
Tá Seachtain na hEolaíochta linn. 
Tá féilte agus imeachtaí eolaíochta 
ar siúl ar fud na tíre. Is é ‘Turgnaimh 
sa ghnáthshaol’ téama na bliana 
seo. Déanann an téama ceiliúradh 
ar an sórt eolaíochta a dhéanaimid 
gach lá - ag triail oideas nua, ag 
fás rudaí sa ghairdín, ag déanamh 
cumarsáide le daoine. Déanaimid 
uile obair eolaíochta gach lá gan 
mórán smaoinimh a dhéanamh 
uirthi.
Gach uair a théann tú isteach sa 
chistin chun rud éigin a chócaráil, 

bíonn eolaíocht i gceist. Nuair a 
fhiuchann tú uisce sa chiteal nó 
nuair a dhéanann tú arán tósta, 
bíonn eolaíocht i gceist. An raibh 
ubh bhruite nó ubh scrofa agat don 
bhricfeasta ar maidin? Baineann 
a lán eolaíochta leis an dá mhodh 
cócaireachta  sin.
Ó thús ama, d’ith daoine uibheacha 
na n-éan éagsúil. Thaitin uibheacha 
coilm (pigeon) leis na Sínigh agus 
d’ith siad uibheacha ostraise 
freisin. Inniu, itheann daoine 
uibheacha lachan agus gé. Ní 

hamháin go n-itheann daoine 
uibheacha éan, ach itheann siad 
uibheacha turtair agus uibheacha 
crogaill freisin!
Leis na mílte bliain anuas, rinne 
daoine uibheacha a chócaráil. 
D’úsáid na hÉigiptigh ársa 
(ancient) agus na Rómhánaigh 
ársa uibheacha nuair a rinne siad 
arán agus cístí. Ó thréimhse na 
Rómhánach anuas, d’úsáid daoine 
uibheacha buailte (beaten) mar 
thiúchan (thickening) agus chun 
milseoga a dhéanamh.

Tá an-tóir (popularity) ar uibheacha 
ar fud an domhain agus, dá bhrí 
sin, ceiliúraimid Lá Domhanda 
Uibheacha ar an dara hAoine de 
mhí Dheireadh Fómhair gach 
bliain. Agus mar gheall ar an tóir 
seo, féachfaidh an t-eagrán seo 
d’Eureka ar roinnt den eolaíocht 
a bhaineann le huibheacha sa 
ghnáthshaol.  Agus ós rud é gurb 
í seo Seachtain na hEolaíochta, 
beidh comórtas againn duit freisin. 
Tá tuilleadh eolais faoi sin ar an 
leathanach cúil – lean ort ag léamh. 
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Aire: Bíonn ailléirge uibhe ar roinnt daoine: éireoidh siad tinn má itheann siad uibheacha. Iarr ar dhuine fásta an bhfuil ailléirge 
ort sula ndéanfaidh tú aon cheann de na gníomhaíochtaí seo. Bí cinnte go nífidh tú do lámha tar éis duit na gníomhaíochtaí seo 
a dhéanamh, go háirithe má chuir tú lámh ar na huibheacha.

Taobh istigh d’ubh

Tá uibheacha lán le rudaí atá folláin, m.sh. vitimíní. Tá a lán próitéine iontu 
a chabhraíonn chun tú a chosaint ar ghalair. Tá próitéin tábhachtach do do 
mhatáin (muscles) freisin agus d’orgáin eile, m.sh. do chroí agus do scamhóga. 
Feicfidh tú codanna éagsúla uibhe sa phictiúr seo. Bíonn roinnt bheag aeir ag 
barr uibhe nó ag a bun, de ghnáth.
Bíonn an buíocán sa lár agus bíonn scannán (membrane) nó sórt craicinn 
thart air. Albaimin nó gealacán (white) a bhíonn i bhformhór na huibhe. Bíonn 
scannáin bhreise thart air seo agus ansin, an bhlaosc taobh amuigh. Bíonn na 
mílte poll beag bídeach sa bhlaosc agus ligeann na poill sin don ubh ‘análú’.

Uibheacha Amha

Tá leacht taobh istigh d’ubh amh (raw). Ach nuair a chócarálann tú an 
ubh, athraíonn an leacht go hábhar soladach. An féidir leat ubh amh a 
aithint? Thug Maidhc dhá ubh do Mhollaí ach níor inis sé di cé acu ubh 
a bhí amh. Conas a fuair sí amach?
Bunábhair:
•	 Ubh	amh
•	 Ubh	chruabhruite	(iarr	ar	dhuine	fásta	ubh	a	bhruith	duit)
Treoracha:
1.  Cuir an dá ubh ar an mbord go cúramach. Úsáid do dhá lámh chun 

iad a chur ag rothlú (spinning) ag an am céanna.  Rothlaigh ubh 
amháin le do lámh chlé agus an ubh eile le do lámh dheas.

2.  Déan iarracht an dá ubh a rothlú ag an luas céanna.
3.  An bhfuil ubh amháin ag rothlú níos tapúla ná an ubh eile?
Cén Fáth A dTarlaíonn Sé Seo?
Ar thug tú faoi deara go raibh sé éasca an ubh chruabhruite a rothlú? 
Bhí an ubh iomlán soladach. Bhí an ubh amh níos creathaí (wobbly) 
mar go raibh an leacht taobh istigh di ag bogadh agus ag creathadh. 
Chun an difríocht a aithint idir ubh amh agus ubh chruabhruite, 
caithfidh tú súil ghrinn (observant) a bheith agat.  

Uibheacha a chaomhnú
Fadó, bhí ar dhaoine smaoineamh ar bhealaí chun bia breise a 
chaomhnú (preserve) nuair nach raibh siad in ann an bia sin a ithe 
láithreach.  Dá bharr sin, bhí bia acu nuair nach raibh rudaí ag fás. 
Go minic, chuir siad an bia i bhfínéagar chun é a chaomhnú. Rinne 
siad picil (pickle) de. Faigh amach cad a tharlóidh nuair a chuirfidh 
tú ubh i bhfínéagar.
Bunábhair:
•	 Ubh
•	 Fínéagar
•	 Próca	agus	claibín	air	
 nó gloine
•	 Scannán	cumhdaithe	má	
 tá tú ag úsáid gloine
•	 Miosúr
Aire: Ná hith uibheacha a bhí i bhfínéagar. Iarr ar do mhúinteoir fáil 
réidh leo tar éis na gníomhaíochta.
Treoracha:
1. Tomhais an ubh agus taifead an toradh. 
2. Cuir an ubh sa phróca. Clúdaigh an oiread den ubh is féidir leat 

le fínéagar.
3. Cuir an claibín ar an bpróca nó clúdaigh an gloine le scannán 

cumhdaithe.
4. An bhfeiceann tú bolgáin (bubbles) ag éirí ón ubh?
5. Fág an ubh san fhínéagar go ceann dhá nó trí lá.
6. Tóg an ubh as an bhfínéagar.  An bhfuil sí crua nó bog?  

Taifead an toradh.
7. Tomhais an ubh anois. Taifead an toradh. 

Torthaí: 
Ag tús na gníomhaíochta, bhí an ubh...............................................  
Tar éis 3 lá, bhí an ubh.....................................................................

Cad a tharla?
Is as criostail carbónáit chailciam (calcium carbonate crystals) 
atá blaosc uibhe déanta. Is aigéad é fínéagar agus briseann sé nó 
tuaslagann (dissolve) sé carbónáit chailciam agus is é sin is cúis 
leis an ngás dé-ocsaíd charbóin (CO2). Bhí dé-ocsaíd charbóin sna 
bolgáin a chonaic tú ag éirí ón ubh.  
Nuair a thuaslagann an fínéagar an bhlaosc chrua thart ar an ubh, 
ní bhíonn fágtha ach na scannáin bhoga. Má mhothaíonn tú an 
bhlaosc le do mhéara, beidh sí cosúil le rubar.  Má ligeann tú don 
ubh titim ó airde 1 cm nó mar sin, bocálfaidh (bounce) sí. Déan é 
seo os cionn doirtil ar eagla na heagla!
Nuair a thomhais tú an ubh tar éis 2 nó 3 lá, seans go bhfaca 
tú go raibh sí níos mó. Tharla sé seo mar go bhfuil a lán uisce 
i bhfínéagar agus téann an t-uisce isteach trí na poill bheaga 
bhídeacha sa bhlaosc agus sna scannáin.
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Déan suirbhé
An maith leat uibheacha a ithe? 
Is féidir uibheacha a chócaráil ar 
bhealaí éagsúla, ach cibé bealach 
ina n-ullmhaíonn tú iad, úsáideann tú 
eolaíocht chun iad a athrú.  Cén sórt 
uibhe cócaráilte is fearr leatsa? Cad 
faoi do chairde? Déan an suirbhé seo 
agus faigh amach.
Treoracha:
1.  Déan liosta de na bealaí ar fad inar féidir uibheacha a chócaráil. 

Tá cúpla bealach ann sa liosta thíos - cuir leo!
2. Tuar: cén sórt uibhe is mó a thaitneoidh le daoine?
3.  Cén sórt uibhe is lú a thaitneoidh le daoine?
4.  Iarr ar gach duine sa rang cén sórt uibhe is fearr leo. Taifead na 

torthaí.
5.  Déan barra-chairt chun na torthaí a thaispeáint.

Pléigh: An chuid atá taobh istigh den ubh, bhí sí ina leacht (liquid) sula 
ndearnamar cócaireacht  uirthi. Nuair a rinneamar cócaireacht uirthi, 
d’athraigh an chuid sin go hábhar soladach. Tar éis cócaireachta, ní 
féidir linn leacht a dhéanamh den chuid taobh istigh arís. Deir eolaithe 
gur athrú buan (permanent) é an sórt seo athraithe.  
Bíonn athruithe ábhar eile sealadach (temporary).  Is féidir na hábhair 
a athrú ar ais go dtí an fhoirm ina raibh siad. Scríobh síos roinnt 
ábhar gur féidir a athrú ar an mbealach seo. (Tá samplaí le fáil ar 
leathanaigh eile).
.............................................................................................................................................................

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

Ainmhithe a bheireann ubh
Sa phictiúr, níl ach ainmhí amháin nach mbeireann ubh – sin é 
an míol mór. Is mamach é an míol mór agus beireann formhór 
na mamach a mbaibíní beo. Ach tá dhá mhamach Astrálacha 
ann a bheireann ubh. Sin iad an platapas lacha-ghobach agus an 
eicidneach. Faigh amach an chuma atá orthu seo. 

Blaoscanna, sliogáin agus athrú aeráide
Ceapann eolaithe go bhfuil 
barraíocht (excess) CO2 san 
atmaisféar agus gurb í seo cúis leis 
an athrú aeráide atá ag tarlú. Tá imní 
orthu freisin go bhfuil na haigéin ag 
éirí níos aigéadaí mar gheall ar an 
CO2 uile. Ón méid atá léite agat faoin 
aigéad, fínéagar, cén fhadhb a bheadh ann le haigéin aigéadacha?
Dá mbeadh na haigéin an-aigéadach cad a tharlódh d’ainmhithe a 
bhfuil blaosc orthu a chónaíonn sna haigéin?  Faigh amach cad iad na 
hainmhithe a bheadh i mbaol. 

Amh nó Ámharach?
B’fhéidir go gceapann tú nach aon obair eolaíoch mór-le-rá í 
cócaireacht a dhéanamh le huibheacha. Ach go minic, déanann 
daoine fionnachtana (discoveries) móra agus iad ag déanamh 
gnáthrudaí. Is trí sheans nó trí thimpiste a tháinig daoine ar a lán 
de na fionnachtana is mó!

•	 Níor	theastaigh	ó	Will	Kellogg	a	chuid	comhábhar	(ingredients)	
stálaithe (stale) a chaitheamh amach – thóstáil sé iad ... agus 
d’airg (invented) sé calóga arbhair! 

•	 Sa	bhliain	1853,	d’airg	chef	criospaí.		Bhí	sé	tinn	tuirseach	ag	
éisteacht le gearáin custaiméara a chuir a chuid prátaí friochta 
ar ais chuig an gcistin, ag rá go raibh siad bog leamh.  Ghearr 
an chef na prátaí chomh tanaí agus ab fhéidir leis, d’fhrioch sé 
iad i ngréisc (grease) the agus chuir sé mám (handful) salainn 
orthu. Thaitin siad go mór leis an gcustaiméir!

•	 Ar	thug	tú	faoi	deara	riamh	clocha	i	do	ghairdín?	Sa	bhliain	
1975, shocraigh fear darbh ainm Gary Dahl, go ndíolfadh sé 
clocha liatha mar pheataí. Chuir sé iad i mboscaí cairtchlár ina 
raibh tuí agus poill sa chaoi go bhféadfadh na ‘peataí’ análú.  
Chuir	sé	leabhar	leo,	The	Care	and	Training	of	your	Pet	Rock.	
Dhíol	Dahl	1.5	milliún	‘Peata	Cloch’.		Is	milliúnaí	anois	é!

Fíricí Fónta

•	 Thart	ar	50	uair	in	aghaidh	an	lae,	sin	cé	chomh	minic	agus	
a iompaíonn cearc a hubh (sa chaoi nach ngreamóidh an 
buíocán le taobhanna na blaoisce).

•	 I	Mí	Lúnasa,	ghread	(whisked)	55	cócaire	145,000	ubh	chun	
uibheagán (omelette) a dhéanamh. Is dócha gurb é an ceann is 
mó riamh é. Thóg sé 6 uair an chloig air cócaráil. 

•	 Rinne	Meiriceánach,	Howard	Helmer,	427	uibheagán	taobh	
istigh	de	30	nóiméad.

Bealach cócaireachta 
na huibhe 

Líon na bpáistí a roghnaíonn é

Ubh bhruite

Ubh fhriochta

Ubh scrofa

Ubh scallta (poached)

Ní maith liom uibheacha



Smaoinigh air seo:

Athruithe sealadacha
•	Uisce	go	hoighear	•	Uisce	go	gal	•	Seacláid	ag	leá

Ainmnigh na hainmhithe sna pictiúir a bheireann ubh.

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

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

Tá an freagra ar leathanach eile

Comórtas
Chun Seachtain na hEolaíochta a cheiliúradh, tá comórtas againn 
in Eureka chun bhur gcuid eolais ar eolaíocht a thástáil mar rang.  
An duais? Dearbhán €50	le	caitheamh	ag	an	rang	i	Siopa	Leabhar	
Eason. Ní gá ach na ceisteanna thíos a fhreagairt. Tá na freagraí uile 
sna heagráin d’Eureka a léigh sibh ó mhí Mheán Fómhair seo caite.

Tráth na gCeist
1.  Is (a) cnámh (b) fiacail (c) matán é géarán. ___
2. Tá do scairt (a) i d’inchinn (b) i do chliabhrach (c) i do chos. ___
3. Is	(a)	reathaí	(b)	dornálaí	(c)	snámhaí	é	Michael	Phelps.	___
4. Súnn crainn (a) dé-ocsaíd charbóin (b) ocsaigin (c) nítrigin. ___
5. Rugadh Bram Stoker (a) i nDroichead Átha (b) i nDún Dealgan (c) 

i mBaile Átha Cliath. ___
6. Tugaimid an téarma (a) maighnéid (b) seoltóirí (c) inslitheoirí ar 

ábhair atá go maith chun teas a choimeád istigh. ___
7. Tá	Sliabh	Everest	(a)	sna	Himiléithe	(b)	sna	Piréiní	(c)	sna	hAlpa.		

___
8. Is (a) Astrálach (b) Ostarach (c) Meiriceánach é Felix 

Baumgartner. ___
Nuair a bheidh na freagraí cearta agaibh, seolaigí iarratas an ranga 
chuig: 
Comórtas Eureka
f/ch Eureka
Independent Newspapers, 
27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1.
Bí cinnte go gcuirfidh sibh ainm an ranga agus ainm na scoile 
leis. Ná seolaigí ach iarracht amháin ón rang uile.
Bíodh na hiarratais linn roimh an Aoine, 23 Samhain 2012 nó ar 
an lá sin.
Cuirfimid na hiarrachtaí cearta uile i gcrannchur.
Piocfaimid	amach	iarratas	amháin	agus	cuirfimid	litir	chuig	an	rang	
sin.	Díreach	roimh	an	Nollaig	in	eagrán	10	d’Eureka,	foilseoimid	
ainm an ranga a bhuaigh.
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gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
ag	Coláiste	Phádraig,	Droim	Conrach,	BÁC	
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Eagarthóireacht:	Pól	Ó	Cainín
Taighde	&	Téacs:	Paula	Kilfeather,	 
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &  
Janet Varley
Dearadh: INM Studio
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka,  
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
Líne	do	Chustaiméirí:	023	8863850	nó
Cuir ríomhphost chuig:  
eureka@ independent.ie
www.independent.ie/eureka

Ionad Oideachas Eolaíochta


