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Ionad oideachas Eolaíochta

Athbhliain faoi mhaise 
duit ó Eureka. Le cúpla 
mí anuas, bhí an-chuid 
cainte ar siúl faoi aimsir 
an gheimhridh. Rinne 
tuilte agus gaotha 
an-damáiste do thithe 
agus d’fheirmeacha in 
áiteanna áirithe in Éirinn. 
Ní hé seo an chéad 
gheimhreadh a bhí 
aimsir uafásach againn. 
Sa bhliain 2010, bhí an 
geimhreadh ab fhuaire 
le beagnach 50 bliain 
anuas againn. Níos faide 
siar, ba í 1947 ‘Bliain 
an tSneachta Mhóir’. Ní 
raibh daoine, carranna 

ná traenacha in ann 
gluaiseacht toisc go 
raibh an sneachta chomh 
domhain sin. Lean an 
sneachta go dtí lár an 
Mhárta. Níos faide siar 
arís, bhuail gaoth mhór 
Éire ar an 6 Eanáir 1839. 
Fuair beagnach 300 
duine bás agus bhí na 
mílte duine gan díon gan 
dídean mar thoradh ar 
Oíche na Gaoithe Móire.

Sa bhliain 1839, ní 
raibh stáisiúin aimsire in 
Éirinn, ná eolaithe a bhí 
ábalta réamhaisnéis a 
dhéanamh ar an aimsir.  
Ní raibh stáisiún aimsire 

againn go dtí 1860.  Ó 
1936 i leith, tá seirbhís 
réamhaisnéise aimsire 
againn anseo in Éirinn. 
Is meitéareolaithe 
(meteorologists) iad na 
heolaithe a bhíonn ag 
féachaint ar an aimsir 
agus a dhéanann tuar 
uirthi.  Meitéareolaíocht 
(meteorology) an t-ainm 
atá ar an eolaíocht a 
bhaineann le tuar na 
haimsire.   Met Éireann 
an t-ainm atá ar an 
tseirbhís réamhaisnéise 
agus is féidir leis na 
heolaithe ann an sórt 
aimsire atá le teacht go 

ceann roinnt laethanta 
a thuar. Ar an gcaoi seo, 
bíonn seans ag daoine 
ullmhú don aimsir.

I rith na bliana seo 
caite, tháinig Met 
Éireann agus Oifi g 
Mheitéareolaíochta 
na Ríochta Aontaithe 
le chéile chun liosta 
ainmneacha a ullmhú 
do stoirmeacha an 
gheimhridh seo.  Go 
dtí seo (agus Eureka á 
chur i gcló), bhí 6 stoirm 
againn - Abigail, Barney, 
Clodagh, Desmond, 
Eva agus Frank.   Tá 
Gertrude, Henry, Imogen, 

Jake, Katie, Lawrence, 
Mary, Nigel, Orla, Phil, 
Rhonda, Steve, Tegan, 
Vernon agus Wendy fós 
le teacht. Níl ainm ag 
tosú le Q, U, X, Y ná Z ar 
aon stoirm.

Cé go bhfuilimid ag 
creathadh leis na gaotha 
fuara, nach aisteach 
gur í gluaiseacht teasa 
ar an domhan is cúis le 
haimsir an gheimhridh? 
Téann (heats) an ghrian 
an domhan ach, toisc 
gur sféar é an domhan, 
ní fhaigheann gach áit 
an méid céanna teasa.   
Gar don mheánchiorcal 

faigheann áiteanna níos 
mó teasa ná na poil. 
Bíonn an domhan de 
shíor (constantly) ag 
iarraidh cothromaíocht 
(balance) a bhaint 
amach sna teochtaí  
(temperatures) agus, 
mar thoradh, gluaiseann 
aer agus uisce thart ar 
an gcruinneog (globe).  
Iompraíonn an t-aer 
agus an t-uisce seo 
teas. Is í an ghluaiseacht 
teasa seo is cúis leis an 
aimsir a bhíonn againn. 
Lean ort ag léamh agus 
foghlaimeoidh tú faoi 
aimsir agus faoi theas.

Happy New Year 
from Eureka.

Is olc an ghaoth nach 
séideann do dhuine éigin

Crosfhocal

Trasna
1.  Sroicheann ___ na gréine an domhan trí radaíocht. (4)
3.  Ainm stoirme a bhuail Éire i Mí na Nollag 2015. (7)
6.  Téann Síobadh Mór an _____ Thuaidh Éire. (10)
7.  Bealach ina ngluaiseann teas. (10)
8.  Thit an méid is mó báistí i 24 uair an chloig

ag Loch ____________. (8)
10. Thit a lán ________ go luath sa bhliain 1947. (8)

Anuas
2. Meitéareolaí – duine a dhéanann an _ a thuar. (6)
4. ___________ agus Eanáir na míonna is fl iche i bhformhór 

na hÉireann. (7)
5.  An áit is gaofaire ar domhan. (10)
9.  ___ Éireann an t-ainm atá ar an tseirbhís réamhaisnéise. (3)

Fíricí Fónta

Breis eolais

Le cabhair ón múinteoir, féach ar http://www.met.ie/education/ nó ar
http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/

primary-students/5th-+-6th-class  
Roghnaigh Environment agus ansin roghnaigh Salty Seas. 

Féach ar Ocean Currents ón gclár ar chlé.

San oíche, fuaraíonn an talamh i bhfad níos tapúla ná uiscí na farraige. De réir 
mar a fhuaraíonn an talamh, fuaraíonn an t-aer os a chionn. Ansin éiríonn an 

t-aer os cionn an talaimh níos dlúithe agus cruthaíonn sé ardbhrú. Dá bharr sin, 
séideann na gaotha amach i dtreo na farraige. Leoithne ón talamh a thugaimid 
mar ainm air seo. I rith an lae, mar sin, bíonn leoithní farraige againn go minic 

ach san oíche, bíonn leoithní ón talamh againn i gceantair cois farraige. 

Ceist againn ort

Do thuairimse? D’fhanfadh an t-uisce daite te ar barr mar ardaíonn uisce te; ní théann sé faoi.

•	 Ar	chuala	tú	riamh	daoine	ag	rá	go	raibh	sé	‘ag	cur	foirc	agus	sceana’	
nó ‘ag cur sceana gréasaí’ nó ‘raining cats and dogs’?  Sa tSeapáin 
lá amháin, thit torbáin (tadpoles) ón spéir. Níl eolaithe cinnte cad ba 
chúis leis an eachtra.

•	 Is	é	an	teas	an	gné	aimsire	is	minice	a	mharaíonn	daoine	sna	Stáit	
Aontaithe.

•	 Bíonn	na	milliúin	tonna	uisce	i	scamaill.
•	 Is	í	Antartaice	an	áit	is	gaofaire	ar	domhan;	thaifi	d	eolaithe	gaotha	ar	

luas 320 km/uair ann.
•	 Dar	le	taifi	d	Mhet	Éireann,	thit	an	méid	is	mó	báistí	i	24	uair	an	chloig	

ag Loch Cluanach in Uíbh Ráthach i gCo. Chiarraí, áit ar thit 243.5 
mm báistí ar an 18 Meán Fómhair, 1993.



Gluaiseann teas ar bhealaí éagsúla. Má shíneann tú amach do lámha i dtreo 
na tine, braithfidh tú iad ag éirí te. Gluaiseann gathanna (rays) teasa ón tine 
agus radaíonn (radiate) siad amach i dtreo do lámh. Sroicheann teas na 
gréine an domhan ar an gcaoi chéanna. Radaíocht (radiation) a thugaimid 
mar ainm ar an ngluaiseacht teasa seo. Is féidir le teas gluaiseacht trí 
sheoladh (conduction) freisin. Samhlaigh go bhfuil tú ag téamh anraith agus 
go gcorraíonn tú é le spúnóg mhiotail. Gluaiseann an teas ón anraith suas 
an spúnóg agus éiríonn an spúnóg te. Bealach eile ina ngluaiseann teas 
ná comhiompar (convection). Tarlaíonn comhiompar nuair a ghluaiseann 
móilíní téite (heated molecules) bídeacha ó áit amháin go háit eile, ag iompar 
an teasa leo. Cruthaíonn an ghluaiseacht seo sruthanna (currents).  Tarlaíonn 
comhiompar le gáis (m.sh. aer) agus le leachtanna (m.sh. uisce). Is cuid  
an-tábhachtach dár n-aimsir iad na sruthanna comhiompair.

Timpeall agus timpeall

Cad is cúis le sruthanna comhiompair?  Nuair a éiríonn aer te, leathnaíonn 
(expands) sé amach agus, mar sin, ní bhíonn sé chomh dlúth (dense) céanna 
agus a bhí ar dtús. Ansin, bogann an t-aer sin in airde agus tagann aer eile, 
atá níos fuaire agus níos dlúithe, isteach ina áit. Tá na ceantair gar don 
mheánchiorcal te agus bogann an t-aer ansin in airde.  Nuair a shroicheann 
sé airde 10 – 15 km, ní féidir leis dul níos airde agus tosaíonn sé ag bogadh 
i dtreo na bpol fuar. De réir mar a fhuaraíonn an t-aer, titeann sé go talamh, 
gluaiseann sé ar ais i dtreo an mheánchiorcail agus éiríonn sé te arís.  Tugaimid 
an t-ainm comhiompar ar na patrúin chiorclacha mhóra seo.  Is ó na patrúin 
chiorclacha seo a fhaighimid gaotha, sruthanna na n-aigéan agus scamaill.  

Aer teolaí Aer fionnuar

Sruthanna na nAigéan

Bunábhair:
•	 Uisce	fuar
•	 2	choimeádán		thrédhearcacha	(transparent)
•	 Ciúbanna	uisce	(roghnach)
•	 Pípéad	(dropper)	m.sh.	ó	bhuidéal	leighis
•	 Dath	bia
Treoracha:
1.  Cuir uisce an-fhuar i gcoimeádán amháin.
2.  Cuir uisce an-te ó bhuacaire sa choimeádán eile.
3.  Cuir cúpla braon den dath bia san uisce te.
4.  Líon pípéad leis an uisce te.
5.  Cad a tharlóidh má scaoileann tú an t-uisce te ag bun an uisce fhuair? 

Tuar.
6.  Go cúramach, cuir an pípéad go dtí bun an choimeádáin ina bhfuil 

an t-uisce fuar. Scaoil an t-uisce te amach ag bun an choimeádáin. 
Breathnaigh – cad a tharlaíonn?

Pléigh:
Ar thug tú faoi deara go n-éiríonn an t-uisce daite te aníos tríd an uisce fuar? 
Tar éis tamaill, de réir mar a fhuaraíonn sé, tosaíonn an t-uisce te ag dul faoi. 
Seo go díreach a tharlaíonn leis na sruthanna farraige. 

Dúshlán breise:
Faigh coimeádán eile d’uisce atá an-te agus ceann d’uisce fuar. An uair seo, 
cuir an dath bia san uisce fuar. Anois, cad a tharlóidh má chuireann tú uisce 
daite fuar le huisce te? Tuar.

teolaí fuar

Aer teAIRE:  Bí cúramach 
leis an uisce te.

TREoRAchA:
1. Cuir an balún ar an mbuidéal plaisteach. An bhfuil aon rud sa bhuidéal nó 
 an bhfuil sé folamh?  ______________________________________
2. Cuir an buidéal isteach sa bháisín ina bhfuil an t-uisce te. 
3. Cad a tharlaíonn? _______________
4. Cén fáth a dtarlaíonn sé seo, dar leat? _________________________

De ghnáth, ní fheicimid aer te ag ardú ná ag 
leathnú, ach taispeánfaidh an ghníomhaíocht 
seo duit cad a tharlaíonn. 

BunáBhAIR:
•	 Buidéal	beag	plaisteach	(m.sh.	buidéal		
 ina raibh deoch iógairt)
•	 Balún		
•	 Báisín	/	babhla	uisce	the	(aigéan	teolaí)	
•	 Páipéar	nuachta	/	ceirt	(ar	fhaitíos	go		
 ndoirtfeá an t-uisce)

Conas a 
ghluaiseann 

teas?

Aer te Níl an buidéal folamh; tá aer ann. Nuair a théann (heat) an t-uisce te an 
t-aer, leathnaíonn agus ardaíonn an t-aer – níl áit ar bith aige le dul seachas 

isteach sa bhalún. Líonann an balún le haer.

Arbh eol duit?
Iompraíonn aer teolaí (warm) níos mó galuisce (water vapour) (gás) ná mar a 
iompraíonn aer fuar.  Nuair a ghluaiseann aer teolaí isteach san atmaisféar fuar, 
fuaraíonn an t-aer. Athraíonn an galuisce ina bhraoiníní uisce leachtaigh (liquid) 
agus uaidh sin, ina scamaill. Má thagann a lán braoiníní uisce le chéile sna 
scamaill, éiríonn na scamaill trom agus titfidh na braoiníní uisce mar bháisteach.
Is iad Mí na Nollag agus Eanáir na míonna is fliche i bhformhór na hÉireann. 

Tá Maidhc agus Mollaí ag féachaint ar thionscnamh a d’ullmhaigh an 
múinteoir. Líon sí buidéal amháin le huisce fuar agus buidéal eile le huisce 
daite te. Ansin, chlúdaigh sí an buidéal ina raibh an t-uisce daite te le píosa 
cairtchláir; chuir sí bun os cionn é ar bharr an bhuidéil ina raibh an t-uisce 
fuar. D’iarr sí ar Mhaidhc agus ar Mhollaí a thuar cad a tharlódh dá dtógfadh 
sí amach an píosa cairtchláir a bhí idir na buidéil. Tá freagraí Mhaidhc agus 
Mhollaí le feiceáil. Cad a déarfása?

Do thuairimse?

Uisce daite te

Uisce fuar gan dathGluaisfidh uisce  
te daite síos.

Ní tharlóidh  
tada.

Aimsir ghaofar

Is cuid an-tábhachtach dár n-aimsir é brú (pressure) aeir freisin. Is deacair a 
shamhlú go mbrúnn aer orainn ach tá an t-aer i gcónaí ag brú orainn. Uaireanta 
bíonn an brú ard agus uaireanta bíonn sé íseal ach tá baint ag an mbrú le teas 
i gcónaí. Leathnaíonn aer teolaí téite amach agus ní bhrúnn sé chomh dian sin 
(lagbhrú). Tá aer fuar dlúth agus brúnn sé go dian. Gluaisfidh aer ó cheantar 
ardbhrú go ceantar lagbhrú. Is gaoth í an ghluaiseacht seo. Bíonn na gaotha 
an-láidir nuair a bhíonn difríocht mhór idir an t-ardbhrú agus an lagbhrú. 

Ceist againn ort

Os cionn an talaimh i rith an lae, tá a fhios ag Mollaí agus ag Maidhc go 
n-éiríonn an t-aer níos teo ansin ná an t-aer os cionn uisce. An t-aer teolaí os 
cionn an talaimh leathnaíonn sé agus ardaíonn sé; mar sin de, tá lagbhrú ar 
dhromchla an talaimh. Os cionn na farraige bhí an t-aer níos fuaire agus níos 

dlúithe. Seo an t-ardbhrú agus gluaiseann an t-aer seo isteach in áit an lagbhrú. 
Dá bharr sin, séideann leoithne (breeze) isteach ón bhfarraige. Tá a fhios acu 

freisin go bhfuaraíonn an t-aer os cionn an talaimh níos tapúla san oíche ná an 
t-aer os cionn uisce. Cén tslí a séidfidh an leoithne san oíche, dar leat?

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 1 - TEAS; 3 - DESMOND; 6 - ATLANTAIGH;  
7 - COMHIOMPAR; 8 - CLUANACH; 10 - SNEACHTA; 

Anuas: 2 - AIMSIR; 4 - NOLLAIG; 5 - ANTARTAICE; 9 - 

San Aigéan Atlantach bíonn tionchar ag na sruthanna ar an aimsir freisin. 
Iompraíonn sruthanna millteacha móra (Síobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh 
(North Atlantic Drift), mar shampla) méideanna móra d’uisce teolaí ón 
meánchiorcal aníos thar chósta thiar na hÉireann.  De réir mar a ghluaiseann an 
t-uisce ó thuaidh, éiríonn sé níos fuaire.  Sa deireadh thiar, bíonn sé chomh fuar 
sin, agus chomh dlúth sin, go dtéann sé faoi (sinks).  Ansin, gluaiseann sé ar ais 
go dtí an meánchiorcal, áit a n-éiríonn sé te arís agus ardaíonn sé arís.   
I rith an gheimhridh, téann (heat) na sruthanna aigéin seo an t-aer agus an 
talamh; mar thoradh air sin, in Éirinn bíonn an aimsir cineálta (mild) i gcomparáid 
leis an aimsir i dtíortha eile. Gan síobadh mór teolaí an Atlantaigh Thuaidh, 
bheadh an meánteocht i mí Eanáir in Éirinn thart ar 15ºC níos fuaire ná mar atá. 
Bheadh sé idir -10ºC agus -15ºC. 
An tuairim sin ar uisce te ag ardú agus uisce fuar ag titim, déan é a thástáil.  

Arbh eol duit?
Ba í Mí na Samhna seo caite an tSamhain ba  

ghaofaire le 70 bliain anuas.


