sa 
bhreis a thabhairt d'fhíteaplanctón chun stóráil charbóin a 
spreagadh: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

ACMHAINNÍ BREISE

BITHGHEOICEIMIC 

AIGÉIN LEIS AN 

OLLAMH KATSUMI 

MATSUMOTO
Ó do chuid eolais féin agus ón chuid a d'fhoghlaim tú ón alt, 
tarraing léaráid den timthriall carbóin domhanda an aigéin. 
Déan do léaráid comh soiléir agus comh spreagúil agus is 
féidir. Déan cinnte na rudaí seo a chur leis:
 
• Fótaisintéis 
• Biashlabhraí
• Uiscí ar an mbarr agus uiscí níos doimhne
• Díodrú mara
• Carbóin san atmaisféar
• Astaíochtaí carbóin
 
Agus tú críochnaithe, féach ar roinnt samplaí ar líne.
  An bhfuil rud ar bith orthu nár chuir tú féin isteach? An dtig 
leat cur leis an léaráid le rud ar bith eile a d'fhoghlaim tú?

Má tá an t-am agat, smaoinigh ar an gcuma d'fhéadfadh 
bheith ar thimthriall chothaithigh aigéin eile. Cad a bheadh 
ann sa timthriall domhanda de nítrigin san aigéan? Conas a 
chuirfeadh gníomhaíochtaí daonna isteach air?

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LE DÉANAMH 

SA BHAILE NÓ SA SEOMRA RANGA

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


Léaraid de conas a chuirfidh athruithe san aigéan amach anseo isteach ar cóimheas C:N:P den fhíteaplanctón. Mar shampla, teorannófar fíteaplanctón go leibhéal níos tanaí a 
fhaigheann solas ón ngrian de dheasca shrathaithe agus mar sin de beidh níos mó solais air. Faoi chúinsí de níos mó solais (4), is féidir le fíteaplanctón fótaisintéis a dhéanamh níos 

fearr (tuilleadh C) agus/nó beidh níos lú chlóraifill (níos lú N) de dhíth orthu agus mar sin de éireoidh siad C-shaibhir.

Katsumi ag tabhairt chur i láthair ar fhíteaplanctón C:N:P i Sydney na hAstráile.

Creidmheas: NASA

Katsumi ag tógáil staisiún aimsire ar dhíon d'fhoirgneamh.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM

TEL: +44 117 909 9150

EMAIL:  INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Tá an t-aistriúchán déanta ag Scientix, maoinithe ó Fhís 
2020 - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht 
de chuid an Aontais Eorpaigh - tionscadal Scientix 
4 (Comhaontú deontais Uimh. 101000063), agus 
comhordaithe ag an Líonra Scoile Eorpach (EUN). Is leis 

an eagraitheoir ábhair na cáipéise seo agus ní hionann í 
agus barúil an Choimisiúin Eorpaigh (CE), agus níl an CE 
freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfadh theacht as an 
eolas atá inti.


