Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
1. In alt 2 aimsigh an frása atá ar comhchiall le dochar mór.
2. Cén focal in alt 4 atá contrártha le marbh?
3. Tá an briathar rinneadh in alt 4. Roghnaigh an leagan ceart de
san abairt seo thíos:
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An Fiosraitheoir

Ní ________________ an brúchtadh scrios ar na tithe a bhí 			
cóngarach don bholcán.
(a) rinne

(b) dhearna

(c) ndearnadh

4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

Síleann daoine gurb é brúchtadh Shliabh San Helen sa 				
bhliain 1980 an ceann is measa a tharla le fada.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is bréag í

5. Fiosraigh an frása amach is amach in alt 1. Cuir in abairt 			
de do chuid féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

bhí brúchtadh shliabh etna ar an gceann is measa a tharla lenár linn 		
arsa an saineolaí ach tá eagla orm go mbeidh ceann mór eile againn 		
roimh i bhfad

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.

4. Cad é an rud is suimiúla a tharlaíonn sa nádúr, dar leat?
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3. Cad a spreagann daoine le dreapadh suas ar bholcán, dar leat?

17 Bolcáin

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi bholcáin?

Bolcáin

Bolcáin
Tá bolcáin ar na rudaí is iontaí, is scanrúla
agus is suimiúla sa nádúr. Dar ndóigh, tá siad
fíordhainséarach amach is amach mar is
féidir leo scrios iomlán a dhéanamh. Brúchtann
siad os cionn an talaimh agus faoin bhfarraige
mhór chomh maith.
Nuair a bhrúchtann bolcán, pléascann laibhe
the leáite amach as barr an bholcáin agus
sileann sí síos taobh an bholcáin. Is féidir leis
an laibhe sin go leor damáiste a dhéanamh
mar bíonn an teocht chomh hard le 1200 céim
Celsius. Brúitear an t-uisce i gciteal ag 100
céim Celsius! Ní hiontas ar bith é, mar sin, go
gcaithfidh na daoine atá ina gcónaí cóngarach
do bholcáin an ceantar a fhágáil chomh tapa
agus is féidir leo. Tá daoine ann, áfach, agus
is breá leo bolcáin a dhreapadh, ach tá sé
sin rídhainséarach mar ní bheadh a fhios acu
cathain a bhrúchtfadh siad.
Tá cineálacha éagsúla bolcán ann, ach is é
an ceann atá cosúil le cón a shamhlaímid
nuair a smaoinímid orthu. Brúchtann bolcáin
ar chúiseanna éagsúla, go háirithe nuair a
bhogann na plátaí teicteonacha atá suite
na mílte faoin talamh. Thíos faoi na plátaí
teicteonacha sin tá magma ann atá faoi
bhrú fíor-ard. Carraig leáite atá sa mhagma,
rud a tharlaíonn mar gheall ar an mbrú sin.
Nuair a bhogann na plátaí seo go domhain
faoin talamh, scaoileann siad an magma
agus éalaíonn sé suas tríd an talamh go
dtí go bpléascann sé amach mar laibhe,
luaithreamhán agus gás, tríd an bpoll ag barr
an bholcáin.

Nuair a bhí an domhan an-óg, ag dul siar
na milliúin bliain, bhí sé an-mhíshocair agus
bhíodh na plátaí teicteonacha ag bogadh go
mion minic agus bhí na mílte bolcán mór ann.
Tá an domhan measartha socair sa lá atá
inniu ann i gcomparáid leis an am sin, ach tá
bolcáin againn go fóill. Tá cuid acu beo go
fóill in áiteanna éagsúla ar fud an domhain
amhail Sliabh Etna, Sliabh Krakatoa agus
Sliabh Unzen. Sa bhliain 1980, bhrúcht Sliabh
San Helen i Meiriceá. Brúchtadh ollmhór a bhí
ann agus d’éirigh scamaill luaithreamháin ón
mbolcán 15 mhíle in airde. Fuair 57 duine bás
agus maraíodh na mílte ainmhí. Rinneadh
scrios ar bhailte, tithe agus coillte. Sa bhliain
2010, bhrúcht bolcán eile san Íoslainn gan
choinne. Chuaigh toit agus deatach go hard sa
spéir agus spréigh siad i dtreo na hEorpa. Bhí
sé chomh holc sin nach raibh cead ag eitleáin a
bheith ag eitilt san Eoraip ar feadh seachtainí
ina dhiaidh go dtí gur ghlan an spéir.
Tá an t-ádh dearg orainn in Éirinn nach bhfuil
bolcán gníomhach againn níos mó. Ach tá
fianaise ann ar fud na tíre go raibh bolcáin
ghníomhacha anseo níos mó ná 200 milliún
bliain ó shin in áiteanna ar nós Shliabh
gCuillinn in Ard Mhacha, Reachrann i mBaile
Átha Cliath agus Loch na Fuaiche i nGaillimh,
ach ní bheadh a fhios agat agus tú ag
féachaint orthu sa lá atá inniu ann. An bhfaca
tú an Earagail i gContae Dhún na nGall riamh?
Shílfeá gur bolcán ceart í gan amhras, ach ní
bolcán í ar chor ar bith; nach méanar dúinn!

Ceisteanna
1. Cad é an cur síos is fearr ar bholcán
gníomhach?
(a) Dainséarach agus spéisiúil
(b) Dofheicthe agus leadránach
(c) Sábháilte agus iontach

6. Cén toradh a bhí ar bhrúchtadh Shliabh
San Helen i Meiriceá?
(a) Ní dhearnadh mórán dochair
(b) Rinneadh scrios uafásach
(c) Maraíodh ainmhithe amháin

2. Cén áit a mbrúchtann bolcáin?
(a) Faoin bhfarraige amháin
(b) Ar an talamh amháin
(c) Faoin bhfarraige agus ar an talamh

7. Cén fáth ar cuireadh cosc ar eitilt san
Eoraip sa bhliain 2010, dar leat?
(a) Bhí eagla ann go mbeadh crith 		
talún ann
(b) Bhí an spéir lán le deatach a bhí 		
dainséarach
(c) Bhí eagla ann roimh an drochaimsir

3. Cén t-ainm atá ar an leacht a thagann
as bolcán?
(a) Uisce
(b) Laibhe
(c) Gual
4. Cad is cúis le brúchtadh bolcáin de
ghnáth?
(a) Bogann plátaí teicteonacha go 		
domhain faoin talamh
(b) Pléascann an talamh
(c) Bíonn an fharraige róthe
5. Cad é an difríocht atá idir an domhan
sa lá atá inniu ann agus an domhan na
milliúin bliain ó shin?
(a) Bhí níos mó bolcán ann san am sin
(b) Tá i bhfad níos mó bolcán ann inniu
(c) Bhí an domhan níos ciúine san am sin

8. Tá an focal brúitear in alt 1 in úsáid
mar:
(a) briathar.
(b) cónasc.
(c) ainmfhocal.
9. Cad atá sa téacs seo?
(a) Miotas
(b) Fíricí suimiúla
(c) Treoracha

