
I gceann cúpla seachtain, beidh tú 
ar laethanta saoire an tsamhraidh. 
In aimsir the, is maith le daoine 
bheith cois trá, nó ag snámh, nó 
ag bádóireacht nó ag déanamh 
gníomhaíochtaí eile a bhaineann le 
huisce. Tá gníomhaíochtaí áirithe 
samhraidh ar siúl cheana féin. Má bhí 
tú i mBaile Átha Cliath ag an deireadh 
seachtaine, b’fhéidir go bhfaca tú 
Longa Arda ag teacht isteach d’Fhéile 
Abhainn Phoirt Bhaile Átha Cliath.  
B’fhéidir go raibh tú páirteach san 
Fhéile!

Nílimid riamh rófhada ón gcósta 

in Éirinn toisc gur oileán í. Chomh 
maith le seoltóireacht agus snámh a 
dhéanamh san fharraige, is iontach 
an áit í an fharraige freisin chun dul 
ag taiscéaladh (exploring) inti. Nach 
aisteach é go bhfuil níos mó eolais 
againn ar an spás ná mar atá againn 
ar na haigéin dhoimhne? Is dócha 
go raibh níos mó daoine sa spás ná 
mar a bhí go domhain sna haigéin. 
Ná déan dearmad go gclúdaíonn na 
haigéin thart ar 71% de dhromchla an 
domhain – is aisteach é cinnte!

Má fhéachann tú ar fharraige 
nó ar aigéan atá i bhfad uait, ní 

fheicfidh tú aon rud ach uisce. Ach 
tá na haigéin lán le beatha (life). Tá 
cónaí ar idir 700,000 agus milliún 
speiceas in aigéin an domhain. Agus 
níl ainmneacha ná cur síos againn go 
fóill ar thart ar leath de na speicis sin. 
Is foinse mhór bia don domhan iad 
na hainmhithe agus na plandaí seo .i. 
formhór na n-éisc a ithimid, tagann 
siad ó na haigéin. Chomh maith leis 
sin, roinnt de na hainmhithe is mó dá 
bhfuil againn ar domhan, an míol mór 
gorm mar shampla, is iad mamaigh 
na n-aigéan iad. Is mamaigh iad deilf 
agus muca mara (porpoises) freisin.

Is áiteanna an-suimiúil iad an 
fharraige agus na haigéin. San eagrán 
seo d’Eureka, féachfaimid ar roinnt 
de na fionnachtana (discoveries) 
aisteacha a rinne eolaithe. Féachfaimid 
freisin ar roinnt den eolaíocht a 
bhaineann le taiscéaladh na n-aigéan.  
Agus faoin am a mbeidh sé seo ar fad 
léite agat agus triail bainte agat as na 
gníomhaíochtaí, beidh sé in am duit do 
scíth a ligean agus taitneamh a bhaint 
as laethanta saoire an tsamhraidh. 
Beidh Eureka ar ais leat i mí Mheán 
Fómhair seo chugainn agus í lán le 
heolaíocht arís. 

A sizzling summer 

Samhradh, Samhradh...

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) 
Imleabhar 9, Eagrán 28
5 Meitheamh 2013

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna



Síos leat!

Bíonn sé éasca go leor staidéar a dhéanamh ar ainmhithe ar dhromchla 
an uisce, nó gar don dromchla. Is gá fomhuireán nó tumadóir 
(submersible) a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar ainmhithe atá 
níos doimhne san uisce. Is féidir le fomhuireáin agus le tumadóirí 
dul go tóin poill, ardú aníos nó fanacht in aon áit amháin faoin uisce. 
Chun an suíomh (position) a athrú, athraíonn siad an méid uisce agus 
an méid aeir atá sna humair (tanks). Nuair a bhíonn na humair lán le 
haer, fanann an fomhuireán ar snámh. Nuair a bhíonn na humair lán le 
huisce, téann an fomhuireán go tóin poill. Conas a tharlaíonn sé seo?  
Déan fomhuireán duit féin ó bhraonaire agus feicfi dh tú.  

Bunábhair:

•  Buidéal 2 lítear a bhfuil 
claibín air

•  Braonaire (dropper)

•  Uisce

•  Marla

Treoracha:

1.  Líon an buidéal le huisce.

2.  Cuir uisce sa bhraonaire go dtí  go mbeidh sé 2⁄3 lán.

3.  Cuir marla thart ar an mbraonaire chun meáchan a chur leis.

4.  Cuir an braonaire sa bhuidéal. Bí cinnte go bhfanfaidh an braonaire 
ar snámh. Dún an claibín.

5.  Cad a tharlóidh má fháisceann tú taobhanna an bhuidéil? Tuar.

6.  Bain triail as. An raibh an ceart agat?

7.  Anois ná fáisc an buidéal. Cad a tharlaíonn?

8.  Déan céimeanna 6 agus 7 cúpla uair. Féach go cúramach cad a 
tharlaíonn don uisce sa bhraonaire.

9.  Pléigh le do mhúinteoir do chuid smaointe ar fhomhuireáin.

Freagraí ar ‘Ainmnigh an t-iasc sin’
A = ronnach  B = trosc  C = leathóg D = roc

 

Síos, síos, síos

Brú uisce

Alvin is 
ainm do 
cheann de na 
fomhuireáin nó 
de na tumadóirí 
domhainfharraige 
(deep-sea) is 
cáiliúla. Ar bord Alvin 
tá taighde (research) 
ar siúl go domhain 
san aigéan le 50 bliain, 
beagnach. Le déanaí, chuir 
eolaithe feabhas ar Alvin agus 
anois tá siad ábalta 98% den aigéan a 
thaiscéaladh in Alvin. Is féidir le triúr eolaithe dul isteach 
ann agus tumadh síos go 4.5 km ann. Tá ábhar speisialta in Alvin agus ní 
bhrisfi dh brú mór an aigéin é.  Tá sé seo an-tábhachtach mar de réir mar 
a théann Alvin síos níos doimhne san uisce, éiríonn an brú níos láidre. Dá 
mbeifeá féin gar do bhun na haigéine, mhothófá an brú cosúil le teach 
ina luí ar ordóg do choise!  Féach anois mar a athraíonn brú de réir mar a 
théann tú síos níos doimhne trí uisce.

Bunábhair:

•  Buidéal 2 lítear a bhfuil 
claibín air

•  Braonaire (dropper)

•  Uisce

Braonaire

Marla 

Claibín

Uisce

Brú uisceBrú uisce Buidéal plaisteach

Uisce

Poill

Bunábhair:
•  Buidéal plaisteach 2 lítear
•  Uisce
•  Rud éigin a dhéanfaidh poill .i. biorán 

ordóige
•  Marla

Treoracha:
1.  Cuir 3 pholl sa bhuidéal. Taispeánfaidh 

an léaráid duit cá háit a gcuirfi dh tú iad.
2.  Clúdaigh na poill le píosaí marla. Iarr ar 

do chairde cabhrú leat iad a choinneáil daingean.
3.  Líon an buidéal le huisce.
4.  Má bhaineann tú na píosaí marle den bhuidéal, cé acu poill is mó a 

scaoilfi dh an t-uisce? Tuar.
5.  Coinnigh greim ar an mbuidéal os cionn doirtil. Bain an marla ó na 

poill.
6.  An raibh an ceart agat?

Smaoinigh air seo:
Tiocfaidh an scaird (jet) is láidre uisce amach as an áit ina bhfuil an brú 
is láidre. An raibh an brú níos láidre ag an bpoll ag barr an bhuidéil nó 
ag an bpoll ag a bhun? Anois, déan iarracht an brú ag bun an aigéin a 
shamhlú.

Aire: Iarr ar do mhúinteoir nó ar dhuine fásta eile cabhrú leat na 
poill a chur sa bhuidéal.

Braonaire



An eol duit?

Sram cailleach

Ar chuala tú trácht ar iasc darbh ainm ‘cailleach’ (hagfi sh) riamh?  
Tá an speiceas ann le 330 milliún bliain anuas. Bhí siad ann roimh 
dhineasáir.Tá a lán faireog ar chailleach agus déanann na faireoga 
(glands) seo leacht bán lachtach (milky). Nuair a mheascann an 
leacht seo le huisce na farraige, fairsingíonn (expands) sé agus 
déanann sé méid ollmhór srama thréshoilsigh (translucent slime) 
ina mbíonn snáithíní (fi bres) tanaí.  Bíonn na snáithíní seo an-láidir 
go deo agus insínte (stretchy). Bíonn siad cosúil le síoda (silk) i 
ndiaidh triomú.  Bíonn na céadta ciliméadar de shnáithíní sramacha 
taobh istigh de chailleach. Ceapann eolaithe go bhféadfadh siad 
sram caillí a úsáid chun riteoga (tights) nó feisteas spóirt, nó fi ú 
veisteanna piléardhíonacha (bulletproof), a dhéanamh.

• Is é an Trinse Márianach (Mariana Trench) san Aigéan Ciúin 
an áit is doimhne ar domhan, go bhfi os dúinn.  Tá sé thart ar 
11,000 m ar doimhne.

• Déanann na haigéin 71% d’ocsaigin an domhain.
• Tá an sliabh is airde ar domhan san aigéan! Éiríonn Mauna Kea 

níos mó ná 10,000 méadar os cionn ghrinneall (fl oor) an aigéin – 
mar sin, tá sé níos airde ná Sliabh Everest.

Ainmhithe 
aisteacha mara 

Ainmnigh an t-iasc sin

Bíonn cuma an-aisteach ar na hainmhithe a chónaíonn go domhain 
sna haigéin. An brú agus easpa (lack of) solais is cúis leis seo. 
Is sampla maith é an Psychrolutes marcidus nó an ‘Blobfi sh’. 
Deir roinnt daoine gurb é seo an t-ainmhí is gránna ar domhan. 
Tá sé cosúil le glóthach. Bíonn cónaí air in uisce atá an-domhain 
(900 méadar faoi dhromchla na farraige) in aice na hAstráile agus 
na Tasmáine. Is annamh (rare) a fheiceann daoine é. Is féidir leis 
fanacht san uisce gan snámh, gan aon fhuinneamh a úsáid. Tá sé 
do-ite (inedible).
Na héisc a ithimid, tá siad níos coitianta. Ach an bhfuil tú ábalta iad 
a aithint? Aithin na héisc sa chéad ghníomhaíocht eile.

Beireann iascairí ar na ceithre iasc seo go minic ar chóstaí na 
hÉireann. Cuir an litir cheart in aice na n-abairtí thíos. Ar ith tú aon 
cheann de na héisc seo riamh?

Leathóg (plaice): Tá mé leata agus tá spotaí oráiste orm.

Ronnach (mackerel): Níl mé leata agus tá stríocaí ar mo chorp.

Trosc (cod): Níl mé leata agus tá trí eite (fi n) ar mo dhroim.

Roc (ray): Tá mé leata agus tá cruth muileata orm.

Conas a oibríonn d’fhomhuireán
Nuair a d’fháisc tú taobhanna an bhuidéil, ar thug tú faoi deara 

go ndeachaigh an t-uisce suas isteach sa bhraonaire? Bhrúigh an 
t-uisce seo an t-aer a bhí sa bhraonaire agus bhrúigh sé é isteach i 
spás níos lú ag an mbarr. Sin an fáth ar thit an braonaire. Sin an rud 
a tharlaíonn nuair a líonann fomhuireán na humair le huisce. Nuair a 
stop tú ag fáisceadh, leathnaigh an t-aer comhbhrúite (compressed) 

sa spás beag ag barr an bhraonaire agus bhrúigh sé an t-uisce 
amach as an mbraonaire. Ansin bhí an braonaire cosúil le fomhuireán 

a raibh umair lán le haer aige.

aisteacha mara aisteacha mara 

Bíonn cuma an-aisteach ar na hainmhithe a chónaíonn go domhain 
sna haigéin. An brú agus easpa (lack of) solais is cúis leis seo. 

1,000 méadar 
dorchadas iomlán

An Trinse Márianach

Uasdoimhneacht (maximum 
depth) a thumfaidh an chaisealóid

Doimhneacht an Titanic

Doimhneacht aisiompaithe 
(inverted) Shliabh Everest

4,000 méadar 
13,100 troigh an aibhéis (abyss)

10,000 méadar
32,800 troigh  na trinsí

11,000 méadar
36,100 troigh 

Trasna 1. GRAMPAIR 6. CRAICEANN 7. CAILLEACH 
8. MAMAIGH 9. AER

Síos 1. GOB 2. RONNACH 3. UISCE 4. AISEAG 5. TRINSE

Freagraí ar an gCrosfhocal

A B

C D



Deilfeanna deasa

Aiseag míl

Beidh tú amuigh ag spraoi faoin ngrian i rith an tsamhraidh. Is deas 
an mothúchán é solas agus teas na gréine ar do chuid craicinn 
agus is maith duit é. Deir roinnt eolaithe go spreagfaidh solas na 
gréine d’inchinn agus go ndéanfaidh sí ceimiceáin áirithe a chuirfidh 
dea-ghiúmar ort. Déanfaidh do chorp Vitimín D mar gheall ar sholas 
na gréine. Coinneoidh an vitimín seo do chnámha sláintiúil. Ach 
déanfaidh an iomarca de sholas na gréine dochar do do chraiceann. 
Mar sin, cuimhnigh i gcónaí ar an mana (slogan) ‘Cuir ort hata agus 
léine, cuir ort lacht gréine’, agus lean an dea-chomhairle sin. Ar an 
gcaoi seo, beidh do chraiceann slán sábháilte.

Bíonn deilfeanna le feiceáil go minic amach ó 
chósta thiar agus ó chósta theas na hÉireann. 
Na deilfeanna a fheicimid anseo in Éirinn, is 
minic a bhíonn ‘gob’ (beak) orthu agus fiacla 
sa ghob sin. Is deilfeanna bolgshrónacha 
(bottlenose) iad agus fanann siad le chéile i 
ngrúpaí – ráth (pod) a thugaimid mar ainm 
ar ghrúpa deilfeanna. Bíonn thart ar dhosaen deilf i ráth.
Is mamaigh iad deilfeanna, agus dá bharr sin, bíonn orthu teacht go barr 
an uisce chun aer a análú. Nuair a bheireann máthair deilf óg, bíonn uirthi 
féin agus ar dheilf eile an deilf óg a bhrú go barr an uisce chun an chéad 
anáil a fháil mar níl an deilf óg in ann snámh láithreach. Ach i gceann 
leathuair an chloig nó mar sin, bíonn an deilf óg in ann snámh.
Is snámhaithe (swimmers) tapúla iad deilfeanna. Má scoitheann (overtake) 
bád deilf bholgshrónach, tosóidh an deilf ag déanamh rása in aice leis an 
mbád. Sa Daingean, i gCondae Chiarraí, tá an deilf, Fungi, ag spraoi agus 
ag rás leis na báid ón mbliain 1984. ‘Dusty’ a thugann daoine mar ainm ar 
an deilf a bhíonn ag spraoi leis na báid i nDúlainn, i gCo. an Chláir. Agus an 
mhí seo caite, tháinig trí dheilf aníos abhainn chomh fada le Bun Raite, sa 
Chlár.  
An bhfuil a fhios agat go bhfuil gaol níos gairide idir grampair (orca / killer 
whales) agus deilfeanna ná mar atá idir grampair agus míolta móra? Bíonn 
siad le feiceáil freisin in uiscí na hÉireann. 

Tháinig beirt mharcach toinne 
ar rud ait ar an trá sa Leacht i 
gCo an Chláir i mí an Mhárta. 
Bhí dath buí air agus cuma 
mharla air. Tá súil acu  go 
ndéarfaidh eolaithe leo gur 
ambargráis (ambergris) nó 
aiseag (vomit) mhíl mhóir é.  
Tagann ambrgráis ón gcaisealóid (sperm whale) mhór mhillteach – 
bíonn caisealóid thart ar 16 m ar fad. Tugann daoine ‘ ór ar snámh’ 
mar ainm ar ambargráis mar go bhfanfaidh sí ar snámh ar an 
bhfarraige ar feadh na mblianta sula dtiocfaidh duine air.  Úsáideann 
comhlachtaí cumhráin (perfume) í agus is fiú a lán airgid í. Tháinig 
buachaill óg ar mheall di i Sasana anuraidh – is fiú thart ar €51,000 
an meall! 

Trasna
1.  Tá gaol acu seo le deilfeanna. (8)
6.  Déanfaidh an iomarca de sholas na gréine dochar dó seo. (9) 
7.  Bhí an speiceas seo ar an domhan roimh na dineasáir. (9) 
8.  Ní éisc iad deilfeanna. Is  __ iad. (7) 
9.  Nuair a bhíonn na humair lán leis seo, fanann an fomhuireán ar 

snámh. (3) 

Síos
1.  Bíonn ___ ar chloigeann na deilfe bolgshrónaí. (3) 
2.  Tá stríocaí ar chorp an éisc seo. (7) 
3.  Nuair a bhíonn na humair lán leis seo, téann an fomhuireán go 

tóin poill. (5) 
4.  Is fiú a lán airgid  ____ míl mhóir. (6) 
5.  Tá an _____ Márianach san Aigéan Ciúin. (6) 

Crosfhocal
1 2

3

4 5

6

7

8 9

Across
1. Tá gaol acu seo le deilfeanna. (8) 
6. Déanfaidh an iomarca de sholas na gréine 

dochar dó seo. (9) 
7. Bhí an speiceas seo ar an domhan roimh na 

dineasáir. (9) 
8. Ní éisc iad deilfeanna. Is  __ iad. (7) 
9. Nuair a bhíonn na humair lán leis seo, fanann 

an fomhuireán ar snámh. (3) 

Down
1. Bíonn ___ ar chloigeann na deilfe bolgshrónaí. 

(3) 
2. Tá stríocaí ar chorp an éisc seo. (7) 
3. Nuair a bhíonn na humair lán leis seo, téann an 

fomhuireán go tóin poill. (5) 
4. Is fiú a lán airgid  ____ míl mhóir. (6) 
5. Tá an _____ Márianach san Aigéan Ciúin. (6) 
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