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An Taiscéalaíocht Ar Ár dTimpeallacht Mhuirí
Ár nAigéan Atlantach 
•  Clúdaíonn An tAigéan Atlantach 20 faoin gcéad de dhromchla an domhain agus 

is é an dara aigéan is mó ar domhan, tar éis An tAigéan Ciúin. As aigéin uile an 
domhain, is é An tAtlantach an ceann leis an gcuid is mó salainn.

•  Síneann críoch mara 880,000km² na hÉireann isteach san Aigéan Atlantach 
Thuaidh. Tá An tAtlantach tábhachtach inár saol laethúil – bíonn tionchar aige ar 
an aimsir, éascaíonn sé ár dtionscal trádála, soláthraíonn sé bia mara dúinn, agus 
an deis taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí áineasa amach ón gcósta.

•  I 2013, shínigh an tAontas Eorpach, Ceanada agus Stáit Aontaithe Mheiriceá 
Ráiteas na Gaillimhe, ag soláthar an chéad chéim i gcomhoibriú Uile-Atlantach. Ó 
síníodh Ráiteas na Gaillimhe, thug tíortha éagsúla gealltanas a gcuid tionscnamh 
a nascadh chun tacú le comhoibriú trasatlantach. Oibríonn na náisiúin seo le 
chéile chun acmhainní a roinnt agus chun comhoibriú ar thaighde agus nuálaíocht 
mhuirí, chun bainistíocht inbhuanaithe an Aigéin Atlantaigh a chur chun cinn.

•  Comhoibríonn Foras na Mara leis an bpobal eolaíochta, go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta, chun saibhreas ár n-aigéan a iniúchadh, a thuiscint agus leas a 
bhaint as. Oibríonn Foras na Mara le comhpháirtithe an Atlantaigh thar raon 
tionscadal taighde, gníomhaíochtaí mapála ghrinneall na farraige agus cláir 
bhreathnóireachta agus monatóireachta aigéin agus aeráide.

Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn atá freagrach as an taighde mara, agus as forbairt teicneolaíochta na mara agus 
as an nuálaíocht mhuirí. Tá sé mar sprioc ag Foras na Mara an tír seo, Éire, agus muintir na tíre sin, a chur ar a gcumas saibhreas ár n-aigéan 
a chosaint agus a úsáid tríd an méid saineolais atá againn faoi aigéin a mhéadú, chomh maith le seirbhísí aigéin a chur i gcrích.


