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Ionad Oideachas Eolaíochta

Ní bhíonn broic brocach!

Comórtas

Tá broic trom, cumhachtach, 
téagartha (stocky). Dath liath is 
mó a bhíonn orthu, agus cloigeann 
stríoctha dubh agus bán. Tá cúig 
chrobh (claw) chumhachtacha 
ar gach cos acu, agus tá gialla 
(jaws) láidre acu freisin. Bíonn 
meáchan 17 kg nó mar sin sna 
broic fhireanna (male) agus suas 
le 12 kg sna broic bhaineanna 
(female). Tá a súile beag agus níl radharc na súl go maith acu ach tá 
céadfa (sense) na héisteachta an-ghéar acu agus céadfa an bholaidh 
freisin, rud a chabhraíonn leo a gcuid bia a fháil. Tá broic an-choitianta 
(common) ar fud na hÉireann ach is annamh (rarely) a fheicimid iad mar 
is ainmhithe oíche (nocturnal) iad broic. Maireann níos mó ná leath na 
mbroc in Éirinn i bhfálta sceach (hedgerows). Cónaíonn siad i gcóras 
tollán (tunnel system). ‘Brocach’ an t-ainm a thugaimid ar an gcóras 
tollán seo. Tochlaíonn siad an brocach lena gcrobha cumhachtacha. 
De ghnáth, bíonn 5 bhroc nó 6 cinn ina gcónaí i mbrocach amháin, ach 
uaireanta bíonn suas le 20 broc sa chlann chéanna. Go minic, maireann 
glúnta (generations ) éagsúla le chéile. Is ainmhithe an-slachtmhar 
iad broic. Bíonn leithreas ar leith (separate) acu taobh amuigh den 
bhrocach. Is scrobhlachóirí (scavengers) iad agus íosfaidh siad pé bia 
atá ar fáil. Uaireanta, is 50% de bhéile iad péisteanna talún. 
An bhfaca tú riamh ‘poill smúsaíola’ (snuffl e holes) san fhéar, áit ina 
raibh broic ag tochailt ag lorg péisteanna? Déanann broic a lán torann 
éagsúil – bíonn siad ag crónán, ag gnúsachtach (growling), ag smúsaíl 
agus ag screadaíl. Beirtear idir 1-5 choileán (cub) san ál (litter of cubs) i 
mí Feabhra agus Márta. Bíonn na báibíní dall nuair a thagann siad ar an 
saol agus maireann siad ar bhainne go mbíonn siad 3 mhí d’aois.

Bruscar sna haigéin

Ó thosaigh daoine ag taisteal ar na haigéin, nó ag cónaí ar bhruach uisce, 
tá bruscar ag dul isteach san uisce. Téann sé isteach san uisce ar bhealaí 
éagsúla – uaireanta fágann daoine a gcuid bruscair ina ndiaidh ar an trá, 
nó caitheann siad isteach san fharraige é ó bhád. Ní deas an rud é bruscar 
a fheiceáil san uisce agus níos measa ná sin, uaireanta téann ainmhithe 
agus éin mhara i bhfostú (get entangled) sa bhruscar. Deir eolaithe go 
maraíonn bruscar níos mó ná 1 mhilliún éan mara, 100,000 turtar (turtles) 
agus mamach mara (sea mammals) sna haigéin gach bliain! 
Tagann bruscar mara ó fhoinsí (sources) éagsúla. Is plaisteach é  68% den 
bhruscar. Is miotal, m.sh. cannaí stáin, é 9.1% de. Maireann plaisteach 
450 bliain sula mbriseann sé síos. Is dócha go maireann gloine milliún 
bliain ach níl ach 8.26% den bhruscar i gceist anseo. Is páipéar é 7.5% de 
agus is adhmad é 2.56%. Is rubar é 2.49% de agus is éadach é 1.2% de.
Bain úsáid as an eolas seo chun lipéid a chur ar an bpíchairt 
thíos.

Cén fáth a bhfuil an oiread sin 
plaistigh sna haigéin, dar leat? 
___________________________
Cé acu ábhar atá in-bhithmhillte, 
dar leat? 
___________________________
Cén fáth a bhfuil cáin le híoc againn 
ar mhálaí plaisteacha, dar leat? 
___________________________

Fíricí Fónta
• Bhí níos mó ná 260 méadar de tholláin agus 25 ‘seomra’ codlata sa 

bhrocach ba mhó a scrúdaigh eolaithe in Éirinn!
• Tá dainséar ann go mbeidh níos mó plaisteach ná éisc sna haigéin 

faoin mbliain 2050. 
• Cosnaíonn sé na milliúin euro ar an stát gach bliain guma coganta a 

ghlanadh ó na sráideanna.
• Glanann na Sínigh a dtithe chun aon mhí-ádh nó drochrath 

(misfortune), a bhí ann i rith na bliana roimhe sin, a dhíbirt.

Tá comórtas póstaer á eagrú ag Eureka mar cheiliúradh ar an 
nGlantachán Earraigh Náisiúnta. Beidh duais iontach againn don scoil a 

bhuann, Cárta Bronntanais One4All (€100). 

Treoracha: Dear póstaer tarraingteach a thaispeánann bealaí inar féidir 
le gach duine an timpeallacht a choimeád glan. Croch an póstaer sa 

scoil agus spreag daltaí eile chun cabhrú leis an nglantachán.

Chun cur isteach ar an gcomórtas: 
Scan do phóstaer nó glac grianghraf de agus seol é chuig 

eureka@independent.ie 

Bí cinnte go gcuirfi dh tú ainm an ranga agus ainm agus seoladh na 
scoile leis. Bíodh na hiarrachtaí linn roimh, nó ar, 

an Luan, 2 Bealtaine 2016. 

Cuirfi mid scéala chuig an mbuaiteoir agus foilseoimid ainm an 
bhuaiteora agus ainm na scoile a bhuaigh in Eureka.

an Earraigh



Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta
Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12, Eagrán 22, 6 Aibreán 2016

Fáilte romhat ar ais 
tar  éis shaoire na Cásca! 
Tá an t-earrach linn go 
cinnte. Ag an am seo 
den bhliain, tosaíonn 
daoine ag cur slachta 
ar an timpeallacht – ag 
déanamh ghlantachán 
(cleaning) an earraigh. 
Cad é go díreach a 
spreagann daoine chun 
sin a dhéanamh? Na 
laethanta atá ag eirí níos 
gile agus an salachar 
atá le feiceáil? Nó an 
mbíonn breis fuinnimh 
ag daoine nuair a bhíonn 
an aimsir níos teo?  Pé 

scéal é, is nós é an 
glantachán earraigh 
a théann siar na mílte 
bliain.

Uaireanta i rith an 
gheimhridh, éiríonn 
do theach agus an 
timpeallacht taobh 
amuigh de beagáinín 
salach, go háirithe tar 
éis a lán stoirmeacha. 
Séideann an ghaoth 
bruscar agus dramhaíl 
(waste) timpeall na 
háite; fágann tuilte a 
lán bruscair in aice 
le haibhneacha agus 
le lochanna. Milleann 

(spoil) bruscar agus 
dramhaíl an chuma 
(appearance) a bhíonn 
ar ár n-áit chónaithe. 
Uaireanta, is guais 
sláinte (health hazard) 
bruscar agus dramhaíl. 
Déanann siad dochar 
don fhiadhúlra (wildlife) 
chomh maith.

Ar chuala tú trácht 
ar an nGlantachán 
Náisiúnta Earraigh? 
Eagraíonn An Taisce é. 
An nglacann tú féin nó 
an scoil páirt ann? Mura 
nglacann, b’fhéidir go 
labhrófá le do mhúinteoir 

faoi ghlantachán a 
eagrú i do cheantar. 
Is i rith mhí Aibreáin 
a bheidh an feachtas 
(campaign) glantacháin 
ar siúl. Tá breis eolais 
ar fáil ag www.
nationalspringclean.org. 
Anuraidh, bhailigh na 
daoine a bhí páirteach 
thart ar 1,596 tonna 
bruscair; rinne siad 
athchúrsáil ar 35% den 
dramhaíl a bhailigh siad!

Seachas daoine, 
déanann créatúir eile 
glantachán earraigh. 
Déanann broic (badgers) 

é freisin. 
Tá broic ar (among) na 
hainmhithe fi áine is 
mó in Éirinn. Cónaíonn 
siad i mbrocaigh 
(setts) agus cé nach 
ndeanann siad codladh 
an gheimhridh, 
caitheann siad formhór 
an gheimhridh ag 
ligean a scíthe sna 
brocaigh. Éiríonn na 
brocaigh brocach 
tar éis do na broic 
míonna an gheimhridh 
a chaitheamh iontu 
ach nuair a thosaíonn 
an aimsir ag feabhsú, 

tosaíonn na broic ar 
an nglantachán a 
dhéanamh. 
Glanann siad amach an 
tseanleaba agus tugann 
siad isteach ábhar úr 
glan, raithneach (fern, 
bracken) mar shampla.  
Tá breis eolais againn 
duit ar bhroic ar an 
leathanach cúil, chomh 
maith le comórtas 
iontach.

Is dócha go dtuigeann 
tú anois an fáth a 
n-úsáidimid an focal 
‘brocach’ mar fhocal eile 
ar ‘salach’!

Welcome back after 
the Easter holidays!
Glantachán Earraigh



Bruscar 
Tá bealach iontach ann chun an domhan a choimeád glan - is féidir linn fáil réidh le bruscar. 
Daoine is cúis le bruscar i gcónaí. Tá bruscar gránna; uaireanta, bíonn sé dainséarach agus 
chomh maith leis sin, cosnaíonn sé a lán airgid le fáil réidh leis. Caitheann an stát na milliúin euro 
in aghaidh na bliana ag glanadh bruscair ó shráideanna na hÉireann. Caitheann an stát a lán 
airgid freisin ag iarraidh a chur ina luí ar (persuade) dhaoine gan a gcuid bruscair a chaitheamh 
uathu go mídhleathach (illegally). Dá bhféadfaimis cosc a chur ar bhruscar, d’fhéadfaimis an 
t-airgead seo ar fad a chaitheamh ar ospidéil, ar oideachas, ar áiseanna spóirt agus mar sin de. 

Cad a tharlaíonn don bhruscar?
Scuabann glantóirí sráide na sráideanna agus na cosáin chun na cathracha 
agus na bailte a choimeád glan. Ach mar sin féin, is léir go mbíonn roinnt 
bruscair ina luí thart ar feadh na mblianta; téann bruscar eile as radharc 
níos tapúla. Tarlaíonn sé seo mar go bhfuil ábhair áirithe in-bhithmhillte 
(biodegradable). Má bhriseann bruscar síos nó má lobhann (rots) sé nuair 
a dhéanann baictéir nó orgánaigh (organisms) eile ionsaí air, is bruscar 
in-bhithmhillte é. Mura mbriseann sé síos, is bruscar do-bhithmhillte 
(non-biodegradable) é. Nuair nach lobhann bruscar go nádúrtha, fanann sé 
sa timpeallacht go ceann i bhfad. 

Déan tástáil ar ábhair éagsúla agus faigh amach cé acu na cinn is 
in-bhithmhillte (most biodegradable).

Bunábhair:
• Bileog pháipéir

• Craiceann banana

• Mála plaisteach

• Mála criospaí folamh

• Cartán bainne folamh

• Buidéal beag gloine 

• Píosa éadaigh

• Lámhainní plaisteacha

• Marcóirí / lipéid

Treoracha:
1. Iarr ar mhúinteoir nó ar dhuine fásta eile cabhrú leat poll a thochailt 

i dtailte (grounds) na scoile. Caithfi dh sé a bheith mór go leor do na 
hábhair uile atá le tástáil. 

2. Cuir na hábhair sa pholl agus cuir an ithir ar ais, os a gcionn, sa pholl.

3. Marcáil an poll .i. cuir lipéad plaisteach air, sa chaoi go dtuigeann daoine 
go bhfuil turgnamh (experiment) ar siúl.

4. Fág gach rud sa pholl go ceann míosa.

5. Cad a tharlóidh, dar leat, don bhruscar? Tuar.
6. Tar éis míosa, oscail an poll arís.  Caith lámhainní plaisteacha/rubair.  

Bain amach na hábhair agus scrúdaigh iad.  Taifead na torthaí ar chairt 
cosúil leis an gceann seo.

AIRE: Nigh do lámha tar éis duit bheith ag obair le hithir. 

Ábhar Ábhar tar éis míosa

Páipéar 

Craiceann banana 

Mála plaisteach 

Mála criospaí folamh 

Cartán bainne folamh 

Canna deochanna boga folamh 

Buidéal beag gloine  

Píosa éadaigh

Cé acu ábhar is in-bhithmhillte, dar leat?  _______________________________________________________________________________

Cé acu ábhair nach bhfuil in-bhithmhillte?  ______________________________________________________________________________



Bruscar sa spás
Is fadhb iad bruscar agus smionagar (debris) sa spás freisin. Sa bhliain 2014, bhí 
ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis bogadh trí huaire chun píosaí móra de smionagar 
spáis a sheachaint. Seansatailítí, seanroicéid agus a leithéid atá sa smionagar. 
Thosaigh ‘Aois an Spáis’ sa bhliain 1957 agus ó shin i leith, chuaigh níos mó ná 
5,000 árthach (vessel) ón domhan isteach sa spás. Gach árthach a chuaigh suas, 
bhí satailít air chun an domhan a fheiceáil nó chun cumarsáid a dhéanamh. Nuair 
a bhí a gcuid oibre déanta acu, lean siad orthu ag fi thisiú (orbiting) an domhain 
agus anois tá an spás ag éirí plódaithe leo! Tá na mílte rud atá níos mó ná liathróid 
leadóige ag fi thisiú os ár gcionn, agus céad milliún rud atá níos lú, is dócha. Tá luas 
millteach mór fúthu, (27,000 km/u), agus d’fhéadfadh aon cheann díobh satailít a 
scriosadh – agus braithimidne ar na satailítí seo! 

Dear agus déan bainteoir 
Is dócha go bhfuil bainteoirí bruscair le fáil sa scoil ach b’fhéidir nach bhfuil ceann ann do gach duine. B’fhéidir go nglanfá do cheantar féin. Ba mhaith an 
smaoineamh é bainteoir bruscair a dhearadh agus a dhéanamh duit féin (nó do Mhollaí agus do Mhaidhc). 

Fadhb an lae:

Tá imní ar Mhaidhc agus ar Mhollaí faoin mbruscar i 
gclós na scoile. Tá sé i ngach áit! Tá sé gránna agus 
d’fhéadfadh sé dochar a dhéanamh don fhiadhúlra. 
Teastaíonn uathu an bruscar a phiocadh suas ach 
bheadh sé dainséarach lámh a leagan ar roinnt 
de. Beidh sé deacair píosaí áirithe a aimsiú mar go 
bhfuil siad thuas ar chrann. Dear bainteoir bruscair a 
chabhróidh le Maidhc agus le Mollaí.

Bunábhair:

• Bataí fada nó cánaí garraíodóireachta

• Bataí líreacáin

• Sreang nó sreangán

• Fáiscíní páipéir (Paper fasteners)

• Réiteoirí píopa (Pipe cleaners)

• Pionnaí éadaigh

• Cartáin agus buidéil phlaisteacha

• Mála plaisteach

• Seilitéip

• Siosúr

• Pollaire (Hole punch)

• Bruscar glan mar chleachtadh!

Treoracha:

1. Pléigh bainteoir bruscair maith – 
conas a d’oibreodh sé?

2. Féach ar na bunábhair atá agat – 
cad a d’oibreodh duit?

3. Tarraing do dhearadh.

4. Déan an bainteoir bruscair agus bain triail as!

Aire: Nigh do lámha má théann tú ag bailiú bruscair. 

Pléigh:
Cé na cineálacha bruscair a raibh tú in ann iad a phiocadh suas le do 
bhainteoir bruscair?

Conas a chuirfeá feabhas ar do bhainteoir?

Bruscar sna haigéin 
Seasann an deighleog (segment) oráiste don phlaisteach, an 
deighleog ghlas don ghloine, an deighleog bhuí don pháipéar, 
an deighleog dhearg don adhmad, an deighleog ghorm don 
rubar agus an deighleog chorcra d’éadach.


