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Buaiteoir 2005 - Gradam Domhanda an Léitheora Óig - Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

Is é Lá Domhanda an Uisce é 
amárach, an 22 Márta. Ar fud an 
domhain, ceiliúraimid Lá Domhanda 
an Uisce ar an dáta seo. I mbliana, 
beidh eolaithe ag iarraidh ar dhaoine 
machnamh a dhéanamh ar an méid 
uisce atá de dhíth (needed) chun 
ár gcuid bia a fhás. Deir siad go 
n-úsáidimid idir 2,000 agus 2,500 
lítear in aghaidh an lae chun bia duine 
amháin a fhás! In áiteanna ar fud an 
domhain, bíonn sé deacair teacht ar 
uisce; in Éirinn bíonn fadhbanna againn 
mar go gcuirimid a lán uisce amú. 

Is é an t-uisce an leacht is fairsinge 
(most abundant) ar domhan. Ach is 
sáile (salt water) é 97% de; ní féidir 
le daoine é a ól ná é a úsáid chun 
barra (crops) a fhás. Tá 2% den uisce 
ar an bpláinéad seo reoite in oighear 
polach (polar) ag na Poil Thuaidh agus 
Theas. Maidir le fionnuisce (fresh 
water) – an t-uisce gur féidir linn a 
úsáid - is fionnuisce é níos lú ná 1% 
d’uisce an domhain. Úsáidimid an 
méid beag seo ag cócaireacht, ag ithe, 
ag ól, ag téamh, ag fuarú, i gcúrsaí 
tionsclaíochta agus le haghaidh rudaí 

eile freisin.
Is iomaí duine ar domhan nach 

bhfuil dóthain uisce acu. Anuraidh, 
in áiteanna san Afraic, bhí triomach 
uafásach ann agus ní raibh uisce ná 
dóthain bia ag 12 mhilliún duine. Sa 
tSomáil, san Aetóip, sa Chéinia níl 
dóthain uisce ag daoine le hól, le ní ná 
le húsáid ar bharra.  Bhí an t-ádh   
orthu gur tháinig an bháisteach i rith  
an gheimhridh ach tá uisce de dhíth  
ar na milliúin duine go fóill. 

Bíonn uisce ina lán de na deochanna 
a ólaimid – tae, caife, bainne agus 

súnna mar shampla. Ach úsáidimid 
leachtanna eile gach lá freisin. 
Úsáidimid leacht níocháin sa chistin 
agus leacht gallúnaí (liquid soap) sa 
seomra folctha. Uaireanta, úsáidimid 
ola leachtach nuair a bhímid ag 
cócaireacht; is leacht é peitreal a 
chuirimid inár gcarranna. Cé mhéad 
leacht éagsúil a d’úsáid tú ó d’éirigh  
tú ar maidin? 

Léigh leat agus faigh breis 
eolais ar leachtanna agus conas a 
sheachnóimid (avoid) uisce a  
chur amú.  
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Léigh faoi leachtanna

Slándáil Uisce agus Bia



Leachtanna a mheascadh

Dear agus déan 
deoch súilíneach

Go minic cuirimid leachtanna le 
leachtanna eile. Cuirimid bainne i dtae; 
cuirimid leacht níocháin in uisce.  
Ach ní féidir gach sórt leachta a 
mheascadh. Nuair a tharlaíonn 
doirteadh ola san fharraige, bíonn sé 
ríthábhachtach go dtuigfidh daoine 
conas déileáil le leachtanna.
Bunábhair:
• Uisce 
• Ola chócaireachta 
• Leacht níocháin
• Próca a bhfuil claibín scriú air

Treoracha:
1.  Cuir uisce sa phróca.
2.  Cuir ola sa phróca.
3.  Cuir an claibín ar an bpróca. Croith 

an próca ar feadh nóiméid nó dhó.
4.  Nuair a stopann tú, féach cad a 

tharlaíonn don ola agus don uisce. 
An bhfuil siad measctha le chéile?

Smaoinigh air seo:
Mí Bealtaine 2010, tharla tine agus 
pléascadh ar rige ola i Murascaill 
(Gulf) Mheicsiceo. Shil níos mó ná 
700,000 lítear ola in aghaidh an lae go 

barr an uisce. Bhí ar na húdaráis an 
sceitheadh (spill) a ghlanadh chomh 
tapa agus ab fhéidir mar go ndéanfadh 
sé dochar don fhiadhúlra (wildlife). Is 
féidir easróirí (dispersants) a úsáid 
uaireanta chun sceitheanna ola a 
ghlanadh.  Briseann siad síos an ola 
agus bíonn sé níos éasca an ola a 
ghlanadh ansin. Feidhmíonn leacht 
níocháin ar an mbealach céanna le 
heasróirí. Cuir roinnt de sa phróca ina 
bhfuil an t-uisce agus an ola.  Croith é. 
Cad a tharlaíonn an uair seo? 

ZZZZZZZZZZ 
Is maith lena lán daoine deoch súilíneach (fizzy drink) anois agus arís. 
Tá bolgáin gháis i ndeoch súilíneach – bolgáin dé-ocsaíd charbóin 
(carbon dioxide) nó CO2. Ní féidir dé-ocsaíd charbóin a fheiceáil sa 
bhuidéal mar go dtuaslagann (dissolves) an leacht í. Má osclaíonn tú 
an buidéal, cloisfidh tú fuaim shiosarnach (hissing).  Má leanann tú ort 
ag oscailt agus ag dúnadh an bhuidéil, beidh an deoch ‘leamh’ (flat). 
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo? Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht 
eile go bhfeicfidh tú. 

Tá a fhios agat gurb é dé-ocsaíd charbóin an gás a chuireann an giosáil 
i ndeoch súilíneach. An féidir leat do CO

2 féin a dhéanamh agus deoch 
súilíneach a dhéanamh? Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile. 

Bunábhar:
• Buidéal (nach bhfuil oscailte) a bhfuil deoch súilíneach ann
Treoracha:
1.  Oscail an buidéal agus éist leis an bhfuaim. Dean cur síos ar an 

bhfuaim.
2.  Blais den deoch. An bhfuil sé an-súilíneach? Dún an buidéal.
3.  Oscail an buidéal arís. Éist leis an bhfuaim don dara huair. An bhfuil 

an siosarnach chomh fada nó chomh hard an dara huair?
4.  Blais den deoch arís. An bhfuil sé chomh súilíneach leis an  

gcéad bhlas?
5.  Dún agus oscail an buidéal cúpla uair eile. Breathnaigh cad a 

tharlaíonn don deoch súilíneach gach uair.
6.  Cé mhéad uair a bheidh ort an buidéal a oscailt agus a dhúnadh 

sula mbeidh an deoch go hiomlán leamh? Tuar an freagra. Pléigh 
conas a oibreoidh tú amach an freagra.

Cén fáth a n-éiríonn deochanna súilíneacha leamh?
Nuair a osclaíonn tú buidéal a bhfuil deoch súilíneach ann, athraíonn 
an dé-ocsaíd charbóin sa leacht go bolgáin. Éalaíonn na bolgáin 
amach as an mbuidéal. Gach uair a osclaíonn tú an buidéal, éalaíonn 
níos mó bolgán dé-ocsaíd charbóin agus cailleann an deoch roinnt 
den ghiosáil. Ar deireadh, fágfaidh an gás ar fad an deoch agus beidh 
an deoch leamh.

Bunábhair:
• Gloine • Taespúnóg • Púdar bácála (baking powder)
• Scuais - oráiste nó cuiríní dubha (blackcurrant)
Treoracha:
1.  Cuir beagán den scuais isteach i ngloine. Blais di. An bhfuil sí 

súilíneach?
2.  Cuir leath-thaespúnóg den phúdar bácála isteach sa scuais. Cad atá 

ag tarlú? An bhfuil sí ag déanamh fuaime?
3.  Blais den scuais arís. Déan cur síos ar an mblas atá uirthi anois.
Smaoinigh air seo:
Ar chuala tú fuaim shiosarnach nuair a chuir tú an púdar sa scuais? An 
raibh difríocht, maidir le blas, idir an deoch seo agus deoch súilíneach a 
cheannaíonn tú i siopa? An raibh sí chomh súilíneach le scuais ón siopa? 
Ar éirigh sí leamh go tapa?
Arbh eol duit?
Tá aigéad agus bun (base) i bpúdar bácála. Tagann an dá rud le  
chéile nuair a chuirimid an púdar le leacht agus scaoileann siad  
amach dé-ocsaíd charbóin (CO2).



Leachtanna 
ina rith

Uaireanta teastaíonn uainn go rithfi dh leachtanna go tapa; uaireanta 
eile, ní theastaíonn. Má bhíonn custard róthiubh, bíonn sé deacair é a 
dhoirteadh ar do mhilseog. Má bhíonn péint rórighin (stiff), ní féidir í a 
leathadh i gceart. Cé acu is leachtaí (runniest) d’ola chócaireachta, de 
leacht níocháin, de mhil nó de leacht gallúnaí? Níl anseo ach samplaí – 
b’fhéidir go mb’fhearr leat leachtanna eile a thriail. 
Bunábhair:
• Buidéal plaisteach is féidir leat a fháisceadh (squeeze)
• Uaineadóir 
• Marcóir 
• Crúiscín
• Leachtanna m.sh. ola chócaireachta, leacht níocháin, mil, leacht gallúnaí
Treoracha:
1. Gearr bun an bhuidéil de.  Nigh agus triomaigh an buidéal go 

cúramach.
2. Cuir marc taobh istigh den bhuidéal.
3. Iompaigh an buidéal bun os coinn.  Cuir do mhéar ar an bpoll, mura 

bhfuil claibín ar an mbuidéal.
4. Líon an buidéal chomh fada leis an marc le ceann de na leachtanna.
5. Tuar an fad a thógfaidh sé ar an leacht rith amach.
6. Bain triail as. Taifead na torthaí. 

Smaoinigh air seo:
An mbeadh na leachtanna níos leachtaí dá gcuirfeá uisce leo?  Dear 

imscrúdú chun fáil amach.

Is breá le heolaithe bheith ag dearadh ábhar speisialta, leachtanna ina 
measc.  Go hiondúil, bíonn sé éasca a chinntiú an bhfuil rud ina sholad 
nó ina leacht. Ach le déanaí, chruthaigh siad ábhair aisteacha agus tá 
siad cosúil le leacht agus le solad ag an am céanna. Cuireann eolaithe 
an-suim sna hábhair seo. Sa chéad ghníomhaíocht eile, beidh tú ag obair 
le hábhar mar seo.  

Bunábhair:
• Cupán uisce
• 2 chupán gránphlúir (cornfl our)
• Babhla
• Dath bia (más mian leat)
• Páipéar nuachta chun an bord a chlúdach
• Coimeádán plaisteach (seanbhosca lóin inar féidir an t-ábhar a choimeád) 
• Spúnóg chun an t-ábhar a mheascadh
Treoracha:
1.  Cuir an t-uisce sa bhabhla.
2.  Cuir isteach beagán den dath bia agus measc isteach go maith é.
3.  Cuir an gránphlúr isteach de réir a chéile. Lean ort ag meascadh go 

dtí go mbeidh an meascán cosúil le síoróip.

Pléigh:
• Cuir cruth liathróide ar an meascán. Beir air i do lámh. Fáisc é. Cad a 

tharlaíonn?
• Roll an meascán. Brúigh é. Buail é. Cad a tharlaíonn?
• Tarraing spúnóg tríd go mall. Cad a tharlaíonn?
• Cathain a bhíonn cosúlacht leachta air? Cathain a bhíonn cosúlacht 

solaid air?
• Cad a tharlaíonn má fhágann tú é faoi sholas na gréine?
Arbh eol duit?
Tá eolaithe ag déanamh turgnamh le péint leachtach. Is féidir leis an 
bpéint ‘chliste’ seo leictreachas a sheoladh (conduct). Mar sin, úsáidfi dh 
innealtóirí an pheint seo chun a fháil amach an bhfuil scoilteanna nó 
meirg ar dhroichid nó ar thuirbíní nó ar struchtúir eile ar a bhfuil an phéint.  

Leacht Am (soicindí)

Tuar Toradh

Leacht Níocháin

Mil

Ola Chócaireachta

Leacht Gallúnaí

Is breá le heolaithe bheith ag dearadh ábhar speisialta, leachtanna ina 

An leacht é?
Is ea/ní hea!



Samhlaigh cartán ina bhfuil lítear uisce; anois samhlaigh 148 cartán 
ina seasamh taobh le taobh. Sin an méid uisce a úsáideann duine in 
aon lá amháin, dar le heolaithe áirithe. Líon isteach an suirbhé seo 
agus faigh amach cé mhéad uisce a úsáideann tú in aon lá amháin. 
Bíonn uisce uainn uile – ólaimid é, agus nímid muid féin leis, ach an 
úsáideann tusa níos mó uisce ná mar is gá? Léigh gach ceist agus 
suimigh an méid.

Ólaim 
Scairdeán uisce: Slog 
amháin = 10 ml

An méid a ólaim _________

Ním mo chuid fi acla 
Má bhíonn an t-uisce ag rith - 6 lítear.

Má mhúchaim an t-uisce - 1 lítear.

An méid a úsáidim ag ní mo chuid 
fi acla _____________

Sruthlaím leithreas
Úsáideann leithreas suas le 9 lítear 
chun é a shruthlú.

An méid a úsáidim ag sruthlú 
leithris ________________

Ním mo lámha
Amaigh (time) an fad a thógann sé ort do 
lámha a ní. De ghnáth, scaoileann buacaire 
thart ar 1 lítear gach 10 soicind.

An méid a úsáidim ag ní mo 
lámh _______________

Folcadh / cithfholcadh
Úsáideann folcadh thart ar 80 lítear 
uisce.

Má chaitheann tú 10 nóiméad i 
gcithfholcadh, úsáideann tú thart ar 70 
lítear uisce. Úsáideann cith cumhachta 
125 lítear uisce i 5 nóiméad.

An méid a úsáidim i bhfolcadh / i 
gcithfholcadh _______________

Smaoinigh air seo:
Anois, oibrigh amach cé mhéad uisce a úsáideann an rang in aon lá 
amháin.

Cé mhéad uisce a úsáideann do mhuintir in aon lá amháin?

An gcuireann tú uisce amú?

Suirbhé ar an méid 
uisce a úsáidimid

Fíricí Fónta

Arbh eol duit?

• Tháinig eolaithe ar fhianaise (evidence) go bhfuil uisce ar an 
ngealach.

• Is féidir solad (solid), m.sh. iarann, a athrú ina leacht má théann 
(heat) tú é ag 1536°C.

• Is féidir an gás nítrigin a athrú ina leacht má fhuaraíonn tú í faoi    
-196°C.

• Nuair a reonn uisce, fairsingíonn (expands) sé nó éiríonn sé níos 
mó. Tarlaíonn a mhalairt (opposite) le hábhair eile, go hiondúil.

• Caithfi dh bó ceithre lítear uisce a ól sula dtabharfaidh sí lítear 
bainne uaithi.

• Is féidir maireachtáil ar feadh míosa gan bhia, ach ní féidir 
maireachtáil níos mó ná seacht lá gan uisce.

Ceapann innealtóir Francach go bhféadfadh cnoic oighir (icebergs) 
fadhb an domhain a réiteach maidir le ganntanas uisce. Molann 
(suggests) sé na cnoic oighir ollmhóra a chlúdach le hábhar speisialta, 
os cionn dhromchla an uisce agus faoi, ionas nach leáfadh siad. Agus 
ansin d’úsáidfeadh long feacht (currents) na n-aigéan chun na cnoic 
oighir a tharraingt go tíortha teo ina bhfuil ganntanas uisce.

225 ml
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