Ar bloomoù mikrobezhin,
pa vez gwelet an damwelet

Penaos ober ur standilhon dour livet ?
Na grit ho standilhonoù nemet m'az eo a-du ho kendivizer
Phenomer. Lakait e pleustr ar reolennoù surentez a zo war
www.Phenomer.org a-raok pep standilhon. Kemerit an dour
gant ur sailh naetaet mat gant dour-mor.

A-wechoù,
ar mikrobezhin a c'hell liesaat
buan-tre : anvet eo an dra-se
ur bloom fitoplanktonek.
Re a vikrobezhin a ra d’ an dour cheñch e liv
hag ez eus tu gwelet hep mikrospiser :
liv glas, ruz, gell,
anvet «dour livet» pe glandour a-leizh.
Tu'zo ivez e vefe
kalz a besked marv.

Bezit e tu an avel ha d'an tu enep da red
an dour.
Leugnit tri c'hard d'ur voutailh bet naetaet
(laoskit un tamm aer) gant an dour.

L
Laoskit
ar standilhon en ul lec'h fresk hag
en disheol (er yenerez pe goloet gant ur
e
ttamm lien gleb).
Lakait ar buhanañ ar gwellañ ar standilhon el
lec'h m'eo bet laret deoc'h e leuskel.

Da skouer :
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phenomer@ifremer.fr
Ur raktres kenurzhiet gant :
Skoaz-ouzh-skoaz gant :

Établissement public du ministère
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Dour ruz
Mesodinium rubrum
(Myrionecta rubra)

www.phenomer.org

Moullet war baper adaozet evit darn hag o tont eus koadeier meret en
un doare hirbad, livioù a struj. Ijin grafek : Clara Diebot, even 2013

Bloom Phaeocystis globosa
(eon azvelen, kaot-askorn flaerius)

Dour ruz
Noctiluca scintillans
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Dour glas
Lepidodinium chlorophorum
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Kemerit perzh e Phenomer

Raktres phenomer
E 2013, roet ez eus bet lañs gant Ifremer da
Phenomer e Breizh a-bezh. Phenomer a zo
anezhañ un taol arnod a skiant perzhiadek
a bed an dud da reiñ keleier pa vez gwelet
ganto ul liv divoas a zeu diwar baotadur ar
mikrobezhin.

M'az eus tu, kemerit ul luc’hskeudenn

Bez' oc'h :
Kasit keloù da Phenomer :
micherour pe stag ouzh an arvor (pesketour, istrer,
annezad an arvor, tourist ...),

Peseurt spesadoù
mikrobezhin zo
en dour divoas
e liv ?

lec'hiet e Breizh,

Petra a ra
dezho paotaat ?

war zouar (traezhenn, porzh, chaoser, hent ar
valtouterien ...) pe war vor (o vageal, splujal, neuilhal ...).

Dre bellgomz : 02 98 22 44 99
Dre al lec’hienn internet :
www.phenomer.org
Kemerit ur standilhon dour-mor

Gwelet o peus :
un dra divoas en dour a zeu marteze eus ar
mikrobezhin (liv an dour, eon stank, pesked
marv a-leizh ...)

Ar goulennoù-mañ 'zo a bouez. Zoken gant e vent
mikroskopek, ar fitoplankton a zo a-bouez a-benn ma
vefe buhez war an douar. E penn kentañ ar chadenn
voued emañ er mor hag ouzhpenn an hanter eus
oksigen ar blanedenn a zeu dioutañ.
Programoù enklask a vez studiet ganto bleuñvidigezh
ar mikrobezhin. Siwazh ar re mañ 'zo spislec'hiet ha
berrbad, ha neuze diaes da gavout.
Ezhomm o deus ar skiantourien ac'hanoc'h :
E koulz e vioc'h marteze !
Diwar ho evezhiadennoù e c'hellint tennañ standilhonoù
dour mor hag o dielfennañ evit studiañ bevdiseurtelezh
ar bleuñvadurioù ha lakaat e pleustr enklaskoù a zoare.

Skrivit an titouroù-mañ :

O teurel evezh diouzh reolennoù surentez war
www.phenomer.org hag o heuliañ ar reolennoù
skrivet war gin ar blegfolenn.

Diwallit !
Ur bleuñvadur fitoplankton n'eo
eo ket :

re a vakrobezhin

Deiziad hag eur an anadenn :
Lec'h an anadenn :
Donder an dour el lec'h m'eo bet gwelet an anadenn :
Stumm an anadenn :
dour glas
dour gell
dour ruz
kalz a eon gant c’hwezh ha liv melen
C’hwezh
pesked marv a-leizh
traoù all :

ur barrad eon
(eon gwenn dic’hwezh)

petrol (takad du pe gell war
an dour, adskedoù amliv ...)
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penaos e cheñch
a-hed an amzer o
bevdiseurtelezh ?

