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23ú Feabhra 2006 Buaiteoir 2005 - Gradam Domhanda an Léitheora Óig - Cumann Domhanda  na Nuachtán (WAN) 

Tá truailliú de chineáil éagsúla sa phictiúr thuas. Ainmnigh iad.

Tháinig an ola seo isteach ar an trá seo i dTuaisceart na Spáinne nuair a chuaigh an long Prestige go tóin

poill (sank) sa bhliain 2002. Scrios an leo ola fiadhúlra an cheantair agus chuir sé stop sealadach

(temporary) le cúrsaí iascaireachta.

Déan suirbhé ar thruailliú 
An bhfuil d’áit chónaithe truaillithe? Is truailleáin iad bruscar ar an talamh, boscaí bruscair ag
cur thar maoil (overflowing), múch (fumes) ag teacht as carranna agus graifití ar na ballaí.

Féach thart ar d’áit chónaithe go bhfeicfidh tú an bhfuil sí truaillithe.

PLÉIGH: An bhféadfadh pobal na scoile aon rud a dhéanamh faoin truailliú seo?

AIRE:  Ná láimhseáil (handle) bruscar ná ábhair shalacha eile; cuir
péire lámhainní ort agus nigh do chuid lámh nuair a chríochnaíonn tú. 

Féach ar cheantar na scoile. Taifead do chuid eolais ar chairt mar seo: 

* Toradh ar an scrúdú le haghaidh truailliú uisce báistí: ..............................................

....................................................................................................................................

Toradh ar an scrúdú le haghaidh truailliú aeir: ............................................................

....................................................................................................................................

An raibh bruscar le feiceáil? (Déan liosta) ....................................................................

....................................................................................................................................

An raibh graifití le feiceáil? (Bhí / Ní raibh) ..................................................................

....................................................................................................................................

Truailliú le torann?  (Déan liosta) ..................................................................................

....................................................................................................................................

Crosfhocal

TRASNA
3. Scaoileann _______ gás nimhneach 

amach nuair a dhóimid é. (7)
4. Is féidir ___ ___ a bhriseadh 

suas le glantóirí. (3,3)
6. Cuireann ______ isteach ar na 

hulchabháin istoíche. (6)
8. Bíonn tionchar ag báisteach aigéadach

ar _________ . (9)
9. Sceith os cionn 40 milliún lítear ola 

as _______ sa bhliain 1989. (7)

SÍOS
1. Tá ____________ na hEorpa agus 

Mheiriceá Thuaidh truaillithe. (12)
2. Faigheann na mílte ____ bás má 

sceitheann ola isteach san fharraige.(4)
5. Is ________ iad míolta móra,

deilfeanna agus rónta. (8)
7. Bíonn ______ le cloisteáil i ngach 

áit. (6)
9. Téann uisce __ ar ais isteach sna 

haibhneacha ó na monarchana 
agus na stáisiúin ghinte. (2)

Samhlaigh an domhan gan aon duine air
riamh. Ar bhealach, bheadh sé cosúil  leis
an domhan atá againn inniu. Bheadh

spéir  agus farraige, grianchóras (solar system)
agus aimsir ann. Bheadh na hainmhithe agus
na plandaí atá againn faoi láthair  ar an domhan
samhailteach (imaginary) seo, chomh maith le
cinn atá díofa (extinct). Ach ní bheadh duine ar
bith air!  Ní bheadh daoine ann agus ní bheadh
aon rud ann a  dhéanann daoine, mar shampla,
boscaí agus carranna. Smaoinigh ar na rudaí a
bheadh difriúil ar an domhan samhailteach seo.

Tá an saol inniu i bhfad níos compordaí ná an
saol a bhí ag na huamhaigh (cavemen) fadó.

Ach chomh maith le sóláistí (luxuries) a chruthú,
cruthaíonn daoine fadhbanna freisin agus is
fadhb amháin í an truailliú.

Tá níos mó dramhaíola (waste) á chruthú inniu
ná mar a bhí riamh roimhe seo. Cá as a dtagann
an dramhaíl seo ar fad?  Gineann monarchana
dramhaíl leachtach (liquid), dramhaíl gháis
agus dramhaíl sholadach (solid). Gineann
feirmeacha sciodar (slurry). Úsáideann
feirmeoirí ceimicí mar leasú (fertiliser) agus
bíonn dainséar ann go sceithfidh (leak) na
ceimicí  isteach sna srutháin agus sna
haibhneacha. Gineann gach teaghlach uisce
salach, múnlach (sewage) agus dramhaíl tí. Cén

meáchan atá agat?  Bhuel, méadaigh é sin
faoina deich – sin an méid dramhaíola a
chaitheann tú uait in aghaidh na bliana, de réir
na staitisticí.

Déanann an dramhaíl seo ar fad an-damáiste
don timpeallacht. Éiríonn an t-aer truaillithe.
Athraíonn sí farraigí agus aigéin an domhain
as cuimse (extremely). Is táirgí (products) ar
nós úraitheoirí (fresheners) aeir agus glantóirí
a chruthaíonn truailliú freisin nuair a
úsáidimid iad.

Féachann an eagrán seo d’Eureka ar thruailliú
de chineáil éagsúla. Tá gníomhaíochtaí ann

duit, chomh maith le suirbhé ar thruailliú. Is
féidir leat é a dhéanamh thart ar d’áit
chónaithe. B’fhéidir go n-eagróidh tú
glantachán earraigh (spring clean). An
gceapann tú nach féidir leat tionchar a bheith
agat ar thruailliú an domhain?  Bhuel, is féidir
leat! Glac an mana (motto) seo chugat féin
‘Dearcadh domhanda, Aicsean áitiúil’ nó an
mana Béarla seo ‘Think globally, act locally’.
Cad atá i gceist leo seo, dar leat?  Is é an
mana Béarla seo a úsáideann eagrais
(organisations) a bhíonn ag obair ar son na
timpeallachta. San eagrán seo, cuirfimid  ag
smaoineamh tú ar bhealaí ina bhféadfá do
cheantar féin a fheabhsú.

Freagraí in eagrán na seachtaine seo chugainn
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Déan agus glan suas do
leo ola (oil slick) féin 

BUNÁBHAIR:

• Babhla uisce     • Ola chócaireachta    • Tuáille bán cistine 

• Leacht níocháin (washing up liquid)     • Spúnóg 

TREORACHA:

1. Cuir cúpla braon (drops) ola ar an uisce sa bhabhla. Corraigh an t-uisce le spúnóg.

Cad a tharlaíonn don ola? 

2. Cuir píosa den tuáille cistine ar bharr na hola san uisce. Tóg amach arís é.

Féach ar mhéara do láimhe. Cad atá orthu?  Cad a tharla? 

3. Cuir píosa eile den tuáille ar bharr na hola. An dtagann níos mó ola aníos? 

BAIN TRIAIL AS SEO:

1. Cuir breis ola isteach san uisce; ansin cuir isteach cúpla braon leacht níocháin.

2. Cad a tharlaíonn don ola?  An bhfuil tábhacht leis seo i gcás leo ola? 

MAR EOLAS DUIT:

Nuair a sceitheann tancaer a chuid ola, cuirtear sraitheanna d’ábhar súiteach

(absorbent) ar bharr na sceithe (spillage). Súnn an t-ábhar seo aníos an ola. Is féidir

glantóirí (detergents) a úsáid freisin chun sceitheanna a bhriseadh suas, ach uaireanta

déanann na glantóirí díobháil don fhiadhúlra.

Tuigeann tú anois gur féidir le hola uisce a thruailliú. Léireoidh an
ghníomhaíocht seo duit conas an leo a ghlanadh suas.

Conas caighdeán (quality) an aeir a thastáil 
BUNÁBHAIR:
• Claibíní (lids) ó phrócaí gloine (jamjars)     
• Spúnóg   • ‘Vaseline’     
• Gloine formhéadúcháin (magnifying glass) 

TREORACHA:
1. Le cúl na spúnóige, leath (spread) Vaseline ar na claibíní.
2. Cuir na claibíní in áiteanna éagsúla, m.sh. clós na scoile, an cosán in aice le geata

na scoile, leac na fuinneoige sa bhaile. Bí cinnte nach siúlfaidh aon duine orthu.
3. Breathnaigh ar na claibíní tar éis cúpla lá. Cuir i gcomparáid lena chéile iad.
4. Cad a thugann tú faoi deara? 

PLÉIGH:
Cé acu claibín ba shalaí (dirtiest)?  Cé acu claibín ba ghlaine? 
Cad atá le foghlaim as seo faoi thruailliú aeir? 
Cad is cúis leis an truailliú aeir seo, dar leat? (Leid: smaoinigh ar an trácht áitiúil!)

Conas truailliú báistí a thástáil 

BUNÁBHAIR:
• Scagaire caife (coffee filter)  • Tonnadóir (funnel) 
• Próca ghloine  • Gloine formhéadúcháin 

TREORACHA:
1 Cuir an scagaire caife isteach sa tonnadóir.
2. Cuir an tonnadóir isteach sa phróca.

(Is é seo an gléas tástála).
3 Nuair a thosaíonn sé ag cur báistí, cuir an gléas tástála lasmuigh.
4. Déan seiceáil ar an scagaire tar éis uair an chloig nó mar sin.
5. Bain úsáid an an ngloine formhéadúcháin  le féachaint ar an scagaire.

Cad a fheiceann tú? 

PLÉIGH:
Cad eile a bhí sa bháisteach (seachas an t-uisce)? 
An gceapann tú go nglanann báisteach carranna agus fuinneoga? 

An dtiteann báisteach ghlan nó báisteach thruaillithe
san áit ina bhfuil tusa i do chónaí? Déan an
ghníomhaíocht seo go bhfaighidh tú amach.

Truailliú Uisce 

Bíonn na mílte ainmhí agus planda
ina gcónaí sna farraigí agus sna
haigéin ar fud an domhain. Bíonn

planctón (plankton) ina gcónaí in aice le
barr an aigéin. Is ainmhithe agus
plandaí beaga bídeacha iad planctón.
Thíos faoi na tonnta a chónaíonn plandaí
agus éisc eile – bíonn dathanna,
cruthanna agus saghasanna éagsúla le
feiceáil anseo. Cónaíonn sineacha
(mammals) ar nós míolta móra, deilfeanna
agus rónta sna farraigí freisin. Braitheann
créatúir na bhfarraigí ar a chéile maidir le
bia agus maireachtáil (survival). Bíonn
dainséar ann go silfidh ceimicí ó
mhonarchana agus leasú ó fheirmeacha
isteach in aibhneacha. Má tharlaíonn sé
sin, silfidh na truailleáin isteach sna
farraigí ansin agus déanfaidh siad díobháil

(harm) do bheatha na bhfarraigí (sealife).

Truaillíonn ola na haigéin freisin. Sa
bhliain 1989, bhí tancaer ann darbh
ainm an Exxon Valdez agus bhuail sé
sceir (reef) in aice le hAlaska, S.A.M.
Sceith (leaked) os cionn 40 milliún lítear
ola isteach san fharraige. Fuair na mílte
iasc agus éanlaith farraige bás. Anseo
in Éirinn, phléasc tancaer Francach, an
Betelgeuse, ag Oileán Faoide, i gCondae
Chorcaí sa bhliain 1979. Bhris sé ina
dhá leath agus sceith 40000 lítear ola
isteach san fharraige. Bhí na héin
fharraige clúdaithe le hola, rinne an ola
damáiste do na líontáin (nets)
iascaireachta agus níorbh fhéidir
iascaireacht a dhéanamh go ceann
tamaill ina dhiaidh sin.

Phléasc tancaer Francach, an Betelgeuse, ag teirminéal ola Oileán Faoide 
sa bhliain 1979. Fuair níos mó ná 50 duine bás.

Déan do chion féin ar son
an fhiadhúlra (wildlife) 

• Bheadh sé deacair orainn sceitheanna
móra ola a chosc, ach is féidir linn cabhrú
ar bhealaí bheaga. Tar éis cócaireachta, bí
cinnte go bhfaigheann tú réidh leis an ola
shalach ar bhealach sábháilte. Cuir an ola
isteach i gcoimeadán agus ansin san araid
(bin). Ná cuir síos an draein riamh í.

• Meathann (decay) ábhair a ndéanann
daoine iad, ar nós plaisteach  agus níolóin,
go han-mhall. Má chaitheann daoine uathu

bruscar ar nós muincí (ringos) plaisteacha
agus fáinní tarraingte (ring pulls) ó channaí
dí alúmanaim, tá seans ann go snámhfaidh
éisc isteach iontu nó go ngreamóidh siad
ar ghob éin. Má bhíonn ainmhithe
sáinnithe (caught) mar seo, gheobhaidh
siad bás leis an ocras. Bí cinnte go
mbriseann tú suas na  muincí sula
gcuireann tú isteach in araid iad. Fág na
fáinní ar na cannaí dí agus déan
athchúrsáil (recycling) orthu.

Truailliú Aeir 
B

ímid ag analú (breathing) aeir ó

mhaidin go hoíche. Ní bhíonn

dath ná boladh ar aer glan;

bíonn dath agus/nó  boladh air má

bhíonn sé truaillithe. Déanann aer

truaillithe damáiste do dhaoine,

d’ainmhithe agus do phlandaí. Múch

(fumes) ó thionscail (industries) agus ón

trácht is minicí a thruaillíonn an t-aer.

An bhfuil  an t-aer thart ort truaillithe?

Cabhróidh na gníomhaíochtaí ar an

gcéad leathanach eile leat fáil amach.

Báisteach Aigéadach (acid rain)
Nuair a dhóimid breoslaí (fuels), sceitheann
gáis nimhneacha (poisonous) uathu isteach
san aer. Tuaslagann  (dissolve) siad le huisce
agus titeann siad mar bháisteach. Tugaimid
báisteach aigéadach ar an mbáisteach seo
mar ní uisce glan é a thuilleadh. Nuair a

thiteann báisteach aigéadach, déanann sé
damáiste do rudaí beo agus d’ábhair thógála
(building materials). Tá na milliún crann ag
fáil bháis i bhforaoiseacha na hEorpa agus
Mheiriceá Thuaidh de bharr na báistí
aigéadaí.

Tionchar (effect)
aigéid ar dhuilleoga

TREORACHA:
1. Cuir glac (handful) duilleog i bpróca le fínéagar.
2. Cuir duilleoga eile i bpróca le huisce chun comparáid a dhéanamh.
3. Cuir claibín ar na prócaí agus fág iad ar feadh cúpla lá.
4. Breathnaigh cad a tharlaíonn. Cuir an dá ghlac duilleog i gcomparáid lena chéile.

PLÉIGH:
Cad a tharla do na duilleoga a bhí san fhínéagar? 
Cad iad na difríochtaí atá idir iad agus na cinn a bhí san uisce? 
Cén tionchar a bheadh ag báisteach aigéadach ar phlandaí, dar leat? 

DÚSHLÁN BREISE:
Tá aolchloch an-choitianta (common) mar ábhar tógála. Tá cailc cosúil le haolchloch,
ach tá cailc níos boige (softer). Cuir píosa cailce i bhfínéagar, mar a rinne tú thuas. Cad
a tharlaíonn don chailc? 

SMAOINIGH AIR SEO:
Cén tionchar a bhíonn ag báisteach aigéadach ar na seanfhoirgnimh aolchloiche atá againn? 

Is gnáthaigéad é fínéagar (vinegar). San imscrúdú seo, úsáid é in áit bháistí
aigéadaí  chun tionchar aigéid ar rudaí beo a fheiceáil.

AIRE: Bí cúramach nach steallann (splash) fínéagar ar aon duine. Nigh do
chuid súile le huisce láithreach má steallann fínéagar isteach iontu.

TRUAILLIÚ LE SOLAS
Is fadhb í an truailliú le solas sna cathracha
móra ar fud an domhain. Le soilse na
cathrach, bíonn spéir na hoíche geal, in áit
bheith dorcha. Cuireann sé seo isteach ar
ainmhithe a bhíonn gníomhach (active) san
oíche, m.sh. ulchabháin agus cóálaí
(koalas) mar is beag difríocht a bhíonn idir
solas an lae agus solas na hoíche.

TRUAILLIÚ LE TEAS 
Is uisce as aibhneacha a úsáideann stáisiúin
ghinte leictreachais agus roinnt monarchana
chun a gcuid meaisíní a fhuarú. Cuireann
siad an t-uisce ar ais isteach sna
haibhneacha, ach bíonn an  t-uisce níos teo
(warmer) anois. Déanann an truailliú seo
díobháil do na héisc atá ina gcónaí sna
haibhneacha.

TRUAILLIÚ LE TORANN 
Phléamar trualliú le torann in eagrán
uimhir a 3 d’Eureka. Is áit an-ghlórach é
an domhan faoi láthair. Smaoinigh ar na
fuaimeanna éagsúla a chuala tú ó

mhaidin: trácht, aláraim agus bonnáin
(sirens), tochaltóirí agus eitleáin. Leanann
an liosta ar aghaidh agus ar aghaidh!
Déan liosta de na cineáil torainn a
chuireann isteach ar dhaoine. .

PLÉIGH:
An féidir leatsa  an truailliú le torann
agus an truailliú le solas a laghdú i do
thimpeallacht féin? 

B’fhéidir go gceapann tú nach bhfuil i gceist le truailliú ach bruscar agus
salachar. Ní fíor sin – déanann a lán rudaí eile damáiste don timpeallacht.

BUNÁBHAIR:
• Duilleoga      • Fínéagar     • Coimeadán le claibín, m.sh. próca ghloine    • Cailc 

Truailliú de chineáil eile 
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