Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
1. I bparagraf 4 aimsigh an focal atá ar comhchiall le gan dóchas.
2. Cad é an focal i bparagraf 5 atá contrártha le in am?
3. Tá an aidiacht deacair i bparagraf 4. Roghnaigh an leagan ceart
de san abairt seo thíos:
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An Fiosraitheoir

Tá níos mó de na fadhbanna ____________ seo ná riamh le réiteach
againn.
(a) deacra

(b) deacair

(c) dheacra

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

Is rud nádúrtha é an téamh domhanda.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is fógra í

5. Fiosraigh an frása i rith an ama i bparagraf 3. Cuir in abairt de
do chuid féin é.

má leanann muid ar aghaidh leis seo arsa an saineolaí ag ócáid mhór
i nua eabhrac ní bheidh aon iasc ná ainmhí eile fágtha againn ar chor
ar bith

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad é eile ba mhaith leat a fháil amach faoin téamh dhomhanda?

4. Cad é a dhéanann tú féin sa bhaile nó ar scoil ar son na
timpeallachta?
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3. Cad é a spreagann daoine le béasaí a athrú maidir leis an
timpeallacht, do bharúil?

25 An Timpeallacht

6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

An Timpeallacht

An Timpeallacht
Ní bhíonn lá ar bith ann nach gcluineann muid rud
éigin faoin timpeallacht. Drochscéala ar an teilifís,
ar an raidió nó ar na nuachtáin faoi cé chomh holc
agus atá an domhan bocht s’againn.
Tá an domhan ag téamh ach bíonn an aimsir níos
fuaire ná riamh! Ní bhíonn sé ag cur fearthainne
minic go leor in áit amháin (triomach) agus ní
fhásann na plandaí níos mó. In áit eile, bíonn
sé ag stealladh báistí go trom agus bíonn tuilte
ann, rud a scriosann an talamh agus na plandaí!
Cluineann muid faoin aer atá muid a análú a bheith
lán de cheimiceáin nimhiúla, rud a dhéanann a
lán dochair dár sláinte. Is measa an cás ar ndóigh
do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sna bailte móra
agus sna cathracha. Tá na haibhneacha agus na
farraigí móra truaillithe. Tá aibhneacha ann anois
atá chomh truaillithe sin nach maireann éisc ná
ainmhithe áirithe iontu níos mó.
Tá cuid mhór de na foraoisí móra clúiteacha ag
imeacht i rith an ama toisc go mbíonn na crainn á
leagan gan stad. Tá cuid mhór de na hainmhithe a
chónaíonn sna foraoisí móra ag dul in éag as siocair
nach bhfuil áit ar bith fágtha acu le gnáthóg a
dhéanamh ná a bheith ag seilg ann. Tá poll mór sa
chiseal ózóin, rud a chiallaíonn go dtig le solas na
gréine dochar mór a dhéanamh dár gcraiceann. Sna
scoileanna sa Nua Shéalainn, mar shampla, níl cead
ag daltaí scoile a bheith amuigh faoin aer gan hata
ná caipín a chaitheamh, mar gheall ar an bhaol a
bhaineann leis an pholl sa chiseal ózóin.
Tá an tArtach ag leá agus ag éirí níos lú, rud a
chiallaíonn go bhfuil an béar bán i mbaol mór nó
bíonn sé ag seilg ar na leaca oighir. Mura ndéanfar
rud éigin faoi na leaca oighir a bheith ag leá, ní
bheidh áit ar bith ag an bheár bhán le bheith ag
seilg ann agus gheobhaidh siad uilig bás le hocras.
Is cosúil go bhfuil muid ag rith as ola fosta. Cad é
a dhéanfaidh muid ansin agus muid ag brath go
mór ar an ola mar fhuinneamh? In Éirinn féin, tá
na portaigh mhóra uilig chóir a bheith rite as móin,
breosla traidisiúnta na tíre seo. Is deacair Éire a
shamhlú gan mhóin! Tá cuma iontach éadóchasach
ar fad ar an scéal.

Tá go leor drochscéalta mar sin ann ach cad é is cúis
leo? Tá a lán de na saineolaithe cinnte gur daoine
is cúis leo. Is é sin, go bhfuil muid ag baint úsáid
as níos mó fuinnimh ná riamh sa lá atá inniu ann.
Ciallaíonn sé sin go bhfuil daoine ag baint úsáid as
níos mó de na hacmhainní nádúrtha atá againn mar
ola, gual, gás, adhmad, nó móin mar shampla. Le
himeacht ama, cuirtear níos mó agus níos mó teasa
agus ceimiceán isteach san aer agus san uisce thart
orainn. De réir a chéile, ní hamháin go scriosann
sin an timpeallacht, ach athraíonn sé an aeráid
féin. Sin an rud is mó is cúis leis an aimsir a bheith
bunoscionn agus leis an Artach a bheith ag leá. Tá
saineolaithe eile ann, áfach, nach gcreideann gur
daoine is cúis leis ar chor ar bith. Deir siad gur rud
nádúrtha an téamh domhanda seo. Is dócha gurb
iad sin na daoine nach bhfuil sásta béasa a athrú
leis an domhan a shábháil sula mbíonn sé rómhall!
Cad é is féidir a dhéanamh faoi seo uilig mar sin?
Is cosúil nach bhfuil sé rómhall béasa a athrú, ach
níl mórán ama againn ach oiread. Thiocfadh leis na
tíortha móra i bhfad níos lú acmhainní nádúrtha a
úsáid, mar shampla, agus iarracht mhór a dhéanamh
an t-uisce ar fud an domhain a ghlanadh agus an
t-aer a choinneáil glan. Thiocfadh leo éirí as na
foraoisí móra a leagan. Ba chóir dóibh fuinneamh ón
ghrian agus ón ghaoth a fhorbairt, ‘fuinneamh glas’
mar a thugtar air, in áit ola, gás agus gual a dhó.
Thiocfadh linn uilig iarracht níos fearr a dhéanamh
níos lú fuinnimh a úsáid sa bhaile nó ar scoil – an
solas a chur as nuair nach bhfuil sé de dhíth, an
teilifís a chur as, níos lú uisce a chur sa chiteal,
cithfholcadh a ghlacfadh in áit an folcadán a líonadh
le huisce te, agus mar sin de. Thiocfadh linn a bheith
dáiríre faoin athchúrsáil agus a dhéanamh cinnte de
go ndéanann muid buidéil agus málaí plaisteacha,
agus go leor eile, a athchúrsáil oiread agus is féidir.
Tá go leor a thig le gach duine againn a dhéanamh
leis an domhan a shábháil. Ní gá dúinn fanacht leis
na tíortha móra a gcuid béasa a athrú. Níl sé rómhall
go fóill beag difear a dhéanamh agus tá dóchas ann
cinnte. ‘Más mall is mithid!’ mar a deirtear.

Ceisteanna
1. Cé acu thíos atá fíor?
(a) Ní chluineann muid mórán faoin 		
timpeallacht
(b) Bíonn drochscéalta faoin timpeallacht
le cluinstin go minic
(c) Cluineann muid dea-scéalta faoin 		
timpeallacht go minic
2. Cad é atá ag tarlú sna haibhneacha
agus sna farraigí?
(a) Tá an truailliú ag éirí níos measa
(b) Is féidir a bheith ag iascaireacht gach áit
(c) Tá siad ag éirí níos lú agus níos fuaire
3. Cén dóigh a bhfuil an béar bán i
gcontúirt?
(a) Tá na málaí plaisteacha ag cur as 		
dóibh
(b) Níl go leor iasc ar fáil dóibh
(c) Tá na leaca oighir ag imeacht
4. Cad é an rud is mó is cúis leis an
truailliú sa timpeallacht?
(a) Tá muid ag úsáid barraíocht fuinnimh
(b) Tá an ghrian ag téamh an domhain
(c) Tá an aeráid ag athrú

5. Cén dóigh nach bhfuil na saineolaithe
uilig ar aon intinn faoin téamh
dhomhanda?
(a) Síleann cuid acu gur rud maith é an
téamh domhanda
(b) Síleann cuid acu nach daoine is cúis
leis an téamh dhomhanda
(c) Creideann cuid acu go bhfuil an 		
domhan ag éirí níos fuaire
6. Cad é a thig le gach duine againn a
dhéanamh leis an scéal a fheabhsú?
(a) A bheith níos cúramaí agus ár 		
ndícheall a dhéanamh ar son na 		
timpeallachta
(b) Ní chaithfidh muid rud ar bith a 		
dhéanamh
(c) Níos mó fuinnimh a úsáid
7. Cad é an difear idir tús agus deireadh
an téacs seo, do bharúil?
(a) Éiríonn an téacs níos éadóchasaí
(b) Tá sé níos dóchasaí ag an deireadh
(c) Tá an téacs lán d’éadóchas ag an 		
deireadh
8. I bparagraf 2, tá an focal aibhneacha
in úsáid mar:
(a) ainmfhocal san iolra.
(b) briathar san aimsir chaite.
(c) aidiacht san iolra.
9. Cad é atá sa téacs seo?
(a) Eolas úsáideach
(b) Scéal greannmhar
(c) Eolas faoi shaol duine

