Earth day
í Cúl

Truailliú aeir
a thomhas
Mharaigh aer truaillithe thart ar 7 milliún duine ar fud an domhain le blianta
beaga anuas. Chun breis eolais a fháil ar thruailliú aeir, thosaigh tíortha ag
tomhas chaighdeán a gcuid aeir gach lá. Úsáideann siad dathanna, agus
uaireanta uimhreacha ó 1 go níos mó ná 300, chun cur síos a dhéanamh
ar chaighdeán an aeir. Léiríonn an chairt thíos an chuma atá ar an scála.
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D’fhéach Eureka ar chaighdeán an aeir i gcathracha éagsúla ar an lá
céanna ag tús mhí Aibreáin. I Katraj san India, bhí an t-aer dainséarach ach
i mBaile Átha Cliath, bhí an t-aer go maith. I Chengdu sa tSín, bhí an t-aer
an-mhíshláintiúil, ach i Jodhpur san India, ní raibh an t-aer chomh dona
céanna, ach fós bhí sé míshláintiúil. In Tehran na hIaráine, bhí caighdeán
an aeir measartha agus in São Paulo sa Bhrasaíl, chuirfeadh caighdeán an
aeir isteach ort dá mbeadh asma nó a leithéid ort. Cuir na cathracha seo
isteach ina n-áiteanna cearta ar an gcairt.
Cé acu mór-roinn (continent) a bhfuil an truailliú aeir is mó inti, dar leat?

Fíricí Fónta
• Tá ainmhithe beaga bídeacha sa Mheánmhuir agus maireann siad
ó bhreith go bás gan ocsaigin. I mBéarla tugann eolaithe “brush heads”
mar ainm orthu.
• Measann (estimate) eolaithe go n-análaimid 20,000 lítear aeir in aghaidh
an lae. Má tá an t-aer an-truaillithe, análóimid an-chuid substaintí
dainséaracha isteach sna scamhóga.
• I dTubaiste an Toitcheo i Londain in 1952, fuair ceithre mhíle duine bás
taobh istigh de chúpla lá mar gheall ar an méid truaillithe a bhí san aer.
• Sa ghrianchóras s’againne, tá atmaisféar ag formhór na bpláinéad agus
ag roinnt de na gealacha freisin, ach tá siad an-difriúil le hatmaisféar an
domhain.
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Forlíonadh Eolaíochta

Lá an Domhain

Breis eolais
http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/primary-students/5th-+-6thclass/5th-+-6th-class-environme/caring-for-the-environmen/
http://www.clean-air-kids.org.uk/airquality.html

Léiríonn Uimhir 6 análú isteach.
Léiríonn Uimhir 7 análú amach.
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Ceiliúrfaimid Lá an
Domhain ar an 22
Aibreán. Is lá speisialta é
mar tiocfaidh beagnach
200 tír le chéile chun
an pláinéad iontach
seo a cheiliúradh.
Ar fud an domhain
beidh daoine ag
machnamh ar bhealaí
chun timpeallacht an
domhain a chosaint
agus a fheabhsú. In
Eureka an tseachtain
seo, féachfaimid ar
rud atá riachtanach do
thimpeallacht dheas
agus don bheatha féin –
is é sin, aer maith úr.

Tá an t-ádh linn in
Éirinn mar go bhfuil
caighdeán (standard)
an aeir anseo ar cheann
de na caighdeáin aeir
is airde san Eoraip.
Ach ní mar sin a bhí an
scéal roimhe seo, go
háirithe i gcathracha na
tíre. Suas le 25 bliain
ó shin, dhóigh daoine
a lán guail chun a
dteach a théamh. Mar
thoradh, bhí deatach
agus toitcheo (smog)
ina lán áiteanna. Chuir
an deatach agus an
toitcheo isteach go
mór ar dhaoine a raibh

fadhbanna sláinte acu,
fadhbanna a bhain leis
an gcroí nó le hanálú,
asma, mar shampla. In
1990, chuir an Rialtas
cosc ar ghual a dhó
i mBaile Átha Cliath,
agus i gcathracha eile
ina dhiaidh sin. Deir
eolaithe gur shábháil an
cinneadh (decision) sin
thart ar 8,200 beatha.
Is fadhb ollmhór é
truailliú (pollution) aeir
go fóill in áiteanna
áirithe ar fud an
domhain. Maraíonn
truailliú aeir níos mó
ná 3 mhilliún duine

in aghaidh na bliana
– tarlaíonn thart ar
75% de na básanna
sin san Áise. Tá an
t-aer an-truaillithe
in áiteanna sa tSín.
Deir eolaithe na Síne
go bhfuil an truailliú
chomh huafásach sin
go bhfuil na plandaí ag
fás níos moille (slower)
ná mar ba cheart
dóibh. Cuirfidh sé seo
isteach ar fhás bhia
na tíre. I gcathracha
ar nós Béising (an
phríomhchathair),
caitheann a lán daoine
masc sa chaoi nach

rachaidh cáithníní
truaillithe isteach ina
scamhóga. Uaireanta,
bíonn an truailliú chomh
dona sin go mbíonn ar
na húdaráis (authorities)
bóithre a dhúnadh agus
eitiltí a chur ar ceal.
Ocsaigin, nítrigin,
agus meascán de gháis
eile – sin na gáis atá sa
tsraith aeir a chlúdaíonn
ár bpláinéad. Tugaimid
‘an t-atmaisféar’ mar
ainm ar an tsraith seo.
Ceann de na bunábhair
is tábhachtaí don
bheatha ar domhan is
ea aer, ach éiríonn sé

truaillithe. Uaireanta is
rudaí nádúrtha is cúis
leis an truailliú – tine
foraoise nó bruchtú
bolcáin (volcanic
eruption), b’fhéidir. Ní
i gcónaí gur féidir linn
na tarlúintí sin a chosc.
Ach is féidir linn bheith
gníomhach maidir
leis an truailliú aeir a
thagann ó bhreoslaí
iontaise (fossil fuels)
nuair a dhóimid iad.
Chabhródh sé seo
linn leanúint orainn
ag maireachtáil go
compordach ar an
bpláinéad seo.

A = srón B = béal C = píobán garbh D = broncas E = an scamhóg chlé

Aerbhealaí

Aer

Oscaigin

Gáis eile, ina measc
argón-0.9%
CO2 - 0.037%

21%

Báisteach Aigéadach

Truailliú aeir

Dear agus déan
samhail de scamhóg
Sop óil

78%

Nítrigin

Is meascán de gháis é atmaisféar nó aer an domhain. Líonann nítrigin 78%
den aer agus líonann ocsaigin 21% de. Is gá dúinn uile ocsaigin a bheith
againn chun análú. Tá a lán gás eile san atmaisféar, ach tá méideanna
fíorbheaga díobh ann. Seans maith gur chuala tú trácht ar roinnt acu argón, dé-ocsaíd charbóin, neon, héiliam agus hidrigin. Úsáidimid argón
i mbolgáin sholais. Úsáideann plandaí dé-ocsaíd charbóin chun bia a
dhéanamh; fótaisintéis an t-ainm atá ar an obair seo.
Chomh maith leis na gáis sin, bíonn cáithníní (particles) beaga ar snámh
(floating) san atmaisféar – deannach, uisce agus pailin mar shampla. Is
féidir iad seo a fheiceáil ag ‘rince’ san aer uaireanta má bhíonn solas na
gréine ag soilsiú trí fhuinneog. Is féidir cáithníní áirithe a fheiceáil, ach tá
a lán sórt cáithníní ann nach féidir iad a fheiceáil. Tá siad chomh beag sin
nach bhfeicfeadh an tsúil dhaonna iad, ach mar sin féin, truaillíonn siad
an t-aer

Banda
leaisteach
Bíonn truailliú san aer nuair a bhíonn ceimiceáin, gáis, agus cáithníní
gan iarraidh (unwanted) ann. Tagann formhór an truaillithe ó mhúch
thionsclaíoch (industrial fumes) agus ó mhúch thráchta. Cabhróidh an
chéad ghníomhaíocht eile leat a fháil amach an bhfuil truailliú san aer
thart ort.

Aerbhealaí
BUNÁBHAIR:
• Claibíní (lids)
ó phrócaí gloine
• ‘Vaseline’
• Spúnóg
• Gloine formhéadúcháin (magnifying glass)

scairt
Cruthaíonn aer truaillithe a lán fadhbanna sláinte. Déanann sé dochar
do na scamhóga agus cuireann sé isteach ar an análú. Déanann sé
dochar d’ainmhithe agus do phlandaí freisin. Bíonn tú ag análú aeir
isteach agus amach, ó mhaidin go hoíche, ó oíche go maidin, gach
uile lá de do shaol. Go hiondúil, ní thugann tú faoi deara go mbíonn
tú ag análú, ach má suíonn tú síos go ciúin, tabharfaidh tú faoi deara
go bhfuil do chliabhrach (chest) ag bogadh agus tú ag análú. Tá
dhá scamhóg taobh istigh de do chliabhrach. Tá na scamhóga bog
spúinseach (spongy) agus bíonn an-bhaint acu le hanálú. Téann aer
isteach trí do bhéal nó do shrón, síos do phíobán garbh (windpipe)
agus isteach i do scamhóga. Má chuireann tú do lámh ar do scornach,
mothóidh tú do phíobán garbh. Tá sé meallach (bumpy). Níos
faide síos, tá do phíobán roinnte ina dhá chuid. Tugaimid broncas
(bronchus) mar ainm ar gach craobh den phíobán.

TREORACHA:
1. Leath (spread) Vaseline ar na claibíní le cúl na spúnóige.
2. Cuir na claibíní in áiteanna éagsúla, m.sh. clós na scoile, an cosán
in aice le geata na scoile, leac na fuinneoige sa bhaile. Bí cinnte nach
siúlfaidh aon duine orthu.
3. Breathnaigh ar na claibíní tar éis cúpla lá. Cuir i gcomparáid lena
chéile iad.
4. Cad a thugann tú faoi deara? Taifead na torthaí
PLÉIGH:
Cé acu claibín ba shalaí (dirtiest)? Cé acu claibín ba ghlaine?
Cad atá le foghlaim as seo faoi thruailliú aeir?
Cad is cúis leis an truailliú aeir seo, dar leat? (Leid: smaoinigh ar an trácht áitiúil!)
Arbh eol duit?
Truaillíonn deannach ó ghaineamhlaigh (deserts) an t-aer freisin. Ag deireadh
mhí an Mhárta 2014, bhí brat deannaigh ón tSahára ar charranna. Shéid na
gaotha an deannach dearg-donn ón Afraic Theas atá níos mó ná 3,218 km ar
shiúl (away). Ní thógann sé ach cúpla lá ar cháithníní ó áit amháin ar domhan
séideadh ar fud an phláinéid.

Balún

Ar an bpláinéad seo táimid uile nasctha; bíonn tionchar ag na
rudaí a dhéanaimid i dtír amháin ar dhaoine i dtíortha i bhfad
i gcéin. Aer truaillithe sa Bhreatain, mar shampla, is cúis leis
an mbáisteach aigéadach a thiteann sa tSualainn agus i
dtíortha eile san Eoraip. Na gáis a thagann ó ghual agus ola a
dhó, meascann siad leis na scamaill agus cuireann siad aigéid
sa bháisteach, sa ghaoth, sa sneachta agus sa cheo. Déanann
báisteach aigéadach a lán damáiste. Déanann sé damáiste do
rudaí beo agus d’fhoirgnimh. Tá na milliúin crann ag fáil bháis i
bhforaoiseacha na hEorpa agus Mheiriceá Thuaidh de bharr na
báistí aigéadaí. Sa chéad ghníomhaíocht eile, faigh amach faoin
tionchar a bhíonn ag aigéad ar phlandaí.

Marla

Buidéal
trédhearcach
plaisteach

Scannán
cumhdaithe

Agus tú ag análú, mothaíonn tú agus feiceann tú do chliabhrach ag dul suas
síos. Tá matán (muscle) mór taobh istigh de do chliabhrach – an scairt
(diaphragm), ach ní fheiceann tú an scairt ag dul suas síos. Nuair a théann
an matán seo síos agus nuair a théann do chliabhrach amach, bíonn níos
mó spáis ionat. Mar sin, gluaiseann aer isteach chun an spás a líonadh .i.
análaíonn tú isteach. Nuair a théann an matán seo suas agus nuair a théann do
chliabhrach isteach, bíonn níos lú spáis ionat. Mar sin, gluaiseann aer amach
trí do shrón nó do bhéal .i. análaíonn tú amach. Is féidir é seo a léiriú go héasca.
Bunábhair:
• Buidéal mór trédhearcach (transparent) plaisteach (thart ar 1.5 lítear nó
níos mó)
• Sop óil plaisteach
• Marla nó taos súgartha
• Balúin chruinne
• Siosúr
• Scannán cumhdaithe
• Seilitéip
• Bandaí leaisteacha
Treoracha:
1. Is é an buidéal do chliabhrach. Gearr bun an bhuidéil de.
2. Clúdaigh é le scannán cumhdaithe agus daingnigh é le seilitéip. Is é an
scannán cumhdaithe do scairt.
3. Úsáid banda leaisteach chun balún (scamhóg) a ghreamú le ceann
an tsoip óil (do phíobán garbh).
4. Cuir an balún isteach sa bhuidéal. Bí cinnte go bhfuil píosa mór den sop
ag gobadh amach as an mbuidéal.
5. Úsáid marla chun an sop a ghreamú i gcaolán (neck) an bhuidéil.
Bí cinnte go bhfuil sé aerdhíonach (airtight).
6. Tarraing anuas ar an scannán cumhdaithe. Cad a tharlaíonn don bhalún?
7. Brúigh an scannán cumhdaithe suas. Cad a tharlaíonn don bhalún?
An léiríonn Uimhir 6 análú isteach nó amach? __________________
Cad a léiríonn Uimhir 7? __________

Fíric faoi fhínéagar
Is gnáthaigéad é fínéagar (vinegar). Níl sé an-láidir. San imscrúdú seo, faigh
amach an mbíonn tionchar aige ar dhuilleoga plandaí.

Bunábhair:
• Duilleoga .i. leitís nó sailéad
• Fínéagar
• 2 choimeádán le claibín, m.sh. prócaí gloine
• Uisce
AIRE: bí cúramach nach steallfaidh (splash) tú an fínéagar. Glan do shúile
le huisce láithreach má théann aon fhínéagar isteach iontu.
Treoracha:
1. Cuir roinnt duilleog i bpróca le fínéagar.
2. Cuir duilleoga eile (den sórt céanna) i bpróca le huisce chun
comparáid a dhéanamh.
3. Cuir claibín (nó scannán cumhdaithe) ar na prócaí agus fág iad
ar feadh cúpla lá.
4. Breathnaigh cad a tharlóidh. Taifead na torthaí.
Pléigh:
Cad a tharla do na duilleoga a bhí san fhínéagar?
Cad iad na difríochtaí a bhí idir iad agus na cinn a bhí san uisce?
Cén tionchar a bheadh ag báisteach aigéadach ar phlandaí, dar leat?
Arbh eol duit?
Saghas glóthaí (jelly) is ea roinnt de lochanna Cheanada anois.
An bháisteach aigéadach a thit le blianta is cúis leis sin.

