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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Ag tús na bliana, dúramar leat gurb í
2011 Bliain Idirnáisiúnta na Ceimice.
Ach, aisteach go leor, is í 2011 Bliain
Idirnáisiúnta na Foraoise freisin. Seo í
Seachtain na gCrann (6ú – 12ú
Marta). Cén fáth a bhfuil an oiread sin
spéise ag daoine, agus ag eolaithe go
háirithe, i gcrainn? Bhuel, is rudaí áille
iad crainn, ach níos tábhachtaí arís, is
rudaí an-úsáideacha iad.

Tá a fhios againn uile go bhfuil 
an-tábhacht le hadhmad na gcrann.
Déanaimid troscán de, úsáidimid é
chun foirgnimh a thógáil. Arbh eol duit

go ndéanaimid níos mó ná 5000 rud
éagsúil ó chrainn? Arbh eol duit go
ndéanaimid páipéir nuachta, guma
coganta, corc, agus seampúnna as
adhmad? Féach thart timpeall ort. Cé
mhéad rud adhmaid atá sa teach nó
sa scoil? Baineann daoine sult as
siúlóid a dhéanamh i bhforaois. Níos
tábhachtaí ná sin ar fad, gabhann
(trap) crainn carbón.

Cén tábhacht a bhaineann le carbón a
ghabháil? Ar chuala tú go raibh imní ar
eolaithe faoin tionchar a bheidh ag an
athrú aeráide (climate) atá ag tarlú? Tá

imní orthu mar go bhfuil an domhan
ag éirí níos teo. Gabhann gáis áirithe
teas na gréine. Tugaimid an t-ainm
gáis cheaptha teasa (greenhouse
gasses) ar na gáis seo. Is gás ceaptha
teasa í dé-ocsaíd charbóin (CO2). De
réir mar a théann níos mó den ghás
seo isteach san atmaisféar, tá seans
ann go n-éireoidh an domhan níos teo.
Nuair a shúnn (absorb) foraoiseacha
an carbón, cuireann siad bac ar an
téamh domhanda.

Mar sin, ba mhaith an rud é an oiread
foraoisí agus is féidir a bheith againn.

Ach tá laghdú ag teacht ar líon na
bhforaoisí ar fud an domhain –
caillimid 700 ciliméadar cearnaithe
(chomh mór le Co. Chorcaí) gach dhá
lá. Níl laghdú ag teacht ar fhoraoisí na
hÉireann ach tá Éire ar cheann de na
tíortha is lú foraois san Eoraip.
Má bhíonn tú páirteach i
ngníomhaíochtaí Sheachtain na
gCrann, b’fhéidir go mbeidh tú in ann
cabhrú chun réiteach a aimsiú. Tá
breis eolais ar www.treecouncil.ie
agus tá breis eolais againn anseo in
Eureka ar théamh domhanda agus ar
athrú aeráide.

Crainn agus CoillteCrainn agus CoillteCrainn agus Coillte
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An bhfaca tú teach gloine
riamh? Fásann daoine trátaí
agus bláthanna agus plandaí
eile iontu. Éiríonn teach gloine
an-te uaireanta. Lonraíonn
solas na gréine isteach tríd an
ngloine agus téann (heats) sé
na plandaí agus an t-aer istigh.
Ach ceapann (traps) an ghloine
an teas agus ní féidir leis éalú.
Mar sín, éiríonn sé níos teo
agus níos teo arís taobh istigh
den teach gloine i rith an lae.

Is cosúil atmaisféar an
domhain le teach gloine. Na
gáis atá san atmaisféar, m.sh.
dé-ocsaíd charbóin, déanann
siad an rud céanna agus a
dhéanann teach gloine. I rith an lae, soilsíonn an ghrian tríd an atmaisféar. Téann (heats)
solas na gréine dromchla (surface) an domhain. San oíche, fuaraíonn an dromchla agus
ligeann sé an teas ar ais isteach san aer. Ach gabhann na gáis cheaptha teasa roinnt den
teas san atmaisféar. Seo an fáth a bhfuil an domhan teolaí agus compordach. Ach tá an
iarmhairt cheaptha teasa ag éirí níos láidre toisc go bhfuil an iomarca dé-ocsaíd
charbóin agus gáis cheaptha teasa san aer. Is
cosúil go bhfuil an domhan ag éirí níos teo agus
níos teo. Déan an tuairim seo a thástáil.

BUNÁBHAIR:
* Próca gloine (ceann amháin do gach grúpa)

* 2 theirmiméadar bheaga do gach grúpa

TREORACHA
1. Cuir na teirmiméadair taobh le taobh ar bhord

nó ar cholbha ardaithe (raised ledge) i dtailte
na scoile.

2. Cuir ceann de na teirmiméadar sa phróca.
3. Léigh an teirmiméadar láithreach agus

taifead an teocht.
4. Léigh an teirmiméadar i gceann leathuaire, agus arís i gceann uair an chloig, agus

taifead an teocht.
5. An dtaispeánann an dá theirmiméadar an teocht chéanna?

PLÉIGH:
• Cad a thug tú faoi deara nuair a léigh tú na teirmiméadair?
• Cén fáth a n-athródh an teocht sa phróca ag amanna éagsúla?
• Conas atá an ‘teach gloine’ beag agus atmaisféar an domhain cosúil lena chéile?

Cad iad na difríochtaí atá eatarthu?

Deir eolaithe linn go laghdódh muid an téamh domhanda dá ndéanfaimis laghdú ar an
méid dé-ocsaíd charbóin a théann isteach san atmaisféar. Bealach amháin chun é seo 
a dhéanamh ná crainn a chur. Mar a léigh tú ar an gcéad leathanach, súnn crainn 
dé-ocsaíd charbóin ón aer. Feidhmíonn (operate) siad mar spúinsí ollmhóra.
Ar fud an domhain, faraor, gearrann daoine síos crainn chun an talamh a chur ar fáil
d’fheirmeoirí. Go minic, dónn siad an t-adhmad freisin, rud a chruthaíonn níos mó 
dé-ocsaíd charbóin. Deir eolaithe go gcruthaíonn an CO2 seo an iarmhairt cheaptha
teasa (greenhouse effect). Cad go díreach atá i gceist leis an iarmhairt cheaptha teasa?

Gabh an carbón

Fadhb amháin a bhaineann le téamh domhanda ná go dtosóidh oighear ag leá. Má leánn
oighear atá ar snámh san fharraige, ardóidh leibhéil na bhfarraigí, dar le daoine áirithe. An
gceapann tusa go dtarlóidh sé seo? Pléigh an tuairim seo le do chairde. Bain triail as an
ngníomhaíocht seo agus faigh amach cad a tharlaíonn.

BUNÁBHAIR:
* Coimeádán plaisteach

trédhearcach (transparent)

* Ciúbanna oighir (6-8)

* Uisce

* Marcóir

TREORACHA:
1. Líon an coimeádán le huisce go dtí

go bhfuil sé leathlán.
2. Cuir cúpla ciúb oighir san uisce.
3. Taifead leibhéal an uisce – cuir

marc ar an taobh amuigh den
choimeádán.

4. Tuar cad a tharlóidh do leibhéal an uisce nuair a leánn na ciúbanna.
5. Fan go leánn na ciúbanna ar fad.
6. Féach ar leibhéal an uisce arís.

PLÉIGH:
• Ar athraigh leibhéal an uisce?
• Cén fáth? Smaoinigh ar an spás a thóg an ciúb oighir san uisce.
• Cad a mhúineann sé seo duit maidir le hoighear, atá ar snámh san fharraige, ag leá?

Cad í an iarmhairt
cheaptha teasa?

Thóg sé na milliúin bliain ar an mbeatha dul i dtaithí ar na cúinsí (conditions) ar
domhan. Ach má athraíonn an aimsir agus an teocht, beidh tionchar ag na
hathruithe sin ar ghnáthóga (habitats) ainmhithe agus plandaí ar fud an domhain.
Ní bheidh na hainmhithe agus na plandaí uile ábalta déileáil leis na hathruithe seo.
Gheobhaidh roinnt díobh bás. Tá dainséar ann go gcaillfimid ainmhithe agus
plandaí in áiteanna áirithe ar domhan. Mar shampla, beidh ar bhéir bhána (polar)
agus ar rónta (seals) áit chónaithe nua agus áit sheilgthe (hunting) nua a fháil má
leánn an t-oighear san Artach. B’fhéidir go mbeidh ar dhaoine atá ina gcónaí cois
cósta bogadh níos faide isteach ón gcósta chun tuilte a sheachaint, má éiríonn
leibhéal na bhfarraigí. B’fhéidir go mbuailfidh triomach (drought) áiteanna eile.

SSMMAAOOIINNIIGGHH AAIIRR SSEEOO::
An bhfuil buntáiste (advantage) ar bith ag baint le téamh domhanda?

Tionchar an
téimh

dhomhanda

Tionchar an
téimh

dhomhanda

Oighear ag leá
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BUNÁBHAIR:
* Balún (roghnach) nó ciúbanna oighir

* Coimeádán plaisteach beag ar a bhfuil bun cothrom

* m.sh coimeádán ime/margairín

* Báisín

* Uisce

* Rialóir

TREORACHA:
1. Cuir an coimeádán sa

bháisín. Is sliabh é an
coimeádán agus beidh an
fharraige sa bháisín.

2. Déan an t-oighearshruth.
Más mian leat
oighearshruth mór a
chruthú, líon balún le
huisce. Iarr ar an
múinteoir snaidhm a chur
ann agus ansin cuir sa
reoiteoir é thar oíche.
Bain an balún de go cúramach an lá dar gcoinn.

3. Cuir beagáinín uisce sa bháisín. Is í seo an fharraige.
4. Tomhais doimhneacht na farraige sa bháisín.
5. Cuir an t-oighearshruth ar bharr na sléibhe. Fan go leánn an t-oighear. Rithfidh an

t-uisce isteach sa bháisín (san fharraige).
6. Tomhais doimhneacht na farraige (an uisce) sa bháisín arís.
7. Cad a tharla do leibhéal na farraige?

PLÉIGH:
• An mbíonn tionchar difriúil ar leibhéil na bhfarraigí ag oighear a leánn ar

thalamh agus ag oighear a leánn san fharraige?

Oighear ar an
talamh ag leá

Deir daoine go bhfuil fadhb an téimh
dhomhanda chomh mór sin nach féidir linn
déileáil léi, ach ní aontaímid leis seo.
Cé gur fadhb mhór í, cabhraíonn rudaí
beaga linn. Smaoinigh – cruthaíonn an
fuinneamh a úsáidimid gach lá dé-ocsaíd
charbóin. Tá baint ag an dé-ocsaíd
charbóin seo le téamh domhanda. Mar sin,
má úsáidimid níos lú fuinnimh, laghdóimid
an téamh domhanda. Anois, caithfidh tusa
cabhrú linn sa laghdú seo!

SA BHAILE
• Múch na soilse nuair a fhágann tú

seomra.
• Bí cinnte go múchann duine éigin an

teilifís, ríomhaire agus fearais
leictreacha eile – ná fág iad 
ar fuireachas (on standby).

• Dún na cuirtíní san oíche chun an
teas a choinneáil istigh.

• Athúsáid rudaí nuair is féidir – píosaí
páipéir, málaí siopadóireachta.

AR SCOIL
• Más féidir, siúil nó rothaigh ar scoil.

Bí cinnte go bhfuil cead agat!
• Athúsáid páipéar nuair is féidir.
• Múch na soilse nuair a fhágann tú

seomra.
• Mol bolgáin solais atá tíosach ar

fhuinneamh (energy efficient).
• Mura bhfuil an Bhratach Ghlas ag an

scoil cheana féin, tosaigh ort ag obair
chun í a thuilleamh.

Ní neart go 
cur le chéile

Tá a lán d’oighear an domhain ar
thalamh, seachas ar snámh san
fharraige. Tá cuid den oighear seo
i bhfoirm oighearshruthanna ar
shléibhte. Cad a tharlódh do
leibhéil na bhfarraigí dá leáfadh an
t-oighear agus dá rithfeadh sé síos
chun na farraige?

Cabhróidh an ghníomhaíocht seo
leat fáil amach.

Iiathróid oighir

báisín

coimeádán

SSAA BBHHAAIILLEE
SSAA BBHHAAIILLEE
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Léigh tú ar an gcéad leathanach go bhfuil
tábhacht ar leith ag baint le foraoisí mar go
súnn siad carbón. Deir eolaithe go
moilleoidh (delay) sé seo an t-athrú
aeráide. Chun maireachtáil, is gá
do dhaoine ocsaigin a análú
isteach. Tagann a lán den
ocsaigin seo ó fhoraoisí.

Tá tábhacht le foraoisí freisin
mar áit chónaithe d’ainmhithe.
Cónaíonn roinnt ainmhithe
neamhchoitianta (rare) i
bhforaoisí – tá dainséar ann go
rachaidh na hainmhithe seo in éag.
Ní mhairfidh cromáin na gcearc (hen
harriers) ná meirliúin (merlins) gan foraoisí.
Braitheann cait chrainn (pine martens) agus
ialtóga (bats) áirithe ar fhoraoisí freisin agus, ar ndóigh,
bíonn ioraí rua dúchasacha (native) le feiceáil uaireanta i bhforaoisí ar leith.

Tá dhá shórt iora in Éirinn, an t-iora rua agus an t-iora liath. Tháinig laghdú ar líon
(number) na n-ioraí rua in Éirinn nuair a tháinig na hioraí liatha isteach sa tír sa bhliain
1911. Tá níos mó ioraí liatha ná ioraí rua in oirthear na tíre – dhíbir (drove out) siad na
hioraí rua a bhí níos lú agus níos eaglaí (timid). Ach tá ioraí rua fós ina gcónaí thiar ón
tSionainn. Déanann eolaithe iarracht iad a thabhairt go coillte nua, ag súil go dtiocfaidh
méadú ar a líon.

I rith an gheimhridh, bíonn cóta an iora rua tiubh rua. Bíonn eireaball scothach (bushy) air
agus curcaí cluaise (ear tufts) fada. Bíonn dath uachtar nó bán ar an taobh íochtair
(underside). I rith an tsamhraidh, éiríonn cóta an iora níos éadroime ó thaobh datha de
agus bíonn na curcaí cluaise beag meathbhán (pale). Tá inchinn iora agus gallchnó
(walnut) chomh mór le chéile! De ghnáth, bíonn ál (litter) amháin ag an iora baineann
(female) gach bliain. Beirtear na hioraí beaga idir Mí na Bealtaine agus Mí Lúnasa.
Úsáidimid an téarma ‘piscín’ d’ioraí nuabheirthe (newborn). Bíonn siad dall agus gan
fhionnadh (fur) nuair a bheirtear iad. Bíonn idir 3 agus 6 phiscín in ál. Fanann na piscíní
lena máthair go dtí go mbeidh an chéad ál eile aici. Ach faigheann a lán díobh bás – ní
mhaireann ach piscín amháin as gach cúig cinn go deireadh an chéad gheimhridh.

Is fearr le hioraí rua coillearnach buaircíneach (coniferous woodland) – itheann siad síolta
buaircíní, pailin, bachlóga agus péacáin (shoots). Déanann siad nead chruinn as craobhóga
(twigs), coirt (bark), duilleoga agus féar. Caitheann an t-iora rua formhór a chuid ama go
hard sna crainn ach caitheann an t-iora liath a chuid ama ar an talamh. Bíonn ioraí níos
gníomhaí (active) ag éirí na gréine agus sa bhreacdhorchadas (dusk). Ritheann siad ar luas
32 km san uair. Ní dhéanann siad codladh an gheimhridh (hibernate); ina áit sin,
cuireann siad bia i dtaisce sa chaoi go mbeidh dóthain bia acu don gheimhreadh ar fad.

National Tree Week 2011
Seachtain Náisiúnta na gCrann 

March 6 – 12
Organised by the Tree Council of Ireland  •  For further information on Tree Week, go to: www.treecouncil.ie

Po
st

er
de

sig
n

by
Ci

ar
án

M
ur

ph
y,

Du
bl

in
In

st
itu

te
of

Te
ch

no
lo

gy
.

Tree Council 
of Ireland

BLIAIN NA FORAOISE – AG CEILIÚRADH FORAOISEACHA DON PHOBAL

T

Foraoisí Fiúntacha Fíricí Fónta ar
Ioraí Rua
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