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v

Túseolas ar Thíreolaíocht nua na Sraithe Sóisearaí

Tá sonraíocht nua na Sraithe Sóisearaí don Tíreolaíocht bunaithe ar choincheap na feasachta 
tíreolaíochta.

Feasacht tíreolaíochta
Déanann daoine aonair agus pobail go leor cinntí. Is féidir cinntí bunaithe ar áit nó cinntí forleathana a 
thabhairt ar na cinntí sin.

1. Cinntí bunaithe ar áit
Is cinntí iad seo atá bunaithe ar áit. Mar shampla, d’fhéadfadh teaghlach rogha a dhéanamh cónaí i 
gceantar áirithe, d’fhéadfadh monarcha cinneadh a dhéanamh lonnú in áit ar leith, nó d’fhéadfadh an 
rialtas cinneadh a dhéanamh faoin áit is fearr le hospidéal nua a thógáil. Bíonn sé deacair é a fheiceáil 
uaireanta, ach bíonn gné áite ag baint le beagnach gach cinneadh.

2. Cinntí fadiarmhartacha
Is cinntí iad sin a mbíonn tionchar acu i ndiaidh an chinnidh bunaidh. Mar shampla, d’fhéadfaí rogha  
a dhéanamh dul ar scoil ar an mbus in áit dul ar rothar – chruthódh sé sin éileamh ar sheirbhísí bus  
agus chuirfí níos mó dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar. Má bhíonn níos mó dé-ocsaíd charbóin san 
atmaisféar, gabhann an téamh domhanda in olcas.

Baineann cinnteoireacht mhaith – is é sin, cinntí maithe a dhéanamh – le réasúnú a dhéanamh ar an 
domhan agus ar an gcaoi a n-oibríonn sé. Tugtar feasacht tíreolaíochta ar an gcumas an réasúnú sin a 
dhéanamh. Cabhraíonn feasacht tíreolaíochta le daoine agus le pobail cinntí maithe a dhéanamh a 
chuireann le folláine na sochaí le himeacht aimsire.

Tá feasacht tíreolaíochta tábhachtach
Bíonn fíorthionchar ag droch-chinnteoireacht ar shaol 
daoine agus pobal. Mar shampla:

1. Seirbhísí ospidéil riachtanacha a bhogadh as baile 
mór

2. Drochábhar tógála ar nós pirít a úsáid i mbunsraith 
tí, toisc go mbeidh gá lena dheisiú níos deireanaí

3. Seirbhísí bus a dhúnadh a chuireann iallach ar 
dhaoine carranna príobháideacha a úsáid

Méadaíonn costas daonna agus comhshaoil mar gheall 
ar dhroch-chinnteoireacht de réir a chéile le himeacht 
aimsire. Cabhraíonn feasacht tíreolaíochta le daoine 
agus pobail droch-chinnteoireacht a sheachaint agus 
cabhraíonn sé leo cinntí maithe a dhéanamh. Mar 
shampla:

1. An cailín óg a chuir fainic ar dhaoine an trá a 
fhágáil agus dul isteach faoin tír i rith Shúnámaí na 
hÁise in 2004 (féach ar dheis)

2. An réabhlóid ghlas a chabhraigh le hocras a laghdú 
in go leor áiteanna ar fud an domhain

3. Cláir athnuachana uirbí a laghdaíonn sraoilleáil 
uirbeach

Túseolas ar Thíreolaíocht nua na Sraithe Sóisearaí

Bhí Tilly Smith deich mbliana d’aois in 2004 
nuair a bhí sí ar laethanta saoire sa Téalainn.  
I rith Shúnámaí na hÁise an bhliain sin shábháil 
sí beagnach céad duine nuair a chuir sí fainic 
orthu an trá a fhágáil agus dul go talamh níos 
airde. D’fhoghlaim sí faoi shúnámaithe coicís 
roimhe sin i rang Tíreolaíochta agus d’aithin sí 
go raibh tonn ollmhór ag teacht.
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vi

Tíreolaíocht don Ré Nua

Feasacht tíreolaíochta: na Trí I
Cuireann feasacht tíreolaíochta ar chumas an scoláire 
Tíreolaíochta réasúnú a dhéanamh ar thrí rud: 
idirghníomhaíochtaí, idirnaisc agus impleachtaí.

1. Idirghníomhaíochtaí: conas a  
oibríonn ár ndomhan
Tá an domhan lán le córais a bhíonn ag idirghníomhú. Bíonn 
na córais sin gníomhach i gcónaí agus tiontaíonn siad 
acmhainní ina dtáirgí a úsáidtear sa dúlra, nó a úsáideann 
daoine. Mar shampla:

• Tugann duilleoga marbha cothaithigh don ithir, a 
chabhraíonn le plandaí duilleoga nua a fhás

• Baineann daoine amhiarann ón talamh chun cruach a 
dhéanamh le húsáid i bhfoirgnimh

Má thuigimid na córais bíonn sé níos éasca cinntí réasúnta a dhéanamh, ar nós conas is féidir linn 
acmhainní a úsáid go hinbhuanaithe.

2. Idirnaisc: an chaoi a bhfuil an domhan nasctha
Tá gach áit ar Domhan nasctha trí chórais nádúrtha agus shaorga (a rinne daoine).

• Phléasc an bolcán Sliabh Pinatubo sna hOileáin Fhilipíneacha in 1991, agus laghdaigh teochtaí 
timpeall na cruinne 0.5 °C. Bíonn nasc idir pléascadh bolcán agus athrú aeráide.

• Séideann an ghaoth aniar aneas san Eoraip dé-ocsaíd charbóin ó mhonarcha sa Bhreatain, 
sa Fhrainc agus sa Ghearmáin i dtreo na Sualainne. Déanann sí báisteach aigéadach ansin a 
mharaíonn crainn. Tá tionscal i gceantar amháin san Eoraip nasctha le damáiste comhshaoil i 
gceantar eile san Eoraip.

Má thuigimid an chaoi a bhfuil áiteanna nasctha, bímid in ann cinntí maithe a dhéanamh faoin gcaoi a 
dtéann an méid a dhéanaimid i bhfeidhm ar áiteanna eile.

3. Impleachtaí: cinntí réasúnta a dhéanamh
Bíonn iarmhairtí nó tionchair ag ár gcinntí ar fad ar dhaoine agus ar áiteanna eile. Má bhíonn a fhios 
againn cé na roghanna atá ar fáil dúinn, agus má táimid in ann buntáistí agus míbhuntáistí na roghanna 
sin a mheas, bímid in ann cinntí maithe a dhéanamh.

Agus tú ag léamh an téacsleabhair seo, ar scoil nó mar chaitheamh aimsire, fiafraigh díot féin:

1. Cad iad na naisc atá anseo?
2. Cad iad na hidirghníomhaíochtaí atá ar bun anseo?
3. Cad iad na himpleachtaí atá ag na patrúin, próisis agus córais a bhfuil mé ag foghlaim fúthu?

Léirítear na ‘Trí I’ sa téacsleabhar leis an deilbhín seo.
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Túseolas ar Thíreolaíocht nua na Sraithe Sóisearaí

Sonraíocht Thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí
Tá sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Tíreolaíocht roinnte ina trí shnáithe.

Snáithe 1: An Domhan Fisiceach a Fhiosrú
Tá sé mar aidhm ag an snáithe seo cuidiú leat fiosrú a dhéanamh ar an dóigh a gcruthaítear agus a 
n-athraítear an domhan fisiceach. Forbróidh tú eolas agus scileanna a chabhraíonn leis an domhan 
fisiceach a thuiscint agus a mhíniú. Bainfidh tú úsáid as do chuid eolais agus scileanna chun foirmiú 
feiniméan sa domhan fisiceach a mhíniú.

Snáithe 2: An chaoi a ndéanaimid teagmháil leis an domhan 
fi siceach a fhiosrú
Tá sé mar aidhm ag an snáithe seo cuidiú leat tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanann daoine teagmháil 
leis an domhan fisiceach agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige sin dá shaol. Fiosróidh tú an 
tslí a mbraithimid ar an domhan fisiceach, an tslí a gcuirimid in oiriúint é agus an tslí a n-athraímid é. 
Bainfidh tú úsáid as do chuid eolais agus scileanna chun an chaoi a ndéanaimid teagmháil leis an 
domhan fisiceach ar mhaithe le cúrsaí eacnamaíocha, agus an chaoi a dtéimid i dtaithí ar fheiniméin 
fhisiceacha, a mhíniú. 

Snáithe 3: Daoine, áiteanna agus athruithe a fhiosrú
Sa snáithe seo, fiosróidh tú faoi dhaoine, áiteanna agus athruithe. 
Pléifidh tú topaicí a bhaineann le domhandú, forbairt, daonra agus 
idirspleáchas. Tuigfidh tú an chaoi a dtéann siad sin i bhfeidhm ar 
do shaol féin agus ar shaol daoine eile. Bainfidh tú úsáid as do 
chuid eolais agus scileanna chun gréasáin lonnaíochta, uirbiú, 
déimeagrafaic agus forbairt an duine a mhíniú. 

I dteannta na dtrí shnáithe sin, tá trí ghné fite fuaite sa tsonraíocht 
ar fad. Is iad sin:

1. Patrúin, próisis, córais agus scála
2. Scileanna tíreolaíochta, lena n-áirítear:

 (a)  Grafacht – an cumas léarscáileanna, cairteacha agus 
graif a léamh agus a léirmhíniú

 (b)  Scileanna Feidhmeacha – an cumas ceisteanna 
tíreolaíochta a chur

3. Inbhuanaitheacht

Feicfidh tú na gnéithe sin fud fad an téacsleabhair seo.

An chaoi le Tíreolaíocht a fhoghlaim
Baineann an tíreolaíocht le háiteanna. Cuireann tíreolaithe go leor ceisteanna faoi áiteanna:

1. Cén chuma atá ar áit? (An feirm, sráidbhaile, baile mór, cathair nó scoil fi ú atá ann?)
2. Cad iad na rudaí atá in áit? (An bhfuil feirmeoireacht, iascaireacht, foraoiseacht, mianadóireacht, tionscal 

déantúsaíochta, seirbhísí, aeráid, carraigeacha, daonra ann?)
3. Cén chaoi ar fhorbair an áit go dtí seo? (Cé na próisis atá gníomhach san áit?)
4. Cad iad na difríochtaí atá idir áit amháin agus áit eile? Cén fáth? 

(Cén chaoi ar athraigh áiteanna le himeacht aimsire?)
5. Cén chaoi a gcónaíonn daoine in áit (m.sh. gníomhaíochtaí geilleagracha i dtíortha atá i mbéal 

forbartha)?
6. Cén chaoi a ndeachaigh daoine i bhfeidhm ar áit agus cén chaoi a ndeachaigh áit i bhfeidhm ar 

dhaoine (m.sh. athrú aeráide)?
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Tíreolaíocht don Ré Nua

I mbun Tíreolaíochta
“Baineann Tíreolaíocht le tírdhreacha, pobail, áiteanna agus timpeallachtaí an Domhain. Réitíonn sí leis 
an modh eolaíochta agus coinníonn sí le prionsabail eolaíochta agus le loighic. Mar gheall ar an staidéar 
ar an tíreolaíocht, bíonn an duine in ann an domhan atá mórthimpeall air a fhiosrú agus a thuiscint.”

Sonraíocht Thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí

Déanann tíreolaithe iarracht áiteanna a thuiscint ach an modh eolaíoch a úsáid. Go deimhin, ba thíreolaí 
a chum an modh eolaíoch an chéad lá riamh. Is iad na céimeanna atá sa mhodh eolaíoch:

1. Breathnú: Breathnaímid go cúramach ar an domhan mórthimpeall orainn agus fiafraímid 
ceisteanna ar nós “Cad atá ar bun anseo?”. Taifeadaimid nótaí agus íomhánna de gach rud a 
fheicimid nuair a bhreathnaímid ar áit. Féadtar breathnú ar áit ina hiomláine, nó ar ghnéithe d’áit.

2. Breathnaímid le feiceáil an bhfuil aon phatrúin, próisis nó córais bhunúsacha gníomhach in áit. 
Breathnaímid le naisc, idirghníomhaíochtaí agus impleachtaí a mhíníonn áiteanna a fheiceáil.

3. Ceapaimid hipitéis – ceist a theastaíonn uainn a fhreagairt.
4. Ceapaimid tástáil ar an hipitéis. D’fhéadfadh go mbeadh ceistneoir ar nósanna siopadóireachta 

daoine i gceist leis sin, nó tomhas ar luas an uisce in abhainn, cuir i gcás.
5. Tugaimid faoin tástáil agus taifeadaimid sonraí.
6. Eagraímid na sonraí agus déanaimid anailís air le haghaidh treochtaí nó patrún. D’fhéadfaimis 

graif nó cairt a tharraingt dár dtorthaí chun an pictiúr mór a léiriú ó na sonraí.
7. Bainimid tátail as an anailís ar na sonraí. Insíonn na tátail – na conclúidí – dúinn cad is brí leis na 

sonraí.
8. Ar deireadh, cuirimid na tátail in iúl. Éistimid freisin le léirmheas nó ceisteanna faoinár dtorthaí.

Saothar an tíreolaí: Alexander von Humboldt
Ba é Alexander von Humboldt (1769–1859) bunaitheoir na 
tíreolaíochta nua-aimseartha. Bhí sé ar dhuine de na daoine ba 
cháiliúla le linn a ré féin agus bhíodh daoine mór le rá ag iarraidh 
am a chaitheamh leis go minic. Tá níos mó plandaí, ainmhithe, 
mianraí agus áiteanna ainmnithe ina onóir ná duine ar bith eile. 
Thug sé faoi go leor iniúchtaí tíreolaíochta, go háirithe i Meiriceá 
Theas, agus thugadh sé faoi shuirbhéanna cuimsitheacha ar an 
gcomhshaol. D’aimsigh sé na hidirnaisc idir an aeráid, fásra agus 
ithreacha, shainaithin sé an iarmhairt cheaptha teasa agus thuar 
sé éifeachtaí an athraithe aeráide. Scríobh sé cúpla leabhar ach 
chreid sé i gcónaí gurbh é an rud ba thábhachtaí dá ndearna sé 
riamh an modh comparáideach eolaíochta thuasluaite a 
cheapadh.
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ix

Túseolas ar Thíreolaíocht nua na Sraithe Sóisearaí

Príomhghnéithe an téacsleabhair seo
• Tús na topaice: Liostaítear an toradh foghlama ábhartha. Mínítear a bhfoghlaimeoidh tú ag an 

tús agus an fáth a bhfuil tú á fhoghlaim! Pléitear na príomhscileanna a fhoghlaimeoidh tú freisin, 
tabharfar eochairfhocail na topaice agus déanfar réamhchleachtadh chun tús a chur leis an topaic.

• Tíreolaíocht don Ré Nua: Breathnaítear ar imeachtaí agus ar choincheapa tíreolaíochta san 
fhíorshaol.

• Saothar an Tíreolaí: Déantar cur síos ar an obair a dhéanann daoine i saol na tíreolaíochta.
• Súil siar agus machnamh: Ceisteanna a sheiceálann an méid a d’fhoghlaim tú.
• Geo-Scileanna: Obair a chabhróidh leat scileanna tíreolaíochta difriúla a fhorbairt (breathnaigh ar na 

leathanaigh Geo-Scileanna thíos).
• Geo-Dhúshlán: Ceisteanna a bhíonn éasca ar dtús ach a éiríonn níos deacra. Tá go leor smaointe le 

haghaidh obair ghrúpa agus obair thionscadail anseo.
• Naisc ábhar: Léirítear na naisc idir na topaicí agus ábhair eile na Sraithe Sóisearaí.
• Léarscáileanna achoimre: Tugtar achoimre ar an bpríomheolas.

Bíonn an deilbhín seo in aice le ceisteanna faoi Fheasacht Tíreolaíochta. Úsáidtear léaráidí, 
léarscáileanna nó grianghraif leis na ceisteanna sin agus spreagtar an scoláire le smaoineamh 
mar a bheadh tíreolaí ann agus na naisc, idirghníomhaíochtaí agus impleachtaí a mheas.

Leathanaigh Geo-Scileanna

Topaic Teideal Leathanach
9 Geo-Scileanna: fánaí 55

10 Geo-Scileanna: úsáid talún ar léarscáileanna SO 64

15 Geo-Scileanna: clíomaghraf 106

17 Geo-Scileanna: léarscáileanna aimsire – iseabair agus frontaí 124

18 Geo-Scileanna: léamh a dhéanamh ar shonraí aimsire 136

20 Geo-Scileanna: an tírdhreach fisiceach a léamh 151

22 Geo-Scileanna: grianghraif satailíte 167

24 Geo-Scileanna: logainmneacha ar léarscáileanna SO 180

25 Geo-Scileanna: litir cead pleanála 186

26 Geo-Scileanna: an tírdhreach daonna a léamh 197

27 Geo-Scileanna: córais agus smaointeoireacht chóras 199

28 Geo-Scileanna: úsáid talún tuaithe ar aerfótagraif 214

32 Geo-Scileanna: áineas agus turasóireacht ar léarscáileanna SO 261

34 Geo-Scileanna: áineas agus turasóireacht a shainaithint ar 
aerfótagraf

281

38 Geo-Scileanna: cartagraim 318

39 Geo-Scileanna: seaniarsmaí a léamh ar léarscáileanna SO 339

41 Geo-Scileanna: meonta i leith an domhain – an deighilt idir Thuaidh 
agus Theas

360

41 Geo-Scileanna: cartúin a léamh 365

44 Geo-Scileanna: sintéis – an pictiúr mór 392

ii
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x

Téarma Léirmhíniú

Áit Tagraíonn áit do shuíomhanna a ndeachaigh idirghníomhaíochtaí an chine 
dhaonna i bhfeidhm orthu. Is spás í cathair; is áit í cathair Chorcaí.

Athrú
Is focal é athrú a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an difríocht ‘roimh’ 
agus ‘i ndiaidh’ imeachta. Eascraíonn athrú as próisis dhifriúla, ar a dtugtar 
‘próisis an athraithe’ go hiondúil.

Comhshaol Déanann comhshaol cur síos ar an áit atá timpeall orainn. Úsáidtear go minic  
é nuair a phléitear an gá atá ann an comhshaol a chosaint.

Córas Is bealach le rud éigin a dhéanamh é córas nó cur síos ar an gcaoi a ndéantar 
rud éigin.

Dáileadh Is focal é dáileadh a úsáidtear sa tíreolaíocht chun cur síos a dhéanamh ar an 
áit a bhfuil rud éigin.

Dlús
Is ionann dlús agus an líon rudaí i limistéar, in aghaidh an km2 go hiondúil. 
Úsáidtear sa tíreolaíocht é go minic chun cur síos a dhéanamh ar dhlús  
daonra – an líon daoine in aghaidh an km2.

Feidhm Is ionann feidhm agus an tseirbhís a chuireann úsáid talún ar fáil. Bíonn feidhm 
oideachais ag scoil. Bíonn feidhm reiligiúnach ag séipéal.

Gné (Toisc) Is tionchar nó smacht í gné a théann i bhfeidhm ar shaintréith nó feiniméin.

Grafacht
Is ionann grafacht agus an cumas réimse íomhánna a chur le chéile, a léamh 
agus a léirmhíniú, lena n-áirítear léarscáileanna, grianghraif, táblaí, graif agus 
cairteacha.

Inbhuanaitheacht

Is focal é inbhuanaitheacht a dhéanann cur síos ar cé chomh hinbhuanaithe 
agus atá gníomhaíocht. Tá gníomhaíocht inbhuanaithe má chomhlíonann sí 
riachtanais an lae inniu gan bac a chur ar ghlúnta amach anseo a riachtanais 
féin a chomhlíonadh.

Limistéar Is focal é limistéar a úsáidtear sa tíreolaíocht chun áit a shainaithint.

Réigiún Is limistéar ar dhromchla an Domhain é réigiún atá difriúil le limistéir eile ar 
bhealach amháin nó níos mó.

Scála

Déanann scála cur síos ar an ‘leibhéal mionsonraí’. Is féidir linn ceisteanna 
a scrúdú ar scála áitiúil, náisiúnta nó domhanda. Is téarma é scála freisin 
a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an ngaol idir limistéar talún agus 
léarscáil den limistéar sin.

Spás Is téarma é spás a úsáidtear chun tagairt a dhéanamh do shuíomh nó do 
limistéar talún. Is suíomh teibí é nó limistéar gan bhrí dhaonna.

Suíomh Is focal é suíomh a úsáidtear sa tíreolaíocht chun cur síos a dhéanamh ar áit nó 
chun a rá cá bhfuil rud éigin.

Tíreolaíocht 
Fhisiceach

Baineann Tíreolaíocht Fhisiceach le míniú a thabhairt ar shaintréithe spásúla 
na bhfeiniméan nádúrtha éagsúil a bhaineann le hidrisféar, bithsféar, 
atmaisféar agus litisféar an Domhain. I gcomhthéacs na sonraíochta seo, 
baineann an domhan fisiceach agus an tírdhreach fisiceach le feiniméin 
nádúrtha éagsúla.

Tírghné Is ionann tírghné agus aon ghné ar bith sa tírdhreach fisiceach, m.sh. eas, lúb, 
sliabh.

Úsáid Talún Úsáid ar bith a bhaintear as talamh. Is úsáid talún í scoil.

Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí: Gluais na 
bpríomhthéarmaí tíreolaíochta
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Topaicí Naisc topaicí
1. Struchtúr an Domhain 2 3 4 5 7 20 22 23 24 25
2. Teicteonaic phlátaí 1 3 4 5 7 22 23 24 25  
3. Bolcáin cuid 1 2 4 22              
4. Creathanna talún cuid 1 3 23                
5. Fillsléibhte cuid 1 2 7 24 25            
6. Túseolas ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis 21                  
7. Staidéar ar charraigeacha cuid 1 2 3 5 19 22 24 25      
8. Síonchaitheamh 7 9 25              
9. Ollghluaiseacht 8 25                
10. Ithreacha 27 28 29              
11. Tírdhreacha abhann 12 13 32              
12. Tírdhreacha cósta 11 13 32              
13. Tírdhreacha oighreacha 11 12 32              
14. Aeráidí domhanda 15 16 17 18 31          
15. Aeráid na hÉireann 14 16 17 18 31          
16. An t-atmaisféar 14 15 17 18 31          
17. Teagmhas aimsire suntasach: Stoirmeacha 14 15 16 18 31          
18. Réamhaisnéisiú na haimsire 16 17                
19. Acmhainní fuinnimh cuid 1 7 25 26              
20. Próisis fhisiceacha ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis 5 7 8 9 10 11 12 13 15  
21. Túseolas ar aerfótagraif 6                  
22. Bolcáin cuid 2 2 3 7 23 24 33        
23. Creathanna talún cuid 2 2 3 4 5 33          
24. Fillsléibhte cuid 2 5 7 25              
25. Staidéar ar charraigeacha cuid 2 3 7 19 22            
26. Acmhainní fuinnimh: cuid 2 7 19                
27. Gníomhaíochtaí príomhúla cuid 1: Feirmeoireacht 10 15                
28. Gníomhaíochtaí príomhúla cuid 2: Tailte portaigh 10 15                
29. Saothrú acmhainní nádúrtha 10 27                
30. Gníomhaíocht thánaisteach: Déantúsaíocht 7 19 21 25            
31. Athrú aeráide 14 15 33              
32. Idirghníomhú an chine dhaonna le próisis dromchla 11 12 13              
33. Freagairt ar thubaistí nádúrtha 3 4 9 11 12 13 22 23 31 32
34. Gníomhaíochtaí treasacha: Turasóireacht agus iompar 5 14 24              
35. Saintréithe daonraí 36 37 38 41 42          
36. Athrú daonra 35 37 38 41 42          
37. Imirce 35 36 38 41 42          
38. Athrú daonra in Éirinn agus sa Tansáin a chur i 
gcomparáid lena chéile 35 36 37 41 42          

39. Bunús na lonnaíochta in Éirinn 34 35 36 37 40 44        
40. Fás chathair Bhaile Átha Cliath 35 36 37 39 41 44        
41. Patrúin forbartha geilleagraí 35 36 38 42 43 44        
42. Deiseanna saol an aois óig in Éirinn agus sa Tansáin a 
chur i gcomparáid lena chéile 35 36 37 38 41 43 44      

43. Cúnamh forbartha 41 42 44              
44. Domhandú 35 36 37 41            

Naisc le topaicí eile
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4

Toradh foghlama

1.1 cur síos a dhéanamh ar chruthú agus ar dháileadh domhanda na mbolcán, na 
gcreathanna talún agus na bhfillsléibhte ó thaobh teicteonaic phlátaí agus struchtúr  
an Domhain

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Na sraitheanna éagsúla 

laistigh den Domhan 
• Cad is sruthanna 

comhiompair ann
• Conas a chuireann 

sruthanna comhiompair 
plátaí ag gluaiseacht

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach go bhfuil tionchar 
mór ag an méid a tharlaíonn taobh istigh 
den  omhan ar ár saol laethúil. An bhfuil 
sruthanna i ndáiríre taobh istigh den 
Domhan agus ní sa mhuir amháin? Nuair 
a thuigtear an taobh istigh den omhan 
cabhróidh sé leat tuiscint a fháil ar a 
dtarlaíonn ar dhromchla an Domhain.

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú agus fiosrú á dhéanamh faoi chúrsaí an 
Domhain agus an struchtúr inmheánach atá aige.

Eochairfhocail na topaice

an Domhan

an screamh

an maintlín

plátaí aigéanacha

plátaí ilchríochacha

magma sruthanna comhiompair

an croí an croí istigh an croí amuigh

Réamhcheacht

Scríobh síos na ráitis seo a leanas agus luaigh má aontaíonn nó nach n-aontaíonn tú leo:
1. Tá trí shraith ag an Domhan.
2. Tá an croí soladach de bharr brú.
3. í chruthaíonn teas sruthanna comhiompair.
4. Tá na hilchríocha ar a gcónaímid suite ar phlátaí.

Tar ar ais agus seiceáil na freagraí seo arís nuair a bhíonn an topaic críochnaithe agat. 
Má tá aon fhocail nua anseo, déan iad a aibhsiú agus déan cinnte gur féidir leat iad a 
mhíniú ag deireadh na topaice.

Topaic 1 Struchtúr an Domhain
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Struchtúr an Domhain 01

5

An taobh istigh den Domhan
Bunaíodh an omhan thart ar .5 billiún bliain ó shin. Ar dtús bhí sé ina liathróid ollmhór 
de charraig leáite. De réir mar a d’fhuaraigh an Domhan, rinneadh trí shraith éagsúla.

An screamh

An maintlín

An croí
Amuigh

An croí
Istigh

2. Timpeall ar chroí 
an Domhain tá an 
maintlín. Tá an 
maintlín an-te freisin, 
thart ar 4,000°C. Tá 
sé déanta suas de 
charraig leáite 
agus carraig leath-
leáite ar a dtugtar 
magma.

1. An screamh a thugtar ar an tsraith sheachtrach 
den domhan. Tá sé comhdhéanta de dhlúthcharraig. 
Tá an screamh suas le 60 km ar tiús faoi na 
hilchríocha agus 10 km ar tiús faoi na haigéin. Bíonn 
sé ar snámh ar an magma sa mhaintlín.

3. Ag croílár an omhain tá an croí atá déanta as nicil agus iarann. Tá teocht 
5,000°C ann. Tá sé roinnte ina dhá chuid: an croí istigh agus an croí amuigh. 
Is liathróid sholadach é an croí istigh de bharr brú. Tá an croí amuigh leáite.

Fíor 1.1 Féach ar na trí shraith den Domhan. Cad a thugtar orthu?

Plátaí ag gluaiseacht
Tá screamh an omhain cosúil le míreanna mearaí ollmhóra agus tá sé briste i bpíosaí 
ar a dtugtar plátaí. Tá dhá chineál pláta ann  plátaí aigéanacha, atá le fáil faoi na 
haigéin, agus plátaí ilchríochacha, atá le fáil faoi na hilchríocha. Teorainneacha plátaí 
a thugtar ar imill na bplátaí. Tagann na plátaí le chéile áit a mbíonn siad scartha ó 
chéile de bharr éisc, nó scoilteanna, sa screamh. Cuireann sruthanna comhiompair sa 
mhaintlín na plátaí ag gluaiseacht. Foghlaimeoimid faoi ghluaiseacht plátaí i dTopaic  
(Teicteonaic phlátaí).
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

6

Sruthanna comhiompair
Is sruthanna móra de mhagma te iad sruthanna comhiompair a imshruthaíonn laistigh 
den mhaintlín. Gluaiseann sruthanna comhiompair sa mhaintlín plátaí an omhain.

Céim 3. Ansin 
fuaraíonn an 
magma beagán, 
toisc gurb é is 
faide ón gcroí é. 
Déanann sé sin 
níos troime é.

Céim 4. Titeann 
magma atá níos 
troime síos arís i 
dtreo an chroí, áit 
a dtéitear arís é.

Céim 1. Is é an teas 
atá i gcroí an 
Domhain is cúis leis 
an magma a 
théamh, éiríonn sé 
níos éadroime dá réir 
agus gluaiseann sé 
in airde ansin.

Céim 2. Nuair a 
shroicheann an 
magma te an taobh 
íochtair den 
screamh, scaipeann 
sé amach i ngach 
áit, ag tarraingt na 
screimhe leis.

Plátaí ag
imbhualadh

An scream
h

Plátaí ag
scaradh

An Croí amuigh

An Croí istigh

An maintlínSruthanna comhiompair

Céim 5. Tarlaíonn 
an timthriall seo 
arís agus arís eile 
i ngluaisne 
chiorclach, a 
chruthaíonn 
sruthanna 
comhiompair.

Fíor 1.2 Sruthanna comhiompair sa mhaintlín. Cén fáth a dtarlaíonn sruthanna comhiompair?

#Fíric
Tá croí an Domhain 6,370 km faoi do chosa! 

Súil siar agus machnamh

1. Ainmnigh na trí shraith den Domhan.
2. Tá croí an omhain an-te. uaigh éifeacht amháin a bhíonn ann mar thoradh air seo.
3. Cén tionchar a bhíonn ag sruthanna comhiompair ar an screamh?
4. Cad iad teicteonaic phlátaí?
5. Cad é an rud is suimiúla a d’fhoghlaim tú i do chuid staidéir ar struchtúr an Domhain?

Téigh anois chuig leathanach 1 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

Eolaíocht
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Teicteonaic phlátaí Topaic 2

Toradh foghlama

1.1 cur síos a dhéanamh ar chruthú agus ar dháileadh domhanda na mbolcán, na 
gcreathanna talún agus na bhfillsléibhte ó thaobh teicteonaic phlátaí agus struchtúr an 
Domhain

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach an bhfuil codanna áirithe den 
domhan níos sábháilte ná a chéile le maireachtáil 
iontu. An bhfuil a fhios againn cén áit a bhfuil agus 
nach bhfuil sé sábháilte go teicteonach? Foghlaim 
faoi conas a bhristear screamh an Domhain ina 
chodanna ar leith cosúil le míreanna mearaí, 
agus go bhfuil gach aon cheann díobh sin ag 
gluaiseacht, ag cruthú creathanna talún, bolcán 
agus fillsléibhte cumhachtacha.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Teoiric Alfred Wegener gur ghluais 

ilchríocha an domhain le himeacht 
ama

• Tá roinnt teorainneacha plátaí 
ag bogadh ó chéile, roinnt a 
imbhuaileann in aghaidh a chéile 
agus roinnt eile a shleamhnaíonn 
thar a chéile

• Na gnéithe a chruthaítear ag gach 
ceann de na teorainneacha plátaí

Príomhscileanna

A bheith cruthaitheach, ag iniúchadh roghanna agus bealaí eile, de réir mar a 
fhoghlaimím faoi theoiric egener maidir le teicteonaic phlátaí

Ag bainistiú eolais agus ag smaoineamh agus fiosrú á dhéanamh faoin gcúis nach 
bhfuil tíortha an omhain suite san áit ina raibh siad na milliúin bliain ó shin

Eochairfhocail na topaice
teicteonaic phlátaí Gluaiseacht Ilchríochach Alfred Wegener Pangaea

teorainneacha plátaí imchoimeádacha

teorainneacha plátaí déanmhasacha

teorainneacha plátaí scriosacha

creathanna talún

Droim an Atlantaigh Láir

bolcáin creathanna talún fillsléibhte

Puzal ilchríochach

Bain úsáid as fótachóip de léarscáil an domhain, agus gearr amach gach ceann de 
na hilchríocha. Anois cuir iad ar an mbord os do chomhair. Féach ar chruth imlíne na 
n-ílchríoch. Bog timpeall iad agus tabhair buille faoi thuairim cad iad na hilchríocha a 
ghabh le chéile roimhe seo, mar a d’aimsigh an t-eolaí Alfred Wegener in 1912. Féadfaidh 
tú léarscáil an domhain a úsáid ar leathanaigh 422–3 chun cabhrú leat. An dtéann na 
hilchríocha taobh lena chéile go díreach? An féidir leat do fhreagra a mhíniú?
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Pláta na hEoráise

Pláta na
hAfraice

An Pláta Indiach
Astrálach

An Pláta
Antartach

Pláta
Mheiriceá
Thuaidh

Pláta
Mheiriceá

TheasPláta
Nazca

Pláta an
Aigéin Chiúin

Pláta
Cocos

Pláta an
Aigéin
Chiúin

An Pláta
Filipíneach

 

Caribbean
Plate

Pláta Mhuir
Chairib

Pláta na
hAraibe

Pláta na
hIaráine

Pláta Scotia

Pláta Mhuir
Chairib Droim an A

tlantaigh Láir

Pláta na
hIaráine

Fíor 2.1 Féach ar an léarscáil seo de theorainneacha plátaí. Ainmnítear an chuid is mó de na 
plátaí i ndiaidh na n-ilchríoch a luíonn orthu.

Gluaiseacht Ilchríochach
Má fhéachann tú ar léarscáil an domhain,  
is cosúil go bhféadfadh na hilchríocha 
a bheith in oiriúint dá chéile. Rinne an 
t-eolaí Gearmánach, Alfred Wegener, 
staidéar air seo den chéad uair in 
1912. 200 milliún bliain ó shin, a 
scríobh sé, bhí plátaí na screimhe uile 
mar chuid de mhórchríoch amháin ar 
ar thug sé Pangaea. Scríobh sé gur 
ghluais na plátaí agus faoi 65 milliún 
bliain ó shin bhain siad amach na 
láithreacha ar a bhfuil siad inniu. Thug 
sé Gluaiseacht Ilchríochach ar an 
teoiric seo de ghluaiseacht plátaí. 
Níorbh fhéidir le Wegener a mhíniú 
conas a bhog na plátaí. Níor glacadh 
lena theoiric go dtí 1963, nuair a 
d’aimsigh domhaneolaithe go raibh 
sruthanna comhiompair sa mhaintlín 
agus gurbh iad ba chúis le gluaiseacht 
na bplátaí. Is teoiric é Teicteonaic 
Phlátaí a mhíníonn gluaiseachtaí plátaí agus gluaiseacht ilchríochach.

#Fíric
Tá ilchríocha na hEorpa agus Mheiriceá Thuaidh ag bogadh 2 cm níos faide óna chéile, 

bliain i ndiaidh bliana – thart ar an luas céanna a fhásann ionga d’ordóige!

Fíor 2.2 An Domhan ina léirítear Pangaea. An 
féidir leat na hilchríocha éagsúla a aithint ar 
an léarscáil seo? Cad iad na himpleachtaí a 
bhaineann le gluaiseacht plátaí?

ii

An Meánchiorcal

P
a

n
g

a
e

a

Éire & An
Bhreatain

C

B
F

E

A

D

G
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Cad a tharlaíonn ag teorainneacha plátaí?

Teorainn plátaí 
déanmhasacha

Teorainn plátaí 
scriosacha

Teorainn plátaí 
imchoimeádacha

Cineál 
teorann

Sruthanna
comhiompair

Magma

Sruthanna
comhiompair

Pláta
aigéanach

Pláta
ilchríochach

An
tAigéan
Ciúin

Bá San
Francisco

Cén áit a 
dtarlaíonn sé?

Tarlaíonn sé nuair a 
bhíonn dhá phláta ag 
bogadh ar shiúl ó chéile.

Tarlaíonn sé nuair a 
imbhuaileann dhá phláta 
in aghaidh a chéile.

Tarlaíonn sé nuair a 
ghluaiseann plátaí 
taobh le taobh.

Cad a 
tharlaíonn?

éantar dhá phláta 
a tharraingt ó chéile 
de bharr sruthanna 
comhiompair.
Tagann magma 
leáite chun an 
dromchla trí scoilt ar 
a dtugtar scoilteán. 
Cruthaíonn sé sin 
talamh nua.

Sruthanna comhiompair 
is cúis le dhá phláta ag 
imbhualadh in aghaidh a 
chéile. Titeann an pláta is 
troime isteach 
sa mhaintlín agus 
scriostar é. 
úbann an pláta atá níos 

éadroime aníos ag cruthú 
fi llsléibhte agus uaireanta 
ag cruthú bolcán.

Bogann dhá phláta taobh 
le taobh. Is féidir leo 
bogadh glan in aghaidh 
a chéile nó ar an treo 
céanna ach ag luasanna 
éagsúla. Uaireanta téann 
na plátaí i bhfostú. Ar 
deireadh sleamhnaíonn 
siad chun tosaigh go 
tobann. Cruthaítear crith 
talún leis an bhfuinneamh 
a scaoiltear.

Gnéithe • Talamh nua
• Bolcáin
• Dromanna lár-aigéin
• Oileáin bholcánacha
• Creathanna talún

• Fillsléibhte 
• Bolcáin
• Creathanna talún

• Creathanna talún

Samplaí san 
fhíordhomhan

Droim an Atlantaigh Láir 
a ritheann tríd an Íoslainn

Na hAindéis i Meiriceá 
Theas

Éasc San Andreas, SAM

Tábla 2.1 Cineálacha éagsúla teorainneacha plátaí. Conas atá baint ag na teorainneacha 
plátaí éagsúla lena chéile?

ii

Súil siar agus machnamh

1. Ainmnigh na trí chineál teorainneacha plátaí. 
2. Cad iad na cineálacha teorainneacha plátaí is féidir fi llsléibhte a chruthú?
3. Cad is droim lár-aigéin?
4. Ainmnigh oileán bolcánach.
5. Cén fáth a gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach go nglacfadh daoine le smaointe 

agus le teoiricí nua?

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Toradh foghlama

1.1 cur síos a dhéanamh ar chruthú agus ar dháileadh domhanda na mbolcán, na 
gcreathanna talún agus na bhfillsléibhte ó thaobh teicteonaic phlátaí agus struchtúr 
an Domhain

Cén fáth a bhfuil sé seo á 
fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach cén fáth a bhfuil go leor daoine 
ina gcónaí in aice le bolcáin. An bhfuil cúiseanna 
dearfacha ann le bheith i do chónaí in aice le bolcán? 
An raibh a fhios agat gur féidir le brúchtadh bolcánach 
bac a chur ar eitleáin ó bheith ag eitilt? Má thuigimid 
conas a oibríonn bolcáin is féidir leis sin cabhrú linn 
pleanáil a dhéanamh nuair a tharlaíonn brúchtadh.

Cad a fhoghlaimeoidh 
mé?
• Conas a chruthaítear 

bolcáin
• Na cineálacha bolcán 

éagsúla
• Na háiteanna a bhfuil 

bolcáin le fáil ar Domhan

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú agus staideanna shaolré an bholcáin á 
gcur san ord ceart

A bheith cruthaitheach, ag tarraingt léaráidí lipéadaithe de bholcán

Eochairfhocail na topaice

bolcáin

craos cráitéar
scamall luatha

laibhe

saolré

cruthú
seomra magma

dáileadh teorainneacha 
plátaí

beo suanach marbh

Fáinne Tine an 
Aigéin Chiúin

Mount St. 
Helens

Sliabh Mis, 
Co. Aontroma

Obair bheirte chomhroinnte

Téigh ag obair le comhscoláire. Agus Obair Bheirte Chomhroinnte in úsáid, smaoinigh 
ar thrí cheist an duine le cur ar do mhúinteoir faoi bholcáin. Má bhíonn deacracht agat, 
féach tríd an topaic le haghaidh smaointe. éanaigí cinneadh ansin mar bheirt maidir 
leis na ceisteanna is tábhachtaí chun freagraí a fháil orthu. Roinnigí iad sin le bhur 
rang ionas nach mbíonn an cheist chéanna ann faoi dhó. Ansin tá sé in am scrúdú 
beag a chur ar do mhúinteoir. dh mór

Topaic 3 Bolcáin cuid 1
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Conas a chruthaítear bolcáin

Fíor 3.2 Féach ar an léaráid seo a 
thaispeánann na codanna de bholcán. 
Cé mhéad díobh is féidir leat a liostú gan 
breathnú air?

Fíor 3.1 Sliabh Etna, an Iodáil. Féach ar an 
ngrianghraf seo de Shliabh Etna ag brúchtadh. 
Cé mhéad cuid de bholcán is féidir leat a 
fheiceáil? Cad iad?

éantar ábhair eile, ar nós luaith, a 
shéideadh amach as bolcán freisin nuair a 
bhrúchtann sé.

Tar éis brúchtaí arís agus arís eile, bailíonn 
sraitheanna luatha agus laibhe timpeall 
an chraois chun sliabh atá ar chruth cóin 
a dhéanamh.

Seomra
magma

Laibhe

Seomra
magma

Laibhe

Sreabhadh
laibhe arís
agus arís eile

Seomra
magma

Luaith agus
scamall
cnámhóige

Cráitéar

Craos

Sreabhadh
laibheSraitheanna

de laibhe

Tarlaíonn sliabh bolcánach, nó bolcán, nuair 
a ghluaiseann magma suas go dromchla an 
Domhain trí oscailt bheag ar a dtugtar craos.

Tá an magma á stóráil faoi thalamh 
i seomra magma. Méadaíonn na gáis sa 
seomra magma. Cruthaíonn an brú ó na 
gáis ar an magma brúchtadh as 
an gcraos trí oscailt ar a dtugtar cráitéar.

Nuair a shroicheann an magma dromchla 
an Domhain, tugtar laibhe air. Fuaraíonn 
an sreabhadh laibhe agus éiríonn sé crua 
timpeall an chraois.

Saolré bolcáin
Téann bolcáin trí staideanna éagsúla. Tosaíonn siad mar bholcáin bheo. Le himeacht 
aimsire, féadfaidh siad a bheith suanach. Sa deireadh thiar thall bíonn gach bolcán marbh.

Staid saolré Cur síos Sampla
Beo Brúchtann sé go rialta Sliabh Etna

Suanach Níor bhrúcht sé le tamall Bhrúcht Mount St. elens tar éis 0 bliain 

Marbh Níor bhrúcht sé in aon am stairiúil Sliabh Mis, Co. Aontroma

Tábla 3.1 Céimeanna éagsúla na mbolcán
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aireanta ní phléascann laibhe as bolcán. Má bhíonn níos lú gáis sa mhagma, 
doirteann an laibhe amach go réidh trí mhéirscre mór sa talamh ar a dtugtar scoilt.  
Is é seo a tharla i g och  a  ifir, i gCo. Aontroma, Tuaisceart Éireann 65 milliún 
bliain ó shin. ’fhuaraigh an laibhe go han-tapa agus thriomaigh sé mar láib, ag fágáil 
méirscrí idir bhloic i gcruthanna heicseagán sé-thaobhacha.

Fíor 3.3 Clochán an Aifir, Co. Aontroma. 
uair a d’fhuaraigh an laibhe i gClochán an 

Aifir, chruthaigh sé na colúin heicseagánacha 
a thaispeántar sa ghrianghraf seo. Cén fáth 
ar tharla sé sin, dar leat?

ii Fíor 3.4 Is bolcán marbh é Sliabh Mis, atá 
le feiceáil sa chúlra sa ghrianghraf seo. Cén 
fhianaise atá ann a chuireann in iúl duit nár 
bhrúcht sé le fada? 

ii

Dáileadh bolcán
Tarlaíonn bolcáin in áiteanna éagsúla ar Domhan.

Teorainneacha plátaí scriosacha
San áit a n-imbhuaileann plátaí in aghaidh a chéile, cruthaítear bolcáin. Titeann an 
pláta trom screimhe faoin bpláta screimhe atá níos éadroime. e réir mar a leánn sé, 
briseann blab den mhagma amach agus bogann sé suas tríd an screamh. Le 
himeacht ama, féadfaidh an magma seo brúchtadh agus bolcán a dhéanamh, m.sh. 
Mount St. elens, SAM.

Teorainneacha plátaí déanmhasacha
San áit a scarann plátaí ó chéile, cruthaítear bolcán. e réir mar a scarann na plátaí ó 
chéile, éiríonn an magma aníos tríd an screamh. Fuaraíonn an magma go han-tapa 
agus tagann méadú air le himeacht ama, m.sh. an Íoslainn.

Droim lár-aigéin
Is sliabhraon é droim lár-aigéin a chruthaítear faoin bhfarraige mar thoradh 
ar ghníomhaíocht bholcánach.

1. Cruthaítear droim lár-aigéin nuair a tharraingíonn dhá phláta ó chéile, rud a 
chruthaíonn méirscre (scoilt mhór) i screamh an omhain.

2. Taistealaíonn an magma suas tríd an méirscre anuas ar ghrinneall na farraige. Nuair 
a bhuaileann sé le huisce fuar na farraige, fuaraíonn sé go tapa agus éiríonn sé crua.

3. Le himeacht ama, tar éis roinnt brúchtaí as a chéile, méadaíonn grinneall na 
farraige chun droim de shléibhte bolcánacha a chruthú.
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Is droim aigéin é an Droim an Atlantaigh Láir a ritheann feadh an Aigéin Atlantaigh. 
Cruthaíodh é nuair a tarraingíodh plátaí Mheiriceá Thuaidh agus na h oráise ó chéile. Tá 
Droim an Atlantaigh Láir chomh hard sin in áiteanna go sroicheann sé dromchla an 
aigéin, agus cruthaítear oileáin bholcánacha ann, ar nós an oslainn.

Fíor 3.5 roim an Atlantaigh áir. Cad é 
an nasc idir sruthanna comhiompair agus 
gluaiseacht plátaí mar a thaispeántar sa 
léaráid?

ii Fíor 3.6 Ritheann Droim an 
Atlantaigh áir trí lár na h oslainne. 
Cén fhianaise atá ann a léiríonn 
teorainn plátaí déanmhasacha sa 
ghrianghraf seo?

ii

SA
M

An Eoraip

Pláta Mheiriceá

An tAigéan
Atlantach

Pláta na hEoráise

Sruthanna
comhiompair

Sruthanna
comhiompair

Droim an
Atlantaigh

Láir

Bailíonn
an

magma

Fáinne Tine an Aigéin Chiúin

A n  t A i g é a n

C i ú i n

Mount St. Helens

Sliabh
Pinatubo

Krakatoa

Sliabh Fuji

Nevado del
Ruiz

Fáinne Tine an Aigéin Chiúin

Bolcán

Meiriceá
Thuaidh

Meiriceá
Theas

An Astráil

An Áise

Is crios de bholcáin 
bheo agus 
creathanna talún é 
Fáinne Tine an 
Aigéin Chiúin a 

théann feadh imeall 
an Aigéin Chiúin. 
Marcáiltear le 
fáinne na mbolcán 
imeall Phláta an 
Aigéin Chiúin, agus 
is iad seo na 
bolcáin is beo ar 
domhan.

Fíor 3.7 Féach ar an léarscáil seo a thaispeánann Pláta an Aigéin Chiúin agus láthair an 
Fháinne Tine. Ainmnigh trí bholcán atá suite ar Fháinne Tine an Aigéin Chiúin.
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Fíor 3.8 Mount St. elens (a) roimh an mbrúchtadh agus (b) tar éis an bhrúchta ar an  Bealtaine 0

Tíreolaíocht don Ré Nua: An Íoslainn

Tá an oslainn 0 milliún bliain 
d’aois agus tá sí ar cheann de 
na tíortha is óige ar domhan. 
Is oileán bolcánach í an Íoslainn 
atá suite go díreach ar bharr 

hroim an Atlantaigh áir. 
Cruthaítear oileán bolcánach 
nuair a thógtar sliabh 
bolcánach anuas ar ghrinneall 
na farraige go dtí go mbíonn a 
bhinn ag gobadh amach os 
cionn dhromchla an aigéin. Tá 
roinnt sléibhte bolcánacha san 
oslainn, ekla agus ra a ina 
measc. Is é ekla an bolcán is 
beo ar an oileán. Tá ra a ag 
brúchtadh ar bhonn rialta le 

0 bliain anuas.

Tá go leor toibreacha uisce te agus géasar san Íoslainn. Is éard is géasair ann ná scairdeáin 
d’uisce an-te. Tarlaíonn siad nuair a dhéanann an t-uisce an magma a théamh faoi thalamh. 
Scairdeann an t-uisce te aníos go dtí an dromchla, agus cruthaítear géasar. Brúchtann an 
géasar a bhfuil an-chlú agus cáil air, ar a dtugtar Strokkur, gach uile 5 go 0 nóiméad.

Súil siar  agus machnamh

1. Mínigh an difríocht idir bolcán beo, bolcán suanach agus bolcán marbh.
2. Ainmnigh trí cinn d’áiteanna difriúla ar domhan ina gcruthaítear bolcáin.
3. Cad iad na gníomhaíochtaí nádúrtha a tharlaíonn ar feadh Fháinne Tine an Aigéin Chiúin?
4. Cruthaigh póstaer simplí le míniú a thabhairt ar an gcaoi a gcruthaítear bolcáin.
5. Cad é an chuid is fearr leat faoin topaic seo? Cén fáth?

Téigh anois chuig leathanach 0 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

0      50    100 km

Krafla

Reykjavik
Eyjafjallajökull

Pláta
Mheiriceá
Thuaidh An Íoslainn

Grímsvötn
Pláta na
hEoráise

Droim an
Atlantaigh Láir

Fíor 3.9 itheann roim an Atlantaigh áir trí lár na 
hÍoslainne. Cad iad ainmneacha na mbolcán atá suite ar an 
droim?
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Topaic 4Creathanna talún cuid 1

Toradh foghlama

1.1 cur síos a dhéanamh ar chruthú agus ar dháileadh domhanda na mbolcán, na gcreathanna 
talún agus na bhfillsléibhte ó thaobh teicteonaic phlátaí agus struchtúr an omhain

Cén fáth a bhfuil sé seo á fhoghlaim 
agam?
Chun a fháil amach cad a tharlaíonn nuair a 
ghluaiseann plátaí screamh an omhain go 
tobann. Cén fáth a mbíonn níos mó eagla ar roinnt 
daoine roimh chreathanna talún ná mar a bhíonn 
ar dhaoine eile? Cén fáth a roghnódh daoine a 
bheith ina gcónaí i gcrios creatha talún bheo?

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Cén chaoi agus cén fáth a 

dtarlaíonn creathanna talún
• Conas a thomhaisimid 

gníomhaíocht creatha talún
• Conas a bhíonn tionchar creathanna 

talún difriúil in áit amháin le 
creathanna talún in áiteanna eile

Príomhscileanna

A bheith liteartha de réir mar a fhoghlaimím focail nua agus staidéar á dhéanamh 
agam ar chreathanna talún

Ag coinneáil go maith de réir mar a fheabhsaím mo thuiscint ar an domhan ar 
chásanna ina bhféadfadh tubaistí nádúrtha titim amach

Eochairfhocail na topaice

ag tomhas

éasclíne fócas eipealár

creathanna talún

faoin bhfarraige súnámaí

dáileadh teorainneacha plátaí

seismeagraf scála Richter

fi é s l scála Mercalli 

tonnta turrainge

iarchreathanna

cruthú

Gníomhaíocht ar mhata boird

Ag baint úsáide as léaráid ar mhata boird, téigh isteach i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga chun 
gach rud a bhfuil ar eolas agat faoi chreathanna talún a scríobh síos. Roinn an leathanach 
ina chodanna ag brath ar líon na ndaoine sa ghrúpa. éanann gach duine a c(h)uid freagraí 
thaifeadadh ar a c(h)uid féin den leathanach. uair a bhíonn sé seo déanta, roinn do chuid 
smaointe agus déan plé ar na cosúlachtaí agus ar na difríochtaí atá taifeadta agat. Sa chuid 
lárnach den leathanach scríobh síos freagra coitianta an ghrúpa ar féidir a roinnt leis an rang ar 
fad ansin. Tabharfaidh an ghníomhaíocht seo deis duit an t-ábhar a phlé le do chomhscoláirí.
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Cén chaoi agus cén fáth a dtarlaíonn creathanna talún
Is croitheadh tobann ar screamh an 

omhain é crith talún. há phláta 
ag sleamhnú thar a chéile is cúis le 
crith talún. Is féidir le crith talún 
díobháil ollmhór a dhéanamh do 
dhaoine agus d’fhoirgnimh. 
Léirítear sa ghrianghraf seo 
damáiste a rinne crith talún san 
Iodáil in 2017. Cén fáth, dar leat, ar 
scriosadh roinnt foirgneamh agus 
nár scriosadh foirgnimh eile?

4. Is é an t-eipealár an 
pointe ar dhromchla an 

omhain atá díreach os 
cionn an fhócais.

5. Leathnaíonn creathanna amach 
ón eipealár. Go minic bíonn 
iarchreathanna ann tar éis an 
phríomhchreatha talún. Is minic a 
dhéanann siad sin níos mó damáiste ná 
an crith talún féin mar go mbíonn na 
foirgnimh sa cheantar lagaithe cheana 
féin. Is iad na háiteanna is cóngaraí don 
eipealár is measa a bhuailtear nó is ansin 
is mó a bhraitear an crith talún.

1. Is méirscrí fada doimhne sa 
screamh iad éasclínte agus 
scarann siad plátaí éagsúla ó 
chéile. e réir mar a ghluaiseann 
na plátaí, uaireanta téann siad i 
bhfostú ina chéile. Méadaíonn an 
fuinneamh agus méadaíonn sé 
rómhór le himeacht ama. 
Sleamhnaíonn na plátaí go tobann 
agus go fíochmhar thar a chéile.

2. Tugtar fócas ar an 
bpointe ina dtosaíonn 
an crith talún faoi 
thalamh.

3. uair a tharlaíonn sé sin, gluaiseann tonnta turrainge nó creatháin tríd an omhan, 
ag croitheadh carraigeacha de réir mar a ghluaiseann siad. Is crith talún é sin.

Fíor 4.2 An chaoi a dtarlaíonn creathanna talún. Cad é an nasc idir neart an 
chreatha talún agus an damáiste a dhéanann sé?

ii

#Fíric
Méid 9.5 ar an scála Richter a bhain le crith talún sa tSile in 1960.

Ba é seo an méid ab airde ar taifeadadh riamh.

Fíor 4.1 amáiste ó chrith talún in Amatrice na hIodáile, 2017
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Dáileadh creathanna talún
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Fíor 4.3 Féach ar an léarscáil thuas. éan cur síos ar dháileadh na gcreathanna talún.

Tarlaíonn creathanna talún ag gach ceann de na trí chineál teorainneacha plátaí: cinn 
atá déanmhasach, scriosach agus imchoimeádach. Tá Éasc San Andreas, in California, 
SAM ar cheann de na héasclínte is cáiliúla ar domhan. Is é an teorainn idir plátaí an 
Aigéin Chiúin agus Mheiriceá é agus leanann sé ar feadh , 00 km. Tá cathracha San 
Francisco agus Los Angeles araon tar éis a bheith buailte ag creathanna talún a rinne 
damáiste ollmhór.

Conas a thomhaisimid gníomhaíocht creatha talún
Is ionstraim é an seismeagraf a  
úsáidtear chun creathanna talún a 
thomhas agus a thaifeadadh. 
Cláraíonn an Scála Richter neart, 
nó méid an chreatha talún. Téann an 
scála ó  go 0, agus ciallaíonn 
méadú aonaid amháin ar an scála 
go bhfuil an crith talún 10 n-uaire 
níos cumhachtaí. á airde uimhir an 
chreatha talún ar an scála Richter, 
is ea is mó an scrios a dhéanann sé. 
Is tomhas eolaíoch ar mhéid 
creathanna talún é an scála Richter.

Baintear úsáid as scála Mercalli 
freisin agus tá sé bunaithe ar 
h airi  fi i he. Tá raon ó I go II ag baint leis (is ionann I agus gan aon díobháil, 

agus is ionann II agus díothú iomlán). éanann sé tomhas ar an damáiste a 
dhéanann creathanna talún. ’fhorbair Giuseppe Mercalli é in 0 .

Fíor 4.4 Seismeolaí agus rian á léiriú aige atá ag 
taifeadadh creatha talún ar sheismeagraf
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Súnámaí
á dtarlódh crith talún faoin aigéan, d’fhéadfadh súnámaí titim amach dá bharr. Is 

tonn ollmhór í súnámaí a ghluaiseann go tapa i dtreo an chladaigh. Féadfaidh sé 
damáiste ollmhór a dhéanamh agus daoine a mharú. Mharaigh Súnámaí na Seapáine 
in 0 , mar shampla, ,000 duine (féach Topaic ).

Tarlaíonn súnámaithe nuair a 
tharlaíonn creathanna talún 
éadoimhne de thomhas  nó níos 
mó ar an scála ichter faoi 
aigéan. éanann gluaiseacht 
thobann ingearach plátaí uisce 
na farraige a dhíláithriú. Bhog an 
súnámaí sa tSeapáin in 0  
grinneall na farraige timpeall  
mhéadar go hingearach.

Aistríonn na tonnta an 
fuinneamh ón gcrith talún tríd 
an bhfarraige.

e réir mar a thagann na 
tonnta isteach ar imeallbhord 
éadomhain, is féidir leo éirí 
chomh hard le 30 méadar ar 
airde. Mar gheall ar bhonn (log) 
na toinne cúlaíonn an t-uisce ón 
talamh. Féadfar éisc a fheiceáil 
ag apáil thart ar an gcladach.

Tuileann an t-uisce an 
t-imeallbhord. Ag brath ar an 
áit, d’fhéadfaí damáiste 
ollmhór a dhéanamh do 
dhaoine agus do mhaoin.

Fíor 4.5 Cruthú súnámaí

Súil siar  agus machnamh

1. Mínigh conas a tharlaíonn creathanna talún.
2. Cad é an difríocht idir scála Richter agus scála Mercalli? 

(Caithfi dh tú ráiteas amháin a scríobh do gach ceann díobh.)
3. Tabhair sainmhíniú ar an téarma ‘súnámaí’.
4. éan plé ar an gcaoi a míníonn gluaiseacht plátaí an fáth a dtarlaíonn creathanna talún.
5. Tabhair dhá chúis a bhfanann daoine ina gcónaí in áiteanna a dtarlaíonn 

creathanna talún iontu.

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Topaic 5Fillsléibhte cuid 1

Toradh foghlama

1.1 cur síos a dhéanamh ar chruthú agus ar dháileadh domhanda na mbolcán, na 
gcreathanna talún agus na bhfillsléibhte ó thaobh teicteonaic phlátaí agus struchtúr 
an Domhain

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach faoin gcúis a raibh spéis 
riamh anall ag an gcine daonna i sléibhte. 
Cuimhnigh ar an mbunchampa ar Shliabh erest 
– is cinnte gur mhaith le go leor daoine dul ansin! 
Ach cén fáth a bhfuil sléibhte ann ar an gcéad dul 
síos? Agus cén fáth a mbíonn iarsmaí d’ainmhithe 
mara ar mhullach na sléibhte? Cén fáth a bhfuil 
roinnt sléibhte níos airde ná a chéile?

Cad a fhoghlaimeoidh 
mé?
• Conas a chruthaítear fillsléibhte
• Na háiteanna ar fud an 

omhain a bhfuil fillsléibhte le 
fáil

• Tréimhsí difriúla inar tharla 
tógáil sléibhte agus samplaí  
ó áiteanna ar fud an domhain

Príomhscileanna

A bheith liteartha agus tú ag méadú d’fhoclóra le téarmaí nua tíreolaíochta

A bheith uimheartha agus tú ag foghlaim faoi na tréimhsí difriúla a ndearnadh 
sléibhte na milliúin bliain ó shin

Eochairfhocail na topaice

fillsléibhte

comhbhrú fille hcruthú dríodair

dáileadh teorainneacha plátaí

Caladónach Armarcach Alpach
cuaschlaonas

dronnchlaonas

Cuspóirí a leagan síos
Cad é do chuspóir don cheacht seo? í ceist éasca í sin a fhreagairt, ach má fhreagraíonn 
tú na ceisteanna seo a leanas i do chóipleabhar b’fhéidir go dtiocfá ar an bhfreagra.

1. Scríobh síos rud éigin spéisiúil faoin topaic seo nach mbeadh ar eolas ag an 
múinteoir cheana féin. B’fhéidir go mbainfeadh sé le do thaithí féin ar shléibhte.

2. Scríobh síos dhá cheist atá agat agus ar mhaith leat a fhreagairt faoi dheireadh 
an cheachta seo.

3. Scríobh síos rud amháin a d’fhéadfá a dhéanamh chun é sin a bhaint amach.
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o as a chr ha ear fi s i h e
Cruthaítear fi s i h e nuair a  
ghluaiseann dhá phláta i dtreo a 
chéile nó nuair a imbhuaileann 
siad in aghaidh a chéile. Mar 
thoradh air sin, craptar dríodair 
agus carraigeacha. Bíonn fórsa na 
bplátaí ag imbhualadh in aghaidh 
a chéile an-láidir agus brúitear an 
talamh os a gcionn aníos, agus 
cruthaítear fillsléibhte. Is droim 
fada caol é dronnchlaonas a 
chruthaítear mar gheall ar 
fhilleadh ag teorainn dhá phláta 
atá ag imbhualadh. Is é sin an 
fáth a dtagtar ar iontaisí 
uaireanta thuas ard sna sléibhte. 
Tugtar cuaschlaonas ar an 
bhfilleadh anuas. Is gleannta iad 
cuaschlaonais a bhíonn idir 
fillsléibhte.

Fíor 5.2 Dronnchlaonais agus cuaschlaonais. 
Bealach amháin le cuimhneamh ar an difríocht 
ná ‘tagann cuaschlaonais anuas’.

Cuaschlaonais

Dronnchlaonais

Fíor 5.3 Carraigeacha fillte i och Sionnaigh, 
Co. Bhaile Átha Cliath. Cé mhéad sraith 
carraigeacha a fheiceann tú?

#Fíric
Tá an bun de roinnt na sléibhte is airde ar Domhan faoi na haigéin, toisc gur chruthaigh 

bolcáin iad. Sampla amháin is ea Mauna Kea, oileán bolcánach san Aigéan Ciúin atá 
10,000 m ar airde (tá Sliabh Everest 8,850 m ar airde).

Fíor 5.1 Conas a chruthaítear fillsléibhte. Cad é 
an nasc idir teicteonaic phlátaí agus fillsléibhte?

ii

Sruthanna
comhiompair

Sruthanna
comhiompair

Fillsléibhte
na nAindéas

Pláta Mheiriceá
Theas

Pláta
Nazca

Gluaiseacht phláta

An maintlín
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i ea h a hfi s i h e ar f  a  o hai
Cruthaítear fillsléibhte nuair a imbhuaileann  
dhá phláta theicteonacha in aghaidh a chéile. 
Mar shampla, cruthaíodh sliabhraon na 
nAindéas i Meiriceá Theas nuair a d’imbhuail 
Pláta Nazca in aghaidh Phláta Mheiriceá 
Theas. Tharla an filleadh is suntasaí in aice 
leis na teorainneacha plátaí.

Tá trí phríomhthréimhse fillsléibhte ar omhan: 
Alpach, Armarcach agus Caladónach.

1. a i s i h e a a acha  Ainmnítear 
na sléibhte tar éis an ainm aidine 
ar Albain, Caledonia. Cruthaíodh iad 

00 milliún bliain ó shin. Tá sléibhte i nDún 
na nGall, Cill Mhantáin agus Albain ina  
measc. Creimeadh na sléibhte le 
himeacht aimsire agus bíonn a mullaigh 
cruinn go hiondúil.

2. a fi s i h e r arcacha  Is 
fillsléibhte Armarcacha in irinn iad na 
Cruacha Dubha, na Gaibhlte, i h e 
Chnoc Mhaoldomhnaigh agus i h e 
an Chomaraigh. Bhíodh siad chomh 
hard leis na hAlpa tráth den saol ach 
creimeadh iad le himeacht aimsire. 
Cruthaíodh fillsléibhte na Mumhan  

50 milliún bliain ó shin, nuair a 
d’imbhuail Pláta na hAfraice in aghaidh 
Phláta na h oráise. Bhí ire ar imeall 
thuaidh na tréimhse tógála sléibhte sin.

3. i s i h e a  Cruthaíodh iad sin 
idir 0 agus 5 milliún bliain ó shin. Is 
iad na sléibhte is óige agus is airde ar 
domhan iad. Tá a i h e rea acha 
i Meiriceá, na hAlpa san oraip agus na 

i i i he san Áise ina measc.

Súil siar agus machnamh

1. Cén fáth a dtugtar fillsléibhte ar an gcineál seo sléibhte?
2. Ainmnigh agus tabhair sampla de dhá thréimhse dhifriúla fillsléibhte in irinn.
3. Ainmnigh sliabhraon amháin ina bhfuil fillsléibhte áit éigin eile ar domhan.
4. Mínigh na téarmaí ‘dronnchlaonas’ agus ‘cuaschlaonas’.
5. á bhféadfá cur leis an topaic seo chun í a dhéanamh níos spéisiúla  eolas nua, 

léaráid eile, gníomhaíocht nua, mar shampla  cad a chuirfeá léi?

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.

Na Cruacha
Dubha

An Laoi

Abhainn na Leamhna
An Dubhabhainn

Suir
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Bann
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Shannon
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Boyne

Blackwater
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Foyle

Bann
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Dartry
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Mountains
of MourneOx Mtns

Nephin
Beg

Partry
Mtns

Maumturk
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Mountains
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Sléibhte an
ChomaraighSliabh Mis

An
Cheacha

Mullach an
Radhairc

An Bhograch

Sléibhte Chnoc
Mhaoldomhnaigh

Cnoic Dhoire na
Sagart

Abhainn na
Bandan

Fíor 5.4 Fillsléibhte Armarcacha in irinn

Fíor 5.6 a fillsléibhte i gCúige Mumhan

Fíor 5.5 Sléibhte Chill Mhantáin. 
Cuir iad seo i gcomparáid leis na 
sléibhte i bhFíor 5.6. Cad iad na 
difríochtaí atá eatarthu? 

ii
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Céard a thugtar ar an tsraith is seachtraí den Domhan?
2. uaigh dhá chineál plátaí atá i screamh an omhain.
3. Céard é Fáinne Tine an Aigéin Chiúin?

Ag tuiscint...
4. Bain úsáid as léaráid chun an chaoi a n-oibríonn sruthanna comhiompair a mhíniú i 

d’fhocail féin.
5. Ainmnigh sampla amháin de gach ceann de na bolcáin seo: bolcán beo, bolcán 

suanach agus bolcán marbh.
6. Tarraing léaráid ar a bhfuil lipéid den chaoi a gcruthaítear fi llsléibhte.

 c r i hfei h
7. Conas a thomhaiseann seismeolaithe méid creatha talún?
8. Tuar dhá áit a d’fhéadfadh brúchtadh bolcáin a bheith ann.
9. Tabhair cúis amháin nach mbíonn creathanna talún in irinn.

 a a h a ai se
10. Tarraing trí léaráid shimplí ar a bhfuil lipéid ina léirítear:
 (a) Teorainneacha plátaí déanmhasacha
 (b) Teorainneacha plátaí scriosacha
 (c) Teorainneacha plátaí imchoimeádacha
11. Cad é an nasc idir fi llsléibhte, creathanna talún agus bolcáin?

Ag measúnú...
12. Aimsítear iontaisí sliogáin trá ar mhullach sléibhte go minic. Mínigh, chomh mion 

agus is féidir leat, an chúis a mbíonn siad ansin.
13. Tuar cad a tharlódh dá mbeadh crith talún in aice le bolcán. Mínigh do fhreagra.
14. Dá bhféadfá an Domhan a fheiceáil i gceann milliún bliain, cá mbeadh na 

hilchríocha, dar leat?

Ag cruthú...
15. Cruthaigh samhail i mbosca bróg a léiríonn na codanna de bholcán.
16. Scríobh gearrscéal chun an méid a tharlaíonn taobh istigh den omhan a mhíniú 

do pháistí níos óige.
17. Tarraing léarscáil d’ irinn agus léirigh cá bhfuil na fi llsléibhte Caladónacha agus 

Armarcacha. sáid an t-eolas i dTopaic 5 chun cabhrú leat.
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Fillsléibhte cuid 1 05

Achoimre 1.1

o aic  r ch úr a  o hai
•    screa h  dlúthcharraig, 60 km faoi na hilchríocha, 10 km faoi na haigéin
•  ai  magma leáite, 4000 °C
•  cro  an croí amuigh, nicil, iarann, leáite; an croí istigh, sraith sholadach mar gheall ar bhrú, 5000 °C
• Bristear an screamh i bpíosaí plátaí, imill teorainneacha plátaí, bogann siad  sruthanna comhiompair
• C  teas, ardaíonn magma  C  faoin screamh, ag leathnú amach agus ag tarraingt na bplátaí thart  

C3 fuaraíonn, éiríonn níos troime; C4 titeann anuas go dtí an croí arís, C5 tosaíonn an tsaolré arís

o aic  eic eo aic h a
•  : Gluaiseacht Ilchríochach Wegener, gabhann na hilchríocha le chéile, Pangaea, bhog siad 

mar gheall ar shruthanna comhiompair
• a hasach  scoilt, ardaíonn magma, cruthaítear screamh nua, sléibhte bolcánacha, oileáin 

bholcánacha agus dromanna lár-aigéin
• criosach  tarraingítear an pláta is troime faoin gceann eile, leánn sé, brúitear an talamh os 

cionn an phláta suas, creathanna talún agus fillsléibhte
• choi e ach  ardaíonn brú de réir a chéile, scaoiltear go tobann é, crith talún

o aic  o c i  c i  
•   o c  craos, seomra magma, cráitéar, laibhe, luaith, sliabh ar chruth cóin, saolré  beo, 

suanach, marbh
• Sampla ireannach: Clochán an Aifir, scoiltbhrúchtadh
• áthair: teorainneacha plátaí déanmhasacha, m.sh. an oslainn  teorainneacha plátaí 

scriosacha, m.sh. Mount St. elens, Fáinne Tine an Aigéin Chiúin  crios ina mbíonn creathanna 
talún agus bolcáin bheo

• roi  r ai i  sliabhraon a chruthaítear faoin aigéan, nuair a tharraingítear dhá phláta óna 
chéile, m.sh. roim an Atlantaigh áir

•  os ai  cruthaíodh 0 milliún bliain ó shin í, tógtar sliabh bolcánach ar ghrinneall na 
farraige de réir a chéile nó go dtagann sé go barr an uisce, tá foinsí teo agus géasair ann, 
fuinneamh geoiteirmeach

o aic  rea ha a a ú  c i  
•  Croitheadh tobann screamh an Domhain
• Méadaíonn an brú go dtí go mbogann ceann go tobann
• asclíne, tonnta turrainge creatháin, fócas, eipealár, iarchrith, súnámaí
• Tarlaíonn creathanna talún ag gach cineál teorainn phlátaí
• eis ea raf  ionstraim a thomhaiseann croitheadh agus a dhéanann é a thaifeadadh
• c a ich er  1–10, tomhaistear méid agus treise
• c a erca i  , tuairiscí ó fhinnéithe súl faoi dhamáiste

o aic  i s i h e c i  
• Cuaschlaonas, dronnchlaonas
• Brúnn na plátaí le chéile, brúitear an talamh aníos  fi eacha
• Fillsléibhte acha  0 5 milliún bliain ó shin, na hAlpa
• Fillsléibhte r arcacha  50 milliún bliain ó shin, na Gaibhlte
• Fillsléibhte a a acha  00 milliún bliain ó shin, na Cruacha
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Toradh foghlama
Tagann foghlaim faoi léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis (SO) faoi ghné 
Scileanna Tíreolaíochta na sonraíochta.

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun an bealach is fearr le dul ó phointe 
A go pointe B a aimsiú. An mbeadh 
an bealach is gaire abhaile ón scoil ar 
eolas agat? An bhfuil tú in ann treoracha 
a thabhairt agus iad a mhíniú le 
sracléarscáil? Má fhoghlaimíonn tú faoi 
léarscáileanna SO beidh tú in ann an méid 
sin a dhéanamh, agus níos mó fiú.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Na codanna difriúla ar léarscáil de chuid na 

Suirbhéireachta Ordanáis (SO)
• Conas fad a thomhas agus achar, airde 

agus treo a ríomh ar léarscáil SO
• Conas sracléarscáil de léarscáil SO a 

tharraingt go cruinn agus lipéid chruinne 
a chur uirthi

• Conas gnéithe ar léarscáil SO a shainaithint 
le cineálacha difriúla tagairtí eangaí

Príomhscileanna
A bheith uimheartha agus tú ag feabhsú do scileanna léimh léarscáile: achar a ríomh, 
fad a thomhas, tagairtí eangaí a léamh agus scála a oibriú amach

Mé féin a bhainistiú agus tú ag foghlaim le smaoineamh go cúramach faoi phleanáil 
agus gníomh a roghnú agus an tionchar a d’fhéadfadh na cinntí sin a imirt ort, 
m.sh. bealach a phleanáil

Eochairfhocail na topaice

sainchodán ráiteas scálascála líneach

léarscáileanna na 
Suirbhéireachta 
Ordanáis (SO)

eochair eolais siombailí dath

treo airde an chompáis

ag tomhas achar fad

airde comhrianta dath spotairdí

tagairtí eangaí litir oirlíne tuaidhlíne

galláin  
triantánaithe

Pleanálaí bealaigh
Pleanáil bealach abhaile ó do scoil agus tarraing sceitse de i do chóipleabhar.
• Breac an bealach dronlíneach, is é sin an bealach is gaire.
• Breac an bealach a théann tú go hiondúil.
• Scríobh síos trí chúis a bhfuil difríochtaí idir an dá bhealach.
• Scríobh síos cúis amháin a bhfuil sé tábhachtach a bheith in ann léarscáileanna a léamh.

Topaic 6 Túseolas ar léarscáileanna na 
Suirbhéireachta Ordanáis

24
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Léarscáileanna
Is pictiúr nó plean simplithe de dhromchla an Domhain ar fad nó de chuid de í an 
léarscáil. Caithfear an pictiúr a laghdú le gur féidir é a fheiceáil ar bhileog. Tugtar scála 
na léarscáile ar an méid a laghdaítear é. Úsáidtear siombailí, lipéid agus dathanna ar 
an léarscáil chun gnéithe nádúrtha agus gnéithe saorga ar an tírdhreach a léiriú.

Scála léarscáile
Is ionann scála agus an cóimheas (nasc) idir fad ar an léarscáil agus an fad ar an talamh i 
ndáiríre. Mar shampla, má léirítear gurb é 1:50,000 an scála ar an léarscáil, is ionann 1 cm 
ar an léarscáil agus 50,000 cm (500 m) ar an talamh. Tarraingítear léarscáileanna ar scálaí 
difriúla, ag brath ar an gcineál eolais a chaithfear a léiriú orthu.

Cineál 
léarscáile

Scála Mionsonraí Sampla An chuma a bhíonn uirthi

Mionscála  : , 00,000 Is beag 
mionsonra a 
fheictear ar 
chor ar bith

Léarscáil bóithre 
d’Éirinn: Úsáidtear 
an léarscáil seo 
chun a thaispeáint 
do dhaoine na 
bóithre a mbeadh 
ag teastáil uathu 
le tiomáint ó áit 
amháin go dtí áit 
eile sa tír.

Mionscála  : 50,000 Is beag 
mionsonra 
a fheictear

Discovery Series 
de chuid na SO: 
Úsáidtear an 
léarscáil seo chun 
seirbhísí, áiteanna 
a mbíonn tóir 
ag daoine orthu 
agus úsáidí talún 
sa cheantar a 
thaispeáint.

Mórscála  :  ,000 Go leor 
mionsonraí

Plean de Bhaile: 
Úsáidtear an 
léarscáil seo 
chun cabhrú le 
daoine pleananna 
a fhorbairt 
d’fhoirgnimh agus 
do sheirbhísí faoi 
thalamh, ar nós 
uisce, gáis agus 
cáblaí.

Tábla 6.1 Samplaí de léarscáileanna ar scálaí difriúla. Breathnaigh ar gach léarscáil agus 
ainmnigh trí dhifríocht mhóra atá eatarthu.

Mata
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Conas a thaispeántar scála ar léarscáil
• Sainchodán (SC): Tugtar an scála mar chóimheas. Sa sampla seo, is é 1:50,000 an 

scála, mar sin is ionann 1 cm ar an léarscáil agus 50,000 cm ar an talamh.
• Scála líneach: Taispeántar an scála in aice le líne rialaithe ar eochair eolais na 

léarscáile. Roinntear an líne ina ciliméadair nó ina mílte. Ansin roinntear an líne arís 
ina deichithe (1/10) de chiliméadar nó míle.

• Ráiteas scála: Tugtar an scála i bhfocail. Sa sampla seo, is é  cm go  km an 
scála, mar sin is ionann  cm ar an léarscáil agus  km ar an talamh.

0

0 1

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7

2 cheintiméadar sa chiliméadar (taobh chearnóg eangaí) 2 centimetres to 1 kilometre (grid square side)

1 CILIMÉADAR

1 MÍLE REACHTÚIL

CILIMÉADAR

MÍLE REACHTÚIL

Fíor 6.1 Scála (1:50,000) a thaispeáint ar léarscáil

Léarscáileanna Discovery Series de chuid na SO
Tugtar Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSI) 
ar ghníomhaireacht náisiúnta léarscáilithe na 
hÉireann. Táirgeann siad léarscáileanna ar scálaí 
difriúla, an Discovery Series ina measc. Is é 
1:50,000 an scála a úsáidtear sa Discovery 
Series, mar sin is ionann 1 cm ar an léarscáil 
agus 50,000 cm (500 m) ar an talamh. Dá bhrí 
sin, is ionann  cm ar an léarscáil agus  km ar 
an talamh.

An Eangach Náisiúnta
Roinneann an tSuirbhéireacht Ordanáis Éire ina 
heangach náisiúnta ina bhfuil 5 cearnóg, ar a 
dtugtar foranna. Tugtar litir ón aibítir ar gach 
cearnóg, atá 00 km faoi 00 km ar achar. Má tá 
litir eangaí léarscáile ar eolas agat, tá a fhios agat 
cén chuid d’Éirinn a thaispeántar sa léarscáil.

Ansin roinntear gach foroinn ina 100 páirt 
comhionanna. Léirítear iad le línte gorma, 
agus uimhir 00–99 orthu. Tugtar comhordanáidí 
ar na línte sin. sáidfimid na litreacha eangaí sin 
nuair a fhoghlaimímid faoi thagairtí eangaí.

Treo ar léarscáil SO
Déantar cur síos ar threo ar léarscáil le hairde 
an chompáis. Tá ceithre phríomhaird ar chompás: 
an Tuaisceart, an Deisceart, an tOirthear agus 
an tIarthar. Is féidir an spás eatarthu a roinnt níos mó, 
agus 16 aird den chompás a chruthú. Taispeántar 16 aird 
den chompás a úsáidtear chun treo a léiriú i bhFíor 6.3.

Mata

Fíor 6.2 Eangach Náisiúnta na 
Suirbhéireachta Ordanáis. Cén litir 
nach n-úsáidtear ar an Eangach 
Náisiúnta?

Fíor 6.3 Airde an chompáis. 
Cén treo a rachaidh tú abhaile 
ón scoil?

T

TOT OT

OOT

OOD

ODDODDID

D

ID

IID

I O

IIT

IT TIT
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Na comhpháirteanna de léarscáil mhionscála

Tugtar 
‘oirlínte’ ar 
na línte 
ingearacha 
agus tá níos 
mó díobh 
ann dá 
fhaide soir a 
théitear ar an 
léarscáil.

Tá litir 
foroinne 
amháin 
ar a 
laghad 
ar an 
léarscáil.

Bíonn dathanna difriúla ar léarscáileanna SO 
chun cineálacha ceantar difriúla a thaispeáint, 
glas don talamh, gorm don uisce, agus liath do 
bhailte agus do chathracha ina measc.

Taispeántar airde na talún le 
dathanna, línte dubha ar a 
dtugtar comhrianta, galláin 
triantánaithe agus spotairdí.

Tugtar 
‘tuaidhlínte’ ar 
na línte 
cothrománacha 
agus tá níos mó 
díobh ann dá 
fhaide ó thuaidh 
a théitear ar an 
léarscáil.

Tá fad de gach slios den 
chearnóg eangaí  cm ar 
fad. Is ionann é sin agus  

 km ar an talamh.

Eangach atá 
roinnte ina 
tuaidhlínte agus 
oirlínte.

Úsáidtear siombailí chun gnéithe 
– ar nós stáisiúin traenach – a léiriú 
ar léarscáileanna SO. Tá eochair 
eolais iomlán, a ghabhann 
le léarscáileanna an Discovery 
Series, ar leathanach  (Fíor .5).

Fíor 6.4 Comhpháirteanna léarscáile ó Discovery Series na Suirbhéireachta 
Ordanáis. Cad a cheapann tú atá i gceist leis an líne oráiste ar an léarscáil?

ii

#Fíric
Ciallaíonn an focal ‘ordanás’ ‘trealamh míleata’. Ba é an t-arm a rinne na chéad 

léarscáileanna d’Éirinn don tSuirbhéireacht Ordanáis.
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Fíor 6.5 ochair eolais a mhíníonn na gnéithe ar léarscáil SO. Freagair Ceist  ar leathanach  
de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Achar a ríomh
Chun achar crutha rialta a ríomh 
(m.sh. sliocht as léarscáil ar dronuilleog é)

1. Comhair líon na gcearnóg ag bun an tsleachta as an léarscáil.
2. Comhair líon na gcearnóg ag taobh an tsleachta as an léarscáil.
3. Méadaigh an dá líon faoina chéile, a thabharfaidh an t-achar duit ina chiliméadair 

chearnacha (km ).

I bhFíor . , tá an léarscáil  gcearnóg trasna agus  gcearnóg síos   méadaithe faoi 
 ná 5 . Cuirimid km  leis an bhfreagra, agus is é achar na léarscáile seo ná 5  km .

Chun achar crutha neamhrialta a ríomh (m.sh. oileán nó loch)
1. Comhair líon na gcearnóg atá go hiomlán clúdaithe.
2. Comhair líon na gcearnóg atá leathchlúdaithe nó níos mó ná leathchlúdaithe.
3. Déan neamhaird d’aon chearnóg nach bhfuil leathchlúdaithe ar a laghad.
4. Cuir an líon ó Chéim  leis an líon ó Chéim , a thabharfaidh an t-achar duit ina 

chiliméadair chearnacha (km ). I bhFíor . , is ionann achar an locha agus 5 km .

Fíor 6.6 Achar crutha rialta agus crutha neamhrialta a ríomh. An bhféadfá achar aon ghnéithe 
eile ar léarscáil SO a ríomh?

Mata

✔
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Fad a thomhas

Fad dronlíneach
Is é an fad is gaire idir dhá 
phointe an fad dronlíneach. 
Aimsítear an fad dronlíneach 
ach líne dhíreach a 
tharraingt idir dhá phointe.

Chun an fad dronlíneach 
idir dhá phointe ar léarscáil 
a thomhas:

1. Cuir an chiumhais 
dhíreach de phíosa 
páipéir idir dhá phointe 
ar an léarscáil agus cuir marc an áit a bhfuil an dá phointe ar an bpáipéar.

2. Bain an páipéar agus leag in aghaidh an bharra a léiríonn an scála líneach ar an 
léarscáil é. Ná déan dearmad tosú ag 0, agus gan tosú ag tús na líne.

a b

Ciliméadair (kms)0 11 2

Fíor 6.7 An fad dronlíneach a thomhas idir pointí a agus b ar léarscáil OS. Cén pointe a gcuirtear ‘a’?

Fad cuarlíneach
Chun an fad cuarlíneach idir dhá 
phointe ar léarscáil a thomhas:

1. Cuir an faobhar díreach 
de phíosa páipéir ag an 
bpointe tosaigh. Cuir marc 
ar an bpointe tosaigh ar 
an bpáipéar agus coinnigh 
é fáiscthe ar an léarscáil é 
le do pheann luaidhe (A).

2. Cas an páipéar feadh na líne nó go dtagann tú go dtí an chéad chasadh. Coinnigh 
do lámh ar an bpáipéar agus marcáil an dara háit a bhfuil an páipéar ar an 
gcasadh (B) ar an bpáipéar agus ar an léarscáil.

3. Coinnigh do pheann luaidhe ansin, agus cas an páipéar thart nó go bhfuil sé ar an 
gcéad chuid eile den chasadh. Bí cinnte go gcoinníonn tú na marcanna ag B ar an 
bpáipéar agus ar an léarscáil ar aon líne le chéile. Marcáil an áit a dtosaíonn an líne 
ag casadh (C) ar an bpáipéar. Marcáil an páipéar agus an léarscáil, mar má bhogann 
tú an leathanach trí thimpiste, is féidir iad a chur ar aon líne arís go héasca.

4. Lean ort á dhéanamh sin nó go dtagann tú go dtí an deireadh.
5. Bain an páipéar agus leag in aghaidh an bharra a léiríonn an scála líneach ar an 

léarscáil é.
6. Tomhais an fad idir an dá phointe ina chiliméadair.

a

b

A

A
B A
BC

Fíor 6.8 Fad cuarlíneach ar léarscáil SO a thomhas. An 
bhféadfá fad cuarlíneach aon ghnéithe eile ar léarscáil SO 
a ríomh?
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Fíor 6.9 Léarscáil SO de Dhún Garbhán
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Sracléarscáileanna
Scil an-úsáideach is ea sracléarscáil a tharraingt. Lean na treoracha seo a leanas chun 
sracléarscáil de léarscáil SO a tharraingt:

1. Scríobh teideal ar do shracléarscáil ar bharr an leathanaigh – ‘Sracléarscáil de 
Dhún Garbhán’ mar shampla.

2. Bain úsáid as peann luaidhe agus rialóir chun fráma atá leath chomh fada 
agus leath chomh leathan leis an mbunléarscáil SO a tharraingt. D’fhéadfadh 
sé cabhrú leat dá roinnfí an tsracléarscáil ina naoi gcearnóg chomhionanna. 
Cabhróidh sé sin leat gnéithe a chur isteach san áit cheart ar an tsracléarscáil.

3. Tarraing saighead treo chun ó thuaidh a léiriú.
4. Má tá imeallbhord i gceist, tarraing é agus línte na gcearnóg in úsáid mar threoir agat.
5. Taispeáin agus ainmnigh na gnéithe atá ag teastáil. Ciallaíonn ‘taispeáin’ 

tarraing siombail agus ciallaíonn ‘ainmnigh’ scríobh lipéad a mhíníonn an 
tsiombail. Tarraing eochair eolais chun do shiombailí a léiriú. Ná tarraing ach na 
gnéithe atá ag teastáil.

T

COILLEARNACH

DÚN GARBHÁN

SRACLÉARSCÁIL DE DHÚN GARBHÁN
A

B
H

A
I
N

N

G
H

L
E
A

N
N

D
O

I
M

H
I
N

N2
5

LIMISTÉIR
COILLEARNAÍ
  

LIMISTÉIR FAOI
FHOIRGNIMH
  

ABHAINN
  

IONAD DO
THURASÓIRÍ
  

PRÍOMHBHÓTHAR
NÁISIÚNTA

IONAD DO
THURASÓIRÍ

Fíor 6.10 Sracléarscáil de Dhún Garbhán ina dtaispeántar agus ina n-ainmnítear na gnéithe 
roghnaithe

Ealaín
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Tagairtí eangaí
Is ionann tagairt eangaí agus eochair a úsáidtear chun suíomh áiteanna agus gnéithe 
ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis a aimsiú. Bíonn trí chuid i dtagairt 
eangaí: an litir foroinne (L), an oirlíne (O), agus an tuaidhlíne (T).

Tagairtí eangaí ceithre fhigiúr
Tugann tagairtí eangaí ceithre fhigiúr suíomh cearnóige amháin ar léarscáil SO. 
Tugann siad suíomh ginearálta gnéithe agus áiteanna sa cheantar sin. Mar shampla, 
feicimid Binn Ghulbain ar an léarscáil. Teastaíonn uainn tagairt eangaí ceithre fhigiúr 
a thabhairt le haghaidh Bhinn Ghulbain.

3. Tabhair an uimhir dhá 
dhigit ón tuaidhlíne atá 
ag bun na cearnóige – 46 
anseo.

1. Tabhair an 
litir foroinne – G 
anseo.

2. Tabhair an uimhir dhá dhigit ón oirlíne atá ar 
chlé ón gcearnóg – 69 anseo (an uimhir chéanna 
ag bun agus barr na léarscáile).

4. Is í an tagairt eangaí 
ceithre fhigiúr le haghaidh 
Bhinn Ghulbain: G 69 46

Fíor 6.11 Conas tagairt eangaí ceithre fhigiúr a léamh. Cad a cheapann tú atá in G  ?

Léim Orla Thar an líne. Cuimhnigh ar an abairt sin chun cuimhneamh ar an mbealach 
le tagairt eangaí a chruthú: Litir, Oirlíne, Tuaidhlíne. Léigh na huimhreacha ar an mbun 
ar dtús (oirlíne) agus ansin ar an taobh (tuaidhlíne). Bain úsáid as seo chun cabhrú leat 
cuimhneamh ar thagairtí eangaí.

Tabhair tagairt eangaí ceithre fhigiúr le haghaidh gach ceann díobh seo a leanas:

1. Siúlóid Bhinn Ghulbain
2. Príomhbhóthar Náisiúnta
3. Caisleán

Tagairtí eangaí sé fhigiúr
Léiríonn tagairtí eangaí sé fhigiúr cá bhfuil gné nó áit shonrach i gcearnóg eangaí.

Chun tagairt eangaí sé fhigiúr a ríomh, caithfear oirlínte agus tuaidhlínte na cearnóige 
eangaí a roinnt ina 10 gcuid chomhionanna. Tabharfaidh sé sin an tríú digit don oirlíne 
agus don tuaidhlíne duit araon.

Geography Strand 1 CL Topic 6_TB_v4.0.indd   33 7/31/18   4:43 PM



An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

34

Conas tagairt eangaí sé fhigiúr a aimsiú: (níor tarraingíodh na léarscáileanna seo de 
réir scála)

1. Tabhair  
an litir 
foroinne – G 
sa chás seo.

3. Faigh an tríú huimhir ach cá fhad 
ón oirlíne atá mullach Bhinn 
Ghulbain a chomhaireamh   sa 
chás seo.

2. Tabhair an 
uimhir dhá 
dhigit ón 
oirlíne atá ar 
chlé ón 
gcearnóg – 
69 sa chás 
seo.

3

4. Tabhair an uimhir dhá 
dhigit ón tuaidhlíne atá ag 
bun na cearnóige – 46 sa 
chás seo.

5. Faigh an tríú huimhir ach 
comhaireamh cá fhad ón 
tuaidhlíne atá mullach Bhinn 
Ghulbain – 3 sa chás seo.

Fíor 6.12 Conas tagairt eangaí sé fhigiúr a ríomh. Tá an stáisiún triantánaithe ar Bhinn 
Ghulbain ag G  .

Súil siar agus machnamh

1. Cad é an difríocht idir léarscáil mhionscála agus léarscáil mhórscála?
2. Cén fáth a n-úsáidtear siombailí ar léarscáil SO, dar leat?
3. Cén scála léarscáile a d’úsáidfeá dá mbeifeá ag dul ar saoire in iarthar na 

hÉireann? Breathnaigh ar Thábla 6.1 agus mínigh do fhreagra.
4. Cén cineál léarscáile a d’úsáidfeadh ailtire chun foirgneamh a dhearadh?
5. Cén chuid ab fhearr leat faoin topaic seo? Cén fáth?

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Topaic 7Staidéar ar charraigeacha cuid 1

Toradh foghlama

1.2 dealú idir na catagóirí éagsúla de chineálacha carraigeacha, i dtaca le 
comhdhéanamh agus foirmiú de

Cén fáth a bhfuil sé seo á 
fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach an bhfuil gach carraig 
mar an gcéanna. Cad iad na naisc atá idir na 
carraigeacha, bolcáin agus teicteonaic phlátaí? 
Is iad na carraigeacha bunchloch thábhachtach 
ár n-ithreacha, acmhainní nádúrtha agus ábhair 
thógála. Ach ní mar a chéile a cruthaíodh gach 
carraig!

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Conas a bhíonn carraigeacha 

difriúil óna chéile
• Conas a chruthaítear na 

cineálacha éagsúla carraigeacha
• Cén áit a mbíonn na cineálacha 

éagsúla carraigeacha le fáil in 
Éirinn

Príomhscileanna

Cumarsáid a dhéanamh: ag éisteacht go géar le mo mhúinteoir ag míniú eolas nua faoi 
charraigeacha

Ag coinneáil go maith: mar is féidir liom bheith dearfach faoi mo chuid foghlama 
agus taitneamh a bhaint as staidéar a dhéanamh ar charraigeacha

Eochairfhocail na topaice

bruthcharraig

dríodrach dríodair

magma ag fuarú

+ iontaisí

meiteamorfach teas agus brú marmar

carraigeacha

grianchloichít

aolchloch

gaineamhchloch

basalt

eibhear

AR

LAISTIGH DE

An charraig is rogha liom

Cad faoi bheith i do shaineolaí ar chineál amháin carraige? Roghnaigh carraig agus léigh 
an t-eolas faoin gcarraig sin. Ansin, dear póstaer faoin gcarraig sin. Cuir pointí urchair leis 
na pictiúir a mhíníonn an cineál carraige í féin. Ansin, múin é do do rang, do ghrúpa beag 
nó fiú do dhuine éigin sa bhaile. Agus tú ag éisteacht le daoine eile ag míniú a gcarraige, 
cad faoi nótaí a bhreacadh síos agus ceisteanna a chur ina dhiaidh sin? Gheobhaidh tú 
amach gur fearr a chuimhneoidh tú ar an eolas ná mar a dhéanfá agus tú á léamh go 
díreach ón leabhar. Cabhróidh sé seo leat cuimhneamh níos fearr ar gach aon charraig.
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Timthriall na gcarraigeacha
As carraig sholadach atá screamh an Domhain déanta.  
Tá trí chineál carraige ann: bruthcharraig, carraigeacha 
dríodracha (dríodair) agus carraigeacha 
meiteamorfacha. 
 1. Ba charraigeacha dríodracha iad na chéad 

charraigeacha a foirmíodh. Tá na carraigeacha seo 
déanta as magma nó laibhe atá ag fuarú.

 2. e himeacht ama, déanann síonchaitheamh 
agus creimeadh carraigeacha a bhriseadh 
ina mbloghanna carraigeacha ar a dtugtar 

r o air agus iompraíonn aibhneacha, oighear 
agus gaoth iad sin chun na farraige.

 3. Déantar dríodair a shil-leagan i bhfarraigí 
nó i lochanna agus clúdaítear iad le dríodair agus iontaisí eile. Is iarsmaí de 
chréatúir fharraige shliogánacha iad iontaisí. Brúitear na dríodair ansin isteach ina 
gcarraigeacha dríodracha. Is féidir leis na carraigeacha sin bheith síonchaite freisin.

 4. Mar thoradh ar an teas ó mhagma leáite, agus an brú de bharr athruithe fillte, 
cruthaítear carraigeacha meiteamorfacha as na bruthcharraigeacha agus na 
carraigeacha dríodair.

 5. Uaireanta de bharr gluaiseachtaí plátaí leánn carraigeacha ar ais isteach sa 
mhaintlín.

síonchaitheamhag leá

Timthriall na 
gcarraigeacha

creimeadh

iompar

sil-leagan

teas 
agus brú

Bruthcharraig

Dríodrach

Meiteamorfach

Fíor 7.2 Timthriall na gcarraigeacha. Cén bealach a bhfuil na cineálacha éagsúla 
carraige nasctha le chéile?ii

#Fíric
Bhí Mary Anning ina sealgaire óg iontaisí de bhunadh na Breataine sa naoú haois déag. Ba í an 

chéad duine a d’aimsigh iontaise reiptíl mhara ar a dtugtar iochtasár, ar an trá in aice láimhe agus 
d’éirigh léi é a dhíol ar shuim mhór airgid! Is uaidh sin a thagann an rabhlóg sa Bhéarla – ‘She sells 

seashells on the sea shore’. (‘Díolann sí sliogáin trá ar an gcladach’.)

Fíor 7.1 Carraig aolchloiche ina 
bhfuil iontaisí éisc
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Dáileadh na gcineálacha carraige in Éirinn

Bruthcharraigeacha

Basalt

Eibhear

Carraigeacha dríodracha

Aolchloch

Gaineamhchloch

Sceallaí

Sceallaí agus
gaineamhchloch

Carraigeacha meiteamorfacha

Grianchloichít

Marmar
Tiobraid Árann

Port Láirge

Corcaigh

Ceatharlach  

Baile Átha Cliath

Inis

Baile Átha LuainGaillimh

Dún Dealgan

Beanntraí 

Cill Airne  

Doire
Dún na nGall

Dún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún DealganDún Dealgan

Ard Mhacha  
Béal Feirste  

Luimneach 

Sligeach  

Cill Mhantáin 

Sligeach

Luimneach

Béal Feirste
Ard Mhacha

Cill Mhantáin

Bruthcharraigeacha

Basalt

Eibhear

Carraigeacha dríodracha

Aolchloch

Gaineamhchloch

Sceallaí

Sceallaí agus
gaineamhchloch

Carraigeacha meiteamorfacha

Grianchloichít

Marmar
Tiobraid Árann

Port Láirge

Corcaigh

Ceatharlach  

Baile Átha Cliath

Inis

Baile Átha LuainGaillimh

Dún Dealgan

Beanntraí 

Cill Airne  

Doire
Dún na nGall

Ard Mhacha  
Béal Feirste  

Luimneach 

Sligeach  

Cill Mhantáin 

Sligeach

Luimneach

Béal Feirste
Ard Mhacha

Cill Mhantáin

Fíor 7.3 Féach ar an léarscáil 
ar chlé a léiríonn suíomh na 
gcineálacha carraige in Éirinn. 
Déan cur síos ar dháileadh 
na gcarraigeacha coitianta 
in Éirinn agus an léarscáil in 
úsáid agat. Cad iad na patrúin 
a thugann tú faoi deara?

ii

Cineálacha carraige
Bruthcharraigeacha
Ciallaíonn bruthach ‘bruite, nó déanta as dó tine’. Cruthaítear bruthcarraigeacha nuair 
a fhuaraíonn magma leáite nó laibhe.

Carraig Eibhear Basalt

Sampla

Foirmiú Magma fuaraithe laistigh de screamh 
an domhain

Magma fuaraithe ar dhromchla an 
domhain

Criostail • Mór
• Míoca, iathchloch agus grianchloch

• An-bheag
• Ocsaíd iarainn

Uigeacht Garbh Mín
Dath Liath, breac Dubh, dúliath
Cruas Crua An-chrua
Suíomh Sléibhte Chill Mhantáin Clochán an Aifi r, Co. Aontroma

Tábla 7.1 Bruthcharraigeacha. Léigh an tábla. Cad iad na príomhdhifríochtaí idir an dá 
bhruthcharraig? 
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Carraigeacha dríodracha 
As dríodair a dhéantar carraigeacha dríodracha – píosaí beaga bídeacha de 
charraigeacha cosúil le gaineamh, a briseadh ó charraigeacha eile ag an síonchaitheamh. 
Déantar dríodair a shil-leagan i bhfarraigí agus i lochanna agus tógtar orthu ina 
sraitheanna ar a dtugtar strataim. Déantar na dríodair a chomhbhrú nó a fháisceadh 
chun carraig a chruthú.

Carraig Aolchloch Gaineamhchloch

Sampla

Foirmiú

Dríodair agus iarsmaí de chréatúir 
fharraige shliogánacha a bhí ina luí ag 
bun farraigí agus lochanna, a chruthaigh 
strataim, agus bhí siad comhbhrúite le 
chéile chun sraitheanna de charraig a 
chruthú

Sraitheanna de ghaineamh atá 
comhbhrúite agus táthaithe le 
chéile ag silice ar ghrinneall an 
aigéin

Uigeacht Idir mín agus garbh Idir mín agus garbh
Dath Idir fíorbhán geal agus liath Idir buí agus dearg
Cruas Bog, is furasta é a scríobadh Níos crua ná aolchloch
Suíomh Boirinn, Co. an Chláir Co. Chorcaí agus Co. Chiarraí

Tábla 7.2 Dhá shampla de charraig dhríodrach Conas a fhoirmíonn iontaisí in aolchloch, an 
charraig is coitianta in Éirinn?

Carraigeacha meiteamorfacha
Ciallaíonn meiteamorfach ‘athraithe’. Is carraigeacha iad carraigeacha meiteamorfacha  
a d’athraigh mar thoradh ar an teas agus brú ag obair i dteannta a chéile.

Carraig Marmar Grianchloichít

Sampla

Foirmiú
Teas ollmhór ó aolchloch bácáilte 
ag magma agus ó chriostail 
chruthaithe

Teas ollmhór ó ghaineamhchloch 
bácáilte agus cruaite ag magma

Uigeacht Mín, fuar faoi do chos Idir mín agus garbh

Dath
Idir bán agus dubh agus 
féitheacha de dhath dearg, glas, 
buí agus bán tríd

Idir bán agus liath lonrach

Cruas Crua An-chrua

Suíomh Tá marmar glas (mar gheall ar 
mhianraí) le fáil i gConamara

Ó Cualann (sliabh),  
Co. Chill Mhantáin

Tábla 7.3 Dhá shampla de charraig mheiteamorfach
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Saothar an tíreolaí: Brian McNamara 

Oibrím mar gheolaí. Bhí an-dúil agam sa 
Tíreolaíocht ar scoil. Chinn mé staidéar a 
dhéanamh ar an nGeolaíocht mar go raibh 
suim mhór agam i struchtúr an domhain ó 
thús agus an chaoi a ndearnadh é. Rinne 
mé staidéar ar charraigeacha, ithreacha, 
iontaisí, sléibhte, creathanna talún agus 
bolcáin. Rinne mé obair allamuigh chomh 
maith le hábhair a anailísiú sa tsaotharlann. 
Baineann roinnt tionscadal a bhfuil mé 
rannpháirteach iontu le pleananna guaise a 
ullmhú chun rabhadh a thabhairt don 
phobal má bhíonn tubaiste nádúrtha, cosúil 
le brúchtadh bolcánach, ar na bacáin. 
Amanna eile bím ag obair le cuideachtaí 
mianadóireachta atá ag cuardach 
acmhainní nádúrtha, mar shampla ola 
laistigh de screamh an domhain.

Name:
Type:

Date:
W     EN 

S 

Léarscáil

Siséil mhóra
agus bheaga

Casúr carraigeacha

Sean-nuachtáin
Mála droma

Leabhar nótaí
agus peann

luaidhe

Lionsa formhéadúcháin

Compás
Lipéid

Fíor 7.5 Uirlisí an gheolaí

Súil siar agus machnamh

1. Ainmnigh an charraig is coitianta in Éirinn.
2. Tabhair sampla de bhruthcharraig.
3. Cad is iontaise ann?
4. Ainmnigh roinnt úsáidí le haghaidh marmair i do theach.
5. Dá bhfaighfeá iontaise i gcarraig, cad a dhéanfá? Cén fáth?

Téigh anois chuig leathanach 29 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

Fíor 7.4 Geolaí ag obair
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Cad iad na trí bhealach inar féidir scála a léiriú ar léarscáil?
2. Ainmnigh agus mínigh na príomhairde ar chompás.
3. Ainmnigh na trí chatagóir de charraigeacha.

Ag tuiscint...
4. Cad is dríodair ann?
5. Scríobh síos dhá phríomhdhifríocht idir carraigeacha dríodracha agus 

bruthcharraigeacha.
6. Conas a dhéantar carraigeacha meiteamorfacha a fhoirmiú?

Ag cur i bhfeidhm...
7. Ríomh limistéar Loch Léin (lch. 41) in km2. 
8. íomh an t-achar líne dhíreach i gciliméadair ó Oifi g an Phoist i gCill Airne chuig Oifi g 

an Phoist i Mucros.
9. Cad é an airde ar an láthair ag V 902 857 ar léarscáil Chill Airne 

(Fíor 7.6 ar leathanach 41)?

Ag déanamh anailíse...
10. Glac samplaí de charraigeacha éagsúla. I do ghrúpa féin eagraigh agus rangaigh iad i 

ngach ceann de na trí chineál carraigeacha bunaithe ar na nithe a leanas:
• Criostail • Uigeacht • Dath

11. Samhlaigh gur iarradh ort píosa gearr a scríobh do chatalóg nua cistine ar chuntair 
oibre marmair. Cad a scríobhfá mar thrí chúis ar chóir do dhaoine infheistiú a 
dhéanamh iontu le cur isteach ina dteach féin?

12. Is aolchloch ardsnasta é ‘Marmar Chill Chainnigh’ le fírinne. An féidir leat smaoineamh ar 
bhealach amháin ina bhféadfá an miotas a bhréagnú gur marmar é?

Ag measúnú...
13. I do thuairim, cé acu an charraig is luachmhaire? Tabhair trí chúis le do fhreagra.
14. Cé acu an charraig is crua as na trí chineálacha carraige is crua? Cad iad na cúiseanna 

is féidir leat a thabhairt chun tacú le do fhreagra?
15. Tabhair trí chúis ar chóir do gach duine léarscáil chrua a bheith acu sa charr agus gan 

a bheith ag brath ar loingseoireacht satailíte nó ar aip léarscáilithe.

Ag cruthú...
16. Tarraing sracléarscáil de Chill Airne agus déan na gnéithe seo a leanas a thaispeáint 

agus a lipéadú:
• Loch Léin • An limistéar talún 

os cionn 200 m
• Limistéar 

bádóireachta
• Seaniarsma

17. Cén fáth, dar leat, a bhfuil cuid den limistéar a thaispeántar ina ísealchríoch agus 
cuid eile de ina thalamh ard? Ní mór duit abairt amháin, ar a laghad, a scríobh faoi 
gach ceann acu.

18. Dá mbeadh an trealamh seo a leanas agat, an bhféadfá turgnamh a dhearadh 
chun d’iontaise féin a chruthú le déanamh i gcomhar le páistí bunscoile: coimeádán 
plaisteach, marla, sliogáin nó bréagáin phlaisteacha, plástar Pháras, uisce?
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Fíor 7.6 Léarscáil na Suirbhéireachta Ordanáis (SO) de Chill Airne
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Achoimre 1.2

Topaic 7: Staidéar ar charraigeacha cuid 1
Cineálacha carraige
• Bruthcharraig: éiríonn an magma nó laibhe crua
• Carraig dhríodrach (dhríodair): iarsmaí de phlandaí/ainmhithe/carraig, comhbhrúite
• Meiteamorfach: déantar í a fhoirmiú nuair a athraíonn bruthcharraigeacha nó carraigeacha 

dríodair, teas ard nó brú mór

Eibhear
• Bruthcharraig
• Carraig gharbh ildaite, magma a d’fhuaraigh faoi screamh an domhain
• Criostail mhóra, carraig chrua & mharthanach
• Sléibhte Chill Mhantáin

Basalt
• Bruthcharraig
• Carraig dhorcha, throm, dath dubh uirthi, a foirmíodh nuair a d’fhuaraigh laibhe ar screamh an 

domhain, criostail bheaga
• Clochán an Aifir

Gaineamhchloch
• Carraig dhríodrach
• Carraig dhríodrach gharbh – dath donn nó rua uirthi
• Sil-leagain de ghaineamh a tógadh de réir a chéile ar ghrinneall na farraige/leapacha abhann
• Gaineamh comhbhrúite/táthaithe le chéile, Sléibhte an Chomaraigh, Co. Chorcaí agus Co. Chiarraí

Aolchloch
• Carraig dhríodrach
• Carraig dhríodrach gharbh – idir dath bán agus liath uirthi
• Iarsmaí de phlandaí/ainmhithe mara tógtha i sraitheanna ar ghrinneall na farraige
• Comhbhrúite le chéile, strataim
• An charraig is coitianta, Boirinn, Co. an Chláir

Marmar
• Meiteamorfach
• Carraig chrua a bhfuil criostail inti – dath bán, dearg, glas nó dubh orthu
• Aolchloch bácáilte i magma
• Conamara (uaine/glas), Reachlainn (bán)

Grianchloichít
• Meiteamorfach
• Carraig an-chrua, dath éadrom air – bán nó liath go hiondúil
• Gaineamhchloch bácáilte ag magma
• Ó Cualann (sliabh), Co. Chill Mhantáin
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Topaic 8Síonchaitheamh

Toradh foghlama

1.3 anailís a dhéanamh ar na próisis agus ar na héifeachtaí a bhíonn ag síonchaitheamh agus 
ag ollghluaiseacht ar ár dtírdhreach

Cén fáth a bhfuil sé seo á 
fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach cén fáth a mbíonn sléibhte 
clúdaithe go minic i gcarraigeacha scaoilte. Cén 
fáth ar chóir duit cóta báistí a thabhairt leat 
agus tú ag dreapadh in airde sléibhe? Conas a 
foirmíodh pluaiseanna, agus cén fáth a bhfuil an-
spéis ag daoine iontu? An fíor go mbíonn coinlíní 
reo i ndáiríre ag crochadh anuas ó dhíon pluaise?

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Na cineálacha éagsúla síonchaithimh
• An tionchar a bhíonn ag síonchaitheamh 

meicniúil ar an tírdhreach
• An tionchar a bhíonn ag síonchaitheamh 

ar Bhoirinn i gCo. an Chláir

Príomhscileanna

Obair le daoine eile agus tú ag éisteacht go géar le do mhúinteoir agus ag obair le scoláirí 
eile sa rang chun teacht ar smaointe agus ar thuairimí maidir le síonchaitheamh
Cumarsáid a dhéanamh de réir mar a chleachtann tú dea-scileanna éisteachta sa rang trí 
aird a thabhairt ar mhínithe agus aiseolas a chur ar fáil don mhúinteoir

Eochairfhocail na topaice

tuaslagán

carst pluaiseanna

tionchar daonna

scileach

lomairt

gníomhaíocht reo 
is coscartha

ceimiceach

meicniúil

bitheolaíoch

síonchaitheamhcreimeadh

aibhneacha

farraigí

oighear

carbónáitiú

pábháil aolchloiche aolchuisní 

aolchoinnle

Cuir ceist ar shaineolaí
Tá go leor de na gnéithe céanna le fáil idir ábhair éagsúla scoile. Mar shampla, tá nasc idir an 
topaic seo agus ábhar atá á staidéar agat sa stair. Cén fáth nach gcuirfeá na ceisteanna a 
leanas ar shaineolaí sa réimse sin (do mhúinteoir staire) chun tú a ullmhú don topaic seo?
1. An féidir leat insint dom faoi Bhoirinn i gCo. An Chláir agus an t-eolas atá agat uirthi?
2. Ar chuala tú riamh faoi uaimheanna na hAille Buí? Cad lena n-aghaidh ar úsáid daoine iad 

roimhe seo?
3. Tá go leor pasáistí faoi thalamh a cruthaíodh ón nádúr i mBoirinn. An gcreidtear gur 

úsáideadh iad sin mar uaimheanna talún san am a chuaigh thart?

Stair
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Lomairt
Ciallaíonn ‘lomairt’ síonchaitheamh agus creimeadh. Is próiseas é síonchaitheamh ina 
mbristear carraigeacha ina smionagair le himeacht ama. Tarlaíonn síonchaitheamh in 
situ – san áit ina bhfuil an charraig suite. Is próiseas é creimeadh ina mbristear 
carraigeacha ina bpíosaí níos lú trí dhríodair a bheith á n-iompar ag gníomhaithe 
creimthe: aibhneacha, farraige, oighearshruthanna agus gaoth.

Cineálacha síonchaithimh
Bíonn trí chineál síonchaithimh ann a bhíonn ag obair ar thírdhreach:
•    Síonchaitheamh meicniúil ina mbristear carraigeacha óna chéile o fisiciúi .
•  Síonchaitheamh ceimiceach ina mbíonn an charraig á tuaslagadh de réir a chéile le 

himeacht ama.
•  Síonchaitheamh bitheolaíoch ina mbíonn carraig á briseadh ó chéile ag 

ainmhithe uachasacha nó ag plandaí. Is féidir le gníomhaíocht an duine cur leis 
an síonchaitheamh. Mar shampla, is iad daoine is cúis le dé-ocsaíd charbóin a 
scaoileadh san atmaisféar. Mar thoradh air sin is féidir báisteach aigéadach a 
dhéanamh agus tarlaíonn níos mó den síonchaitheamh ceimiceach dá bharr ar 
charraigeacha ar nós aolchloch.

Gníomhaíocht reo is coscartha

Bailíonn uisce
sna scoilteanna

Briseann píosaí den charraig
síos ina píosaí beagaReonn an t-uisce

agus méadaíonn
sé faoi 10%

CARRAIG

I rith an lae I rith na
hoíche

Le himeacht ama

Scileach

Fíor 8.1 Is sampla é gníomhaíocht reo is coscartha de shíonchaitheamh meicniúil.

Tarlaíonn gníomhaíocht reo is coscartha, nó siocsmiotaíl, nuair a bhriseann carraig 
anuas mar gheall ar uisce a bheith á reo agus á choscairt arís agus arís eile ar 
ardtailte.
Is iondúil go mbíonn níos mó báistí ar na hardtailte ná mar a bhíonn ar na 
hísealchríocha. 

1. Bailíonn uisce báistí sna hailt (scoilteanna) sna carraigeacha. Le linn an 
gheimhridh, nó aon uair a thiteann an teocht faoi bhun an reophointe, reoitear an 
t-uisce seo agus méadaíonn sé faoi thart ar 10 faoin gcéad.

2. Cuireann méadú an oighir brú ar na hailt sa charraig, rud a fhágann go 
leathnaítear iad beagán.

3. Nuair a leánn an t-uisce, luíonn sé isteach níos doimhne sna hailt. An chéad uair 
eile a reonn an t-uisce, leathnaíonn na hailt níos mó. 

4. Sa deireadh thiar titeann an charraig agus briseann sí isteach ina píosaí beaga 
carraige ar a dtugtar scileach. Bíonn scileach le fáil ar thaobhacha go leor 
sléibhte, ar nós Ó Cualann i gCo. Chill Mhantáin.
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Carbónáitiú
Is próiseas de shíonchaitheamh ceimiceach é carbónáitiú. Is é an próiseas é ina 
ndéanann aigéad carbónach lag carraig a thuaslagadh. Cuireann báisteach 
aigéadach go mór isteach ar aolchloch. Is carraig dhríodrach bhog í aolchloch. Tá sé 
déanta suas de shliogáin ainmhithe mara. Nuair a fuair na hainmhithe mara seo bás, 
thit siad go grinneall na farraige. Tógadh ar shraitheanna, ar a dtugtar strataim, go dtí 
go raibh siad comhbhrúite chun carraig a fhoirmiú. Scaradh gach ciseal carraige ag 
plána cisealúcháin. Tá aolchloch comhdhéanta de charbónáit chailciam agus 
tuaslagann sí go héasca mar gheall ar an aigéad lag atá sa bháisteach.

CO2

H2O

Súmaire

Uaimh

Clint

Gríog

Pábháil
aolchloiche

Aigéad carbónach lag

Báisteach aigéadach

1. De réir mar a théann an bháisteach 
tríd an atmaisféar, measctar í le 
dé-ocsaíd charbóin chun aigéad 
carbónach lag a dhéanamh.

2. Nuair a thiteann báisteach 
aigéadach ar aolchloch, tuaslagann 
sé na codanna is laige de dhromchla 
na haolchloiche. Téann na codanna 
seo atá níos laige i ndoimhneacht 
agus cruthaítear gríoga le himeacht 
ama. Clinteanna a thugtar ar na 
leaca idir na gríoga. Is é patrún na 
gclinteanna agus na ngríog a 
dhéanann pábháil aolchloiche.

3. Creimtear aolchloch go héasca 
mar gheall ar aigéid laga a 
fhaightear in uisce abhann. Ar 
deireadh thiar creimfidh abhainn 
síos tríd an aolchloch. Cruthaíonn sé 
seo súmaire. Uaireanta déantar poll 
easa san áit a mbuaileann an 
abhainn le grinneall na pluaise.

4. Tá an aolchloch tréscaoilteach. Is 
ionann sin is a rá gur féidir le huisce 
bogadh trí na hailt agus na plánaí 
cisealúcháin sa charraig. Nuair a 
tharlaíonn sé sin, baineann braonta 
uisce ina bhfuil aolchloch thuaslagtha 
nó cailcít síleáil na pluaise amach.

Fíor 8.2 An éifeacht a bhíonn ag carbónáitiú 
ar thírdhreacha aolchloiche. Cad iad na 
himpleachtaí a bhaineann le carbónáitiú 
leanúnach ar thírdhreacha carst?

ii

Fíor 8.3 Pábháil 
aolchloiche. Cén fáth a 
bhfuil plandaí ann ag fás 
sna gríoga?
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Tíreolaíocht don Ré Nua: Boirinn

Gnéithe faoi thalamh
Is é atá i mBoirinn i gCo. an 
Chláir ná limistéar mór 
d’aolchloch nochta, nó carst. 
Tagann an t-ainm ‘Boirinn’ ón 
nGaeilge ar ‘boireann nó carst’, 
is é sin áit chreagach. 
Sil-leagadh an charraig 
aolchloiche i mBoirinn nuair a 
bhí Éire suite sa 
mheánchiorcal, 365 milliún 
bliain ó shin, faoi aigéan 
éadomhain. Baineadh amach 
an chuid is mó den ithir i 
mBoirinn mar thoradh ar 
oighearchreimeadh. D’fhág sé 
seo an charraig lom agus 
nochta don aimsir.
I réigiún carst cosúil le Boirinn, 
ba é an carbónáitiú ba chúis le 
foirmiú go leor gnéithe 
aolchuisne ar dhromchla agus 
faoi dhromchla an Domhain. 
Mar thoradh air sin, cruthaíodh 
tírdhreach sainiúil.
San áit a sreabhann abhainn 
faoi thalamh, tuaslagann an 
t-uisce an aolchloch trí 
charbónáitiú. Fágann sé sin go 
gcruthaítear tolláin fhada, ar a 
dtugtar pasáistí.
Féadtar na pasáistí seo méadú chun pluaiseanna a chruthú nó seomraí móra ar a 
dtugtar uaimheanna. Sampla is ea Pluaiseanna na hAille Buí i mBoirinn, i gCo.  
an Chláir.
Aolchuisní is ea colúin thanaí de chailcít a chrochann anuas ó shíleáil pluaise. 
Foirmítear iad nuair a shileann uisce ina bhfuil aolchloch thuaslagtha (carbónáit 
chailciam) tríd chuig pluais nó uaimh. Crochann roinnt braonta de charbónáit 
chailciam anuas ón tsíleáil. Imíonn uisce ina ghal ó na braonta seo agus fágtar spota 
beag bídeach cailcíte, a chruann. Le himeacht ama, tógtar ar na sil-leagain cailcíte 
seo chun cruth colúin a dhéanamh a chrochann ó shíleáil na pluaise. Má fhorbraíonn 
siad fad na síleála, déanann siad leathán fada cailcíte ar a dtugtar cuirtín.
Aolchoinnle is ea colúin chaola cailcíte a fhorbraíonn ar ghrinneall pluaise, go díreach 
faoi aolchuisne. Foirmítear iad nuair a thiteann braonta uisce ina bhfuil aolchloch 
thuaslagtha anuas ar urlár na pluaise. Imíonn uisce ina ghal ó na braonta seo agus 
fágtar spota beag bídeach cailcíte. Forbraítear iad seo le himeacht ama chun colún nó 
gallán tiubh a dhéanamh ar an ngrinneall. Má bhuaileann aolchuisne agus 
aolchoinneal lena chéile cruthaítear gallán.

  A

n Saol Seo

PLUAIS Gallán

Aolchuisne

Aolchloch

AolchoinnealPASÁISTE

Fíor 8.4 Gnéithe faoi thalamh de thírdhreacha carst

Fíor 8.5 An éifeacht a bhaineann le carbónáitiú ar 
thírdhreacha aolchloiche
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Saothar an tíreolaí: Caroline Duffy

Haigh, is mise Caroline agus oibrím mar Mhaor  
Caomhantais i mBoirinn don tSeirbhís Náisiúnta 
Páirceanna agus Fiadhúlra. Is breá liom mo phost, 
mar bíonn deis agam a bheith ag obair lasmuigh 
cuid mhór. Is áit uathúil í Boirinn ina bhfuil go leor 
tírdhreach álainn agus plandaí agus ainmhithe 
neamhchoitianta, agus is breá liom a bheith anseo 
gach lá. Rinne mé staidéar ar an tíreolaíocht sa 
choláiste agus bhí mé go mór ag iarraidh an méid a 
d’fhoghlaim mé faoin timpeallacht a chur i bhfeidhm. 
Is breá liom freisin oideachas a chur ar dhaoine 
maidir le cén chaoi aire a thabhairt do Bhoirinn ionas 
go gcosnóimid í chun go mbeidh na glúnta amach 
romhainn in ann taitneamh a bhaint aisti. Tugann a 
lán turasóirí cuairt ar Bhoirinn gach bliain. Is breá 
liom an polasaí atá againn maidir le ‘Ná fág aon rian’ 
a chur i láthair dóibh, nuair a iarraimid ar chuairteoirí 
Bhoirne í a fhágáil go díreach mar a fuair siad í. Is fadhb í an bruscar i gcónaí, ach le 
chéile is féidir linn Boirinn a choinneáil glan agus gan í a mhilleadh.

Súil siar agus machnamh

1. Ainmnigh na trí chineál síonchaithimh éagsúla.
2. I ngníomhaíocht reo is coscartha, cén fáth a bhfuil sé tábhachtach a thabhairt faoi 

deara go dtógann oighear suas níos mó spáis ná uisce?
3. Ainmnigh cúig ainmhí a dhéanann síonchaitheamh bitheolaíoch.
4. Ón staidéar atá déanta agat ar shíonchaitheamh, cén fáth, dar leat, a bhfuil sé 

tábhachtach ar mhaithe le do shláinte féin, bheith ar an eolas faoi na guaiseacha a 
d’fhéadfadh sé a chruthú má bhíonn tú amuigh ag siúl nó ag fánaíocht ar chnoc?

Téigh anois chuig leathanach 34 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

Fíor 8.6 Maor Caomhantais, 
Boirinn, Co. an Chláir. Cén fhianaise 
sa ghrianghraf a thugann le fios go 
bhfuil droch-chlúdach ithreach le 
fáil i mBoirinn?
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Toradh foghlama

1.3 anailís a dhéanamh ar na próisis agus ar na héifeachtaí a bhíonn ag 
síonchaitheamh agus ag ollghluaiseacht ar ár dtírdhreach

Cén fáth a bhfuil sé seo á 
fhoghlaim agam?

Chun a fháil amach an bhfuil aill sábháilte 
le siúl uirthi. An áit mhaith í suíomh 
fánánach chun teach a thógáil? Is féidir 
le hollghluaiseacht damáiste uafásach 
a dhéanamh. Is í an chéad chéim ná 
ollghluaiseacht a thuiscint chun cosc a chur ar 
an damáiste a dhéanann sí.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Tosca a bhaineann le hollghluaiseacht
• Cineálacha éagsúla ollghluaiseachta
• Samplaí ón saol mór maidir le cén fáth 

a bhfuil sé tábhachtach do dhaoine 
ollghluaiseacht a thuiscint

Príomhscileanna

Ag coinneáil go maith trí thuiscint a fháil maidir le cén fáth a deir údaráis áitiúla go 
bhfuil nó nach bhfuil áiteanna sábháilte

Cumarsáid a dhéanamh trí thobsmaointeoireacht a dhéanamh faoi ollghluaiseacht 
agus trí bheith ag éisteacht go géar sa rang agus mé féin a chur in iúl i rith an ranga

Eochairfhocail na topaice

cineálacha

ollghluaiseacht

tosca grádán cion uisce fásra gníomhaíocht 
dhaonna

mall ithirthéaltú

tapa
i h

láibshreabhadh

brúchtadh portaigh

tirim sciorradh talún

Turgnamh: frithchuimilt i gcoinne fána
1. Cuir do chás peann luaidhe ar do théacsleabhar.
2. Ardaigh taobh amháin de do théacsleabhar.
3. Anois, smaoinigh ar na ceisteanna seo a leanas: Cé chomh fada agus a chaithfidh 

tú an téacsleabhar a chlaonadh sula sleamhnaíonn an cás peann luaidhe? Cén fáth 
a shleamhnaíonn sé? Cén fáth nach sleamhnaíonn sé ag uillinn níos ísle? Má tá cás 
peann luaidhe matamaitice agat i do mhála, bain úsáid as dronbhacart chun an 
uillinn a bhí ag teastáil ón gcás peann luaidhe le gluaiseacht a dhéanamh amach.

Topaic 9 Ollghluaiseacht
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Ollghluaiseacht
Is é is ollghluaiseacht ann ná gluaiseacht ábhar scaoilte, ar a dtugtar scileach 
(nó forscreamh), le fána anuas faoi thionchar na domhantarraingthe. Is féidir leis 
tarlú go tapa nó go mall. Is féidir le hollghluaiseachtaí a bheith iuch nó tirim freisin.

Tosca a bhaineann le hollghluaiseacht

Bunchloch

Ithir

Cion uisce
Má bhíonn cion uisce níos airde ann déantar an scileach 
(nó an forscreamh) níos troime agus feidhmíonn sé mar 
bhealadh. Scarann cáithníní ithreach ó chéile agus 
bogann siad níos éasca síos le fána.

Fásra
Ceanglaíonn fréamhacha na bplandaí 
cáithníní ithreach le chéile agus 
cabhraíonn siad le hollghluaiseacht 
a chosc. Má bhaintear fásra ar nós 
crann ó fhána, bíonn na cáithníní 
ithreach saor chun bogadh go 
héasca.

Gníomhaíocht dhaonna
Má dhéanann daoine an bonn a 
bhaint ó fhána, éiríonn an fána 
éagobhsaí agus d’fhéadfadh sé 
titim, rud is cúis le hollghluaiseacht.

Ar deireadh …
nuair a bhíonn fánaí géara, cion uisce ard (tar éis 
báistí) agus easpa fásra ann i dteannta a chéile, 
tarlaíonn ollghluaiseacht mhór. Is féidir le 
gníomhaíocht an duine é sin a dhéanamh níos 
measa fós. 

Grádán
Is ionann grádán na fána agus cé chomh géar agus 
atá an fhána. Gluaiseann ithir agus carraigeacha go 
han-tapa ar fhána ghéar. Ar fhánaí níos ísle, 
gluaiseann ithir agus carraigeacha go han-mhall.

Fíor 9.1 Tosca a bhaineann le hollghluaiseacht. Cén t-ainm eile atá ar ghrádán?

Cineálacha éagsúla ollghluaiseachta
Tá cineálacha éagsúla ollghluaiseachta ann, mar atá léirithe i dTábla 9.1.

Cineál gluaiseachta Grádán Fliuch/tirim Luas

Ithirthéaltú Réidh Tirim Mall
Sciorradh talún Géar Tirim Mear
Brúchtadh portaigh Idir réidh agus géar Fliuch Tapa
Láibshreabhadh Idir réidh agus géar Fliuch An-mhear 

Tábla 9.1 Cineálacha éagsúla ollghluaiseachta á gcur i gcomparáid le chéile

Mata
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Ithirthéaltú: ollghluaiseacht mhall
Is ionann ithirthéaltú agus gluaiseacht mhall ithreach anuas le fána. Is é an cineál is 
moille ollghluaiseachta é. Tá sé chomh mall sin, suas le 1 cm sa bhliain, nach mbíonn 
sé le feiceáil agus é ag tarlú. Ní féidir ach fia aise d’ithirthéaltú a fheiceáil trí bheith ag 
féachaint amach don éifeacht a bhíonn aige ar an tírdhreach. Brúfar anuas de réir a 
chéile ar aon rud atá suite in aice le barr na hithreach. Taispeántar fianaise 
d’ithirthéaltú i bhFíor 9.2.

2. Bíonn cuaillí teileafóin claonta.1. Baintear an bonn ó na bóithre 
agus forbraíonn scoilteanna iontu.

3. Méadaíonn an ithir taobh 
thiar de bhallaí agus 
brúitear anuas na ballaí dá 
réir sin.

4. Bíonn céimeanna ar a 
dtugtar fargáiníní le 
feiceáil san ithir.

6. Lúbann crainn 
agus fásann siad 
ar claonadh.

5. Bíonn níos lú 
frithchuimilte idir an 
bharrithir agus an 
charraig, mar sin 
bíonn an ráta is airde 
luais den ithirthéaltú 
ag tarlú ar an 
dromchla agus 
laghdaíonn sé sin de 
réir doimhneachta.

Fíor 9.2 Fianaise d’ithirthéaltú. Cad é an nasc idir fána agus ollghluaiseacht?ii

Sciorradh talún: ollghluaiseacht thapa
Tarlaíonn sciorradh talún nuair a éiríonn fána éagobhsaí. Féadfaidh fána a bheith 
éagobhsaí má bhíonn an fharraige fúithi nó de bharr gníomhaíocht dhaonna, mar 
shampla cairéalú nó tógáil bóthair. Féadfaidh sciorradh talún tarlú freisin má bhíonn 
báisteach throm, crith talún nó brúchtadh bolcánach ann.
I mí Dheireadh Fómhair 2011, ba í báisteach throm ba chúis le trí sciorradh talún in 
aice le Baile an Fheirtéaraigh, in Iarthar Chiarraí. Scrios na trí sciorradh talún gach rud 
ina gcosán, lena n-áirítear cuaillí leictreachais, droichead agus cuid mhór de bhóthar 
Cheann Sléibhe.

Fána

Gníomhaíocht
dhaonnaTochailt

Báisteach
throm

Cion
uisce
méadaithe

Sciorradh
talún

Forscreamh

Fíor 9.3 Foirmiú sciorradh talún. Cad a d’fhéadfaí a dhéanamh chun é seo a chosc, dar leat?
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Brúchtadh portaigh: ollghluaiseacht thapa
Tarlaíonn brúchtadh portaigh nuair a bhíonn móin báite ag uisce báistí. Tarlaíonn 
brúchtadh portaigh ar thalamh ard nuair a ghluaiseann móin atá iuch agus trom 
anuas le fána go tapa. Féadfaidh an mhóin atá ag gluaiseacht gach rud atá sa 
bhealach uirthi a scriosadh.

Tíreolaíocht don Ré Nua: brúchtadh portaigh, Gaillimh, mí an 
Mheithimh 2016

Dúnadh príomhbhóthar náisiúnta an N59, atá idir  
Cathair na Gaillimhe agus an Clochán, nuair a 
tharla brúchtadh portaigh. Cuireadh ceithre 
mhíle tona de phortach as áit nuair a bhí 
báisteach throm ann a thit i ndiaidh tamaill 
fhada triomaigh. Chaith oibrithe na Comhairle 
laethanta fada ag iarraidh an portach a thit a 
ghlanadh, a bhí tar éis ardú chomh hard le 
geata feirme in áiteanna. Tá an portach anois i 
riocht an-leochaileach agus is dócha go 
mbogfaidh sé arís.

Láibshreabhadh: ollghluaiseacht thapa
Tarlaíonn láibshreabhadh nuair a bhíonn ithir báite ag uisce i ndiaidh báistí troime. 
Meascann an ithir agus an t-uisce le chéile chun láib a dhéanamh, a ghluaiseann go 
tapa anuas le fána. Is féidir le láibshreabhadh tarlú freisin tar éis gníomhaíochta 
bolcánaí nuair a leánn sneachta ar shliabh agus nuair a mheascann sé ansin le hithir 
agus luaithreamhán bolcánach. Lahar a thugtar ar an gcineál seo de láibshreabhadh. 
Is é an láibshreabhadh an cineál is tapúla ollghluaiseachta agus is féidir leis taisteal 
ag luasanna os cionn 100 km san uair.

Tíreolaíocht don Ré Nua: sleamhnú láibe, Srí Lanca, 2016

Thit báisteach throm thar  
tréimhse roinnt laethanta ar  
Kegalle i Srí Lanca i mí na  
Bealtaine 2016. Fuair céad  
tríocha a ceathair duine bás  
nuair a thaistil láibshreafaí  
go han-tapa thar roinnt  
sráidbhailte, Siripura, Pallebage  
agus Elagipitya ina measc.  
Cuireadh seasca teach faoi  
thalamh go hiomlán ag an láib  
agus díláithríodh os cionn 350,000 duine as a dtithe.  
Chlúdaigh báisteach throm cnoc in aice láimhe. Mheasc  
an chré leis an uisce chun láibshreabhadh a dhéanamh,  
a rith anuas le fána ar luas an-tapa. Thuairiscigh  
íospartaigh gur chuala siad fuaim ollmhór ‘cosúil le  
heitleán ag tuairteáil isteach ar an Domhan’.

  A

n Saol Seo

Fíor 9.4 Brúchtadh portaigh i nGaillimh

  A

n Saol Seo

Fíor 9.6 Sleamhnú láibe

An tAigéan
Indiach

Colombo

Srí Lanca
Kegalle

100 km
100 míle

Fíor 9.5 Léarscáil de 
Shrí Lanca agus den 
limistéar a bhí buailte 
ag láibshreabhadh 
trom
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Saothar an tíreolaí: Sue Jones 

Is innealtóir sibhialta mé. I mo phost, déanaim  
bóithre agus droichid a dhearadh. Déanaim 
iniúchadh freisin ar dhroichid chun a chinntiú go 
bhfuil siad sábháilte le húsáid. Faoi láthair, táim 
ag obair ar bhóthar nua a dhearadh. Mar chuid 
de seo, beidh go leor ithreach fágtha ó bheith ag 
tochailt an bhóthair nua. Táimid tar éis cinneadh 
a dhéanamh cnoc tírdhreachtaithe a chruthú ar 
thaobh an bhóthair ag baint úsáide as an ithir 
seo. Cruthóimid dúshraith le carraigeacha. Ar 
bharr air seo déanfaimid ithir a phacáil. Ar bharr 
na hithreach cuirfimid matrach síos, a choimeádfar ina áit féin le hancairí  slataí fada 
miotail  a ghreamóidh an ithir den dúshraith. Tar éis sin cuirfimid féar le fréamhacha 
doimhne a choimeádfaidh an ithir in háit. Nuair a tógadh an M50 ar dtús timpeall ar 
Bhaile Átha Cliath, tharla sciorradh talún beag a dhún cuid den bhóthar. 
D’fhoghlaimíomar ó na botúin a rinneamar.

Fíor 9.8 (a) Bóthar nuathógtha agus (b) ancairí a cuireadh isteach chun an fhána a 
choinneáil cobhsaí

Súil siar agus machnamh

1. Cé acu de na tosca a mbíonn tionchar acu ar ollghluaiseacht a bhraitheann ar an 
aimsir?

2. Ainmnigh cineál amháin d’ollghluaiseacht mhall 
agus cineál amháin d’ollghluaiseacht thapa.

3. Cén t-ábhar eile ina ndéanann tú staidéar ar 
ghrádán?

4. Scríobh ceannlíne nuachtáin chun míniú a 
thabhairt faoin méid a tharla i Srí Lanca. Ní féidir 
leat ach 10 bhfocal a úsáid, ar a mhéad.

5. Dá mbeifeá le do theach féin a thógáil amach 
anseo, mínigh dhá bhealach ina mbeadh tionchar ag an staidéar atá déanta agat 
ar ollghluaiseacht maidir le do rogha áite chun suíomh a roghnú.

Téigh anois chuig leathanach 38 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

Fíor 9.7 Innealtóir sibhialta ag obair

#Fíric 
Is cineál d’ollghluaiseacht iad 

maidhmeanna sléibhe. Tarlaíonn 
maidhm shléibhe nuair a 

thiteann cuid mhór sneachta 
agus oighir anuas le fána faoi 
thionchar domhantarraingthe.
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Ainmnigh trí ghníomhaí creimthe.
2. Ainmnigh na ceithre chineál éagsúla ollghluaiseachta.
3. Tabhair sainmhíniú ar an téarma ‘lomairt’.

Ag tuiscint...
4. Cén tionchar a bhíonn ag báisteach aigéadach ar charraig aolchloiche?
5. Cén tionchar a bhíonn ag uisce ar ollghluaiseacht?
6. Cé acu is dóichí a chruthóidh cineál ollghluaiseachta tapa  fána ghéar nó fána 

réidh? Cén fáth?

Ag cur i bhfeidhm...
7. Ithirthéaltú; gníomhaíocht aibhneacha; sreabhadh láibe; gníomhaíocht reo 

is coscartha; sciorradh talún; gníomhaíocht na farraige; brúchtadh portaigh; 
plandaí agus ainmhithe; gníomhaíocht oighearshruthanna; carbónáitiú. Déan an 
liosta thuas a eagrú i gcolúin ag baint úsáid as na ceannteidil ‘Síonchaitheamh’, 
‘Ollghluaiseacht’ agus ‘Creimeadh’.

8. Cé acu de na hollghluaiseachtaí thuas is dóichí go mbeidh tionchar acu ar an áit 
ina bhfuil cónaí ort? Cén fáth?

9. iostaigh trí  ghníomhaíocht a d’fhéadfadh innealtóir a mholadh chun éifeachtaí an 
ithirthéaltaithe a laghdú.

Ag déanamh anailíse...
10. Cad iad na difríochtaí atá idir síonchaitheamh, ollghluaiseacht agus creimeadh?
11. Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra imníoch faoi líon na dturasóirí a 

thugann cuairt ar Bhoirinn gach bliain. Bain úsáid as do chuid eolais chun trí bhealach 
a mholadh ina bhféadfaimis Boirinn a chosaint, gan turasóirí a chur ó dhoras.

12. Tá bóthar á thógáil ar thalamh ard. D’iarr an chomhairle áitiúil ort léirmheas a 
dhéanamh maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an ollghluaiseacht ar 
an mbóthar. Scríobh litir ghearr agus tabhair chun solais na príomhchontúirtí agus 
tabhair réiteach amháin ar a laghad ar an gcás.

Ag measúnú...
13. Tá grúpa áitiúil gníomhaíochta ar a dtugtar ‘Poist i mBoirinn’ ag iarraidh níos 

mó turasóirí a spreagadh chun cuairt a thabhairt ar Bhoirinn gach bliain, mar go 
gcruthódh sé sin tuilleadh poist. I do ghrúpa, scríobh síos na hargóintí ar son agus i 
gcoinne an smaoinimh seo.

14. Tá an BSL (ESB) ag iarraidh tuirbíní gaoithe a thógáil ar phortach. Cad iad na 
contúirtí ar chóir don BSL bheith ar an eolas fúthu sula dtosaíonn siad ag tógáil?

15. Déan an méid a tharlódh a thuar dá ndéanfadh feirmeoir an talamh a threabhadh 
roimh stoirm bháistí troime.

Ag cruthú...
16. Tarraing léaráid lipéadaithe a léiríonn an nasc idir carraigeacha, síonchaitheamh 

agus ollghluaiseacht.
17. Dear eispéireas turasóireachta le haghaidh uaimh aolchloiche atá nua-aimsithe.
18. Cruthaigh póstaer a chuirfeá i láthair cruinnithe de chomhairleoirí contae áitiúla 

chun na héifeachtaí a thaispeáint a bhainfeadh le feirm ghaoithe a thógáil i 
limistéar áitiúil de thalamh ard de bharr na himní go dtarlódh ollghluaiseacht ann.
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Achoimre 1.3

Topaic 8: Síonchaitheamh
• Lomairt: próisis an tsíonchaite & an chreimthe
• Síonchaitheamh: carraig nochta briste síos, meicniúil/ceimiceach, ní ghluaiseann an t-ábhar 
• Creimeadh: carraigeacha á mbriseadh síos/á mbaint ag gaoth, uisce & oighear a ghluaiseann 
• Síonchaitheamh meicniúil: gníomhaíocht reo is coscartha siocsmiotaíl  limistéir ar thalamh ard, 

báisteach, scoilteanna, reonn an t-uisce san oíche, scileach, m.sh. Ó Cualann, Co. Chill Mhantáin 
• Síonchaitheamh ceimiceach: carbónáitiú  meascann uisce báistí  dé-ocsaíd charbóin chun 

aigéad carbónach a dhéanamh, tuaslagann carbónáit chailciam in aolchloch, cruthaítear cailcít, 
tírdhreach carstach, Boirinn, Co. an Chláir

• Boirinn  carstach: aolchloch nochta ag an oighearchreimeadh
• Gnéithe dromchla: pábháil aolchloiche, clinteanna, gríoga, súmairí
• Síonchaitheamh bitheolaíoch: uachaisí ainmhithe nó gníomhaíocht dhaonna
• Gnéithe faoi thalamh: pasáistí, pluaiseanna/uaimheanna, aolchuisní, aolchoinnle, galláin

Topaic 9: Ollghluaiseacht
• Gluaiseacht forscreimhe/sciligh anuas le fána
• Tosca: grádán na fána, uisce, fásra, gníomhaíocht dhaonna
• Ithirthéaltú: fánaí malla, réidhe; tionchar aige ar rudaí ar an tírdhreach, lúbann sé claíocha
• Sciorradh talún: fánaí tapa, géara; éiríonn an fhána éagobhsaí; gníomhaíocht dhaonna, 

báisteach throm, crith talún/bolcán
• Brúchtadh portaigh: fánaí tapa, réidhe nó géara; móin báite ag uisce báistí
• Sleamhnú láibe/lahar: fánaí an-tapa, réidhe nó géara, meascann uisce báistí le hithir & carraig, 

meascann sneachta leáite le luaithreamhán bolcánach
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Geo-Scileanna: fánaí 
Fána
Léiríonn comhrianta ar léarscáil SO géire, nó grádán, ar fhána. Léirítear géire na fána 
trí cé chomh dlúth le chéile agus atá na comhrianta.

Cineálacha fána
Tá ceithre phríomhchineál fána ann.
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Fíor 9.10 Cineálacha fána

Léirítear aillte le comhrianta atá le 
feiceáil mar a bheidís ar bharr a 
chéile.

Léirítear fánaí géara le comhrianta 
atá pacáilte go dlúth le chéile.

Léirítear fánaí réidhe le comhrianta 
atá scaipthe amach go maith.

Léirítear talamh comhréidh le 
heaspa comhrianta.

Fíor 9.9 Léarscáil SO ina dtaispeántar 
fánaí éagsúla. Cén limistéar atá á 
sheachaint ag an mbóthar oráiste ar 
an léarscáil SO?

Léirítear fána 
cothrom le 
comhrianta atá 
scaipthe amach 
go cothrom.

Bíonn fána 
dhronnach géar in 
aice leis an mbun agus 
réidh in aice leis an 
mbarr. Bíonn na 
comhrianta pacáilte 
go dlúth le chéile ag 
an mbun agus 
spásanna níos leithne 
eatarthu ansin in aice 
leis an mbarr.

Bíonn fána 
chuasach réidh in 
aice leis an mbun 
agus géar in aice 
leis an mbarr. 
Bíonn na 
comhrianta 
scaipthe amach go 
leathan ag an 
mbun agus níos 
gaire dá chéile in 
aice leis an mbarr.

Bíonn codanna 
géara agus 
codanna réidhe 
ag fána 
chéimnithe nó 
fána chumaisc. 
Bíonn na 
comhrianta gar dá 
chéile in áiteanna 
agus spásanna 
leathana eatarthu 
in áiteanna eile.
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Toradh foghlama

1.4 cineál ithreach a mheas i gceantar áitiúil maidir le comhdhéanamh agus fásra

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach cén fáth a bhfuil crainn 
bhuaircíneacha le fáil i bhforaoisí ar thalamh 
ard agus crainn dhuillsilteacha i bhforaoisí 
ísealchríocha. Ar chuir tú ceist ort féin riamh cén 
fáth a bhfuil clú agus cáil ar tháirgí déiríochta na 
hÉireann? Tagann an bia go léir a ithimid ón ithir 
ar deireadh thiar. Ní mór dúinn a fháil amach 
conas ithir a úsáid agus a chosaint ionas go 
leanfaidh sí de bheith ag soláthar dúinn.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• An ithir agus na codanna 

éagsúla a bhaineann léi
• Conas a dhéantar ithir
• Na tosca a mbíonn tionchar 

acu ar fhoirmiú ithreach

Príomhscileanna

Ag bainistiú eolais agus ag smaoineamh agus tuiscint a fháil ar na tosca éagsúla as 
a ndéantar ithir, cineálacha éagsúla ithreach agus an áit a mbíonn siad le fáil in Éirinn

Obair le daoine eile chun tuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ag daoine ar 
a dtimpeallacht agus conas a bhíonn ionchur againn go léir leis an domhan a 
dhéanamh ina áit níos fearr

Eochairfhocail na topaice

foirmiú

podsail

comhdhéanamh máthaircharraig

ithir

tosca aeráid

gníomhaíocht dhaonna

próifílí ithreach léaslínte O A B C

cineálacha
foraois bhuaircíneach ganntanas húmais

miocrorgánaigh tréimhse ama

fásrarilífmáthaircharraig

húmas orgánaigh bheo uisce aer

foraois dhuillsilteach húmas saibhir torthúil draenáil mhaithdonn

neamhthorthúil gan draenáil mhaith

Turgnamh: Sampláil Ithreach
Chun ullmhú don cheacht seo, tóg sampla ithreach ó do ghairdín. Líon aon trian de phróca 
suibhe (ní mór ceann le scriúchlaibín a úsáid) le hithir agus trian eile le huisce. Croith go 
maith é agus fág ansin é ar leataobh le socrú. Tabhair buille faoi thuairim faoin gcineál 
ithreach atá ann. B’fhéidir go dteastódh cabhair uait ó do mhúinteoir leis seo a dhéanamh.

Topaic 10 Ithreacha
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Comhdhéanamh ithreach
Ciallaíonn comhdhéanamh ithreach ‘a bhfuil istigh san ithir’. Is é an ithir an t-ábhar 
scaoilte ar dhromchla an domhain. Fásann fréamhacha plandaí san ithir, rud a 
chabhraíonn chun iad a fhréamhú. Cuireann ithir cothaithigh ar fáil freisin le go 
bhfásfaidh plandaí. Is acmhainn nádúrtha thábhachtach í agus tá sí comhdhéanta de 
mháthaircharraig, aer, uisce, húmas agus orgánaigh bheo.

Orgánaigh bheo
Cónaíonn créatúir, ar nós péisteanna talún agus feithidí, san ithir. Tochlaíonn siad tríd an 
ithir, a scaoileann uisce agus aer tríd dá bharr. Cuidíonn an gníomh tochailte seo leis an 
ithir a mheascadh. Tá neacha eile, nach bhfuil infheicthe leis an tsúil, ina gcónaí san ithir 
freisin. Ina measc tá baictéir agus fungais agus tugtar miocrorgánaigh orthu. Cuidíonn 
siad le plandaí agus créatúir atá marbh a bhriseadh síos chun húmas a dhéanamh, rud a 
chabhraíonn le torthúlacht na hithreach a mhéadú.

Húmas
Is substaint dhorcha, ghlóthánach é 
húmas atá saibhir i gcothaithigh. Tá sé 
déanta d’iarsmaí de phlandaí agus 
créatúir atá marbh agus atá briste síos 
agus feoite. Húmasú a thugtar ar an 
bpróiseas seo. Déanann orgánaigh 
bheo an t-ábhar seo a mheascadh tríd 
an ithir. Cuidíonn húmas leis an ithir a 
cheangal le chéile agus méadaíonn sé 
torthúlacht na hithreach.

Uisce
Tá uisce ina chomhábhar tábhachtach 
den ithir mar cuidíonn sé le plandaí fás. 
Tuaslagann an t-uisce na mianraí 
agus na cothaithigh atá san ithir, 
agus bíonn na plandaí in ann iad a 
ionsú trína bhfréamhacha dá bharr.

Aer 
Tá aer le fáil sna spásanna idir 
cáithníní ithreach. Tá sé 
ríthábhachtach le haghaidh fáis 
phlandaí, toisc go soláthraíonn sé 
ocsaigin agus nítrigin. Ina 
theannta sin, cuireann sé ar 
chumas orgánaigh bheo 
maireachtáil san ithir.

Máthaircharraig
Is í an mháthaircharraig (ar a 
dtugtar ábhar mianrach freisin) an comhábhar ithreach is mó. Is éard atá ann ná an 
t-ábhar briste atá fágtha ag na próisis a bhaineann le síonchaitheamh agus creimeadh 
(lomairt) carraigeacha. Áirítear i measc an ábhair seo clocha, gaineamh, cré agus siolta. Tá 
siad seo tábhachtach, mar go gcabhraíonn siad le plandaí a fhásann san ithir.

1% 
Orgánaigh bheo

45%
Máthaircharraig

4% Húmas

25%
Aer

25%
Uisce

Fíor 10.1 Na príomh-chomhábhair ithreach

Fíor 10.2 Grianghraf d’ithir. Conas a 
idirghníomhaíonn comhábhair ithreach?

ii
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Conas a fhoirmítear ithir

Máthaircharraig
Bíonn tionchar ag an gcineál carraige (nó 
máthaircharraig) i limistéar ar fhorbairt na 
hithreach. Déantar síonchaitheamh mall ar 
roinnt carraigeacha, ach tá carraigeacha 
eile a bhriseann síos go tapa. Mar shampla, 
glacann sé níos mó ama ar eibhear 
briseadh síos ná aolchloch. Ciallaíonn sé 
seo go dtógann sé níos faide ithir a 
fhoirmiú atá i limistéar eibhir. Bíonn 
tionchar ag an gcineál carraige freisin ar 
shaintréithe na hithreach. Mar shampla, 
bíonn ithreacha a fhorbraíonn i gceantair 
aolchloiche saibhir i gcothaithigh.

Aeráid
Bíonn tionchar ag an aeráid ar an gcineál 
ithreach a fhorbraíonn i limistéar. Is í an 
bháisteach agus an teocht a chinneann an 
ráta ag a mbíonn an mháthaircharraig 
briste síos ag síonchaitheamh agus 
creimeadh. I limistéir fhuara, déanann 
gníomhaíocht reo is coscartha an charraig 
a bhriseadh síos go mall. Mar thoradh air 
sin foirmíonn ithreacha tanaí. I limistéir 
theo, déanann síonchaitheamh ceimiceach 
an t-ábhar a bhriseadh síos go tapa chun 
ithreacha doimhne a fhoirmiú. I limistéir 
fhliucha, nitear mianraí agus cothaithigh go 
domhain isteach in ithreacha ag an 
láisteadh, agus bíonn siad neamhthorthúil 
dá bharr. I limistéir thirime, féadfaidh ithreacha éirí chomh tirim, crua sin sa chaoi nuair a 
thiteann báisteach, ní féidir léi sileadh isteach san ithir.

Rilíf
Is éard is rilíf ann ná cruth na talún – talamh ard nó talamh íseal. Bíonn tionchar ag rilíf ar an 
ithir a fhorbraíonn i limistéar. Bíonn limistéir ar thalamh ard níos iche, agus mar sin tá níos mó 
uisce san ithir. Mar thoradh air sin d’fhéadfadh láisteadh tarlú nó an ithir a bheith leathbháite. 
Tá níos lú plandaí beo i limistéir ar thalamh ard mar gheall ar an aeráid dhian. Fágann sé sin go 
bhfuil níos lú húmais ann. Is iondúil go mbíonn ithreacha níos doimhne agus go mbíonn draenáil 
níos fearr iontu i limistéir ísealchríocha. Fágann sé sin go mbíonn an ithir níos saibhre ann.

Tréimhse ama
Foirmítear ithir thar tréimhse ama fhada – tógann sé 400 bliain le 1 cm d’ithir a fhoirmiú. 
Braitheann fad an ama a thógann sé chun ithir a fhorbairt ar an gcineál carraige atá sa limistéar.

Gníomhaíocht dhaonna
Bíonn tionchar ag gníomhaíocht dhaonna ar chomhdhéanamh agus ar chaighdeán na 
hithreach. Is féidir le treabhadh, scéimeanna uisciúcháin agus úsáid leasachán an ithir a 
dhéanamh níos saibhre. Má bhaintear fásra agus má bhíonn ró-úsáid ithreach ann is féidir 
cothaithigh a bhaint ar shiúl agus í a dhéanamh níos neamhthorthúla dá bharr. Is féidir 
creimeadh ithreach a bheith ann mar thoradh air sin freisin.

Fíor 10.3 Limistéar ísealchríocha 
le hithreacha doimhne agus crainn 
dhuillsilteacha. Cad é an nasc idir 
ithreacha saibhre agus fásra?

ii

Fíor 10.4 Limistéar ar thalamh ard le 
clúdach ithreach éadomhain agus crainn 
bhuaircíneacha. Conas a dhéanann 
aeráid agus ithir idirghníomhú i limistéir 
de thalamh ard?

ii
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Cineálacha ithreach
Tá ceithre phríomhchineál ithreach in  
Éirinn: ithir mhóna (le fáil i bportaigh), 
gléireach (ithir shíorfhliuch throm), 
donnithreacha agus podsail. 
Déanfaimid scrúdú go mion ar an dá 
cheann deiridh i dTábla 10.1. 

Próifílí ithreach
Is trasghearradh ceartingearach ithreach é próifíl ithreach. Taispeánann sé na cisil a 
chruthaíonn an ithir. Tugtar léaslínte ar na cisil seo. Tá próifílí ithreacha éagsúla ag 
cineálacha éagsúla ithreach.

Is é Léaslíne A an bharrithir agus is ann atá 
an méid is mó húmais. Tá an méid is mó 
orgánach beo le fáil sa chiseal seo freisin.

An fho-ithir a thugtar ar Léaslíne B. Tá sé níos 
éadroime i ndath ná léaslíne A mar go bhfuil 
níos lú húmais inti. Is amhlaidh atá toisc go 
bhfuil sé déanta suas de mháthaircharraig atá 
síonchaite go pointe áirithe.

Tugtar Léaslíne C ar an gciseal is ísle, nó 
an mháthaircharraig. Is éard atá ann ná 
cáithníní carraige agus dlúth-bhuncharraig.

Is é Léaslíne O dromchla na hithreach a 
fheicimid. Tá easair plandaí (duilleoga, 
brainsí) sa chiseal seo, a dhianscaoileann 
(lobhann) le húmas a dhéanamh. 

Fíor 10.6 Próifíl thipiciúil ithreach

Donnithreacha
Ithreacha móna
Gléireacha
Podsail

Fíor 10.5 Dáileadh cineálacha ithreach in 
Éirinn. Cad is ainm don chineál ithreach san áit 
ina bhfuil cónaí ort?

#Fíric
Sna réigiúin pholacha, is 
annamh a dhíreonn an 

ciseal uachtarach ithreach 
agus tugtar talamh 

síorshioctha air. Is é sin an 
fáth a dtarlaíonn roinnt 
fásach i réigiúin fhuara.
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Dhá ithir éagsúla in Éirinn

Cineál 
ithreach Podsal Donn

Próifíl

Dath Liath Dúdhonn

Foirmithe

• I limistéir a bhí clúdaithe uair 
amháin ag foraoisí buaircíneacha 

• I limistéir fhuara, fhliucha, ar 
thalamh ard

• I Loch Garman, Corcaigh agus 
Gaillimh

• I limistéir a bhí clúdaithe uair 
amháin i gcrainn dhuillsilteacha

• San ithir is coitianta in Éirinn
• I lár na tíre, deisceart, iarthar na 

hÉireann

Próisis 
ithreach

• Easair dhuillí theoranta
• Tarlaíonn láisteadh de bharr an 

iomarca báistí; nitear cothaithigh 
tríd léaslíne A; ní féidir le 
fréamhacha plandaí teacht ar na 
cothaithigh.

• Mar thoradh ar láisteadh 
cruthaítear sraith chrua 
neamhscagach de chothaithigh 
freisin, ar a dtugtar cruachiseal; 
déanann sé sin an ithir 
leathbháite – ní féidir uisce a 
dhraenáil amach as an ithir 

• Húmasú ar sholáthar fairsing 
easair phlandaí

• Soláthraíonn húmas saibhir 
agus báisteach mheasarthach 
cothaithigh don ithir

Úsáidí

Ithir neamhthorthúil atá 
beagán aigéadach, mar sin níl sí 
oiriúnach ach amháin le haghaidh 
foraoiseachta nó féarach garbh do 
chaoirigh nó gabhair

Ithir thorthúil, a bhfuil draenáil 
mhaith aici le haghaidh 
feirmeoireachta arúla nó 
feirmeoireachta tréadaí 

Tábla 10.1 Dhá chineál ithreach éagsúla atá le fáil in Éirinn

Léaslíne C
Buncharraig

neamhscagach

Léaslíne A

Foraois
bhuaircíneachEasair

dhuillí

Léaslíne B
Cruachiseal

Ithir liath
agus laiste

Easair
dhuillí

Léaslíne C

Léaslíne A

Foraois
dhuillsilteach

Léaslíne B

Ithir
dhorcha
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An nasc idir ithir agus fásra
1. Soláthraíonn crainn  

dhuillsilteacha úirse 
easair phlandaí don 
ithir, a fheonn chun 
húmas a chruthú. Mar 
thoradh air sin 
forbraíonn ithreacha 
donna atá lán le 
cothaithigh. Ní 
sholáthraíonn crainn 
bhuaircíneacha ach 
méid teoranta d’easair 
phlandaí. Dá bharr sin 
forbraíonn podsail 
nach bhfuil chomh 
torthúil sin.

2. Súnn fásra uisce agus 
cothaithigh trína 
fhréamhacha agus 
mar sin laghdaítear 
éifeachtaí láisteadh ithreach. Cosnaíonn fásra ithir trína cheangal le chéile agus 
clúdach a sholáthar. Cuireann sé sin stop le creimeadh ithreach.

3. Tacaíonn ithreacha doimhne le fás plandaí agus crainn atá fréamhaithe go 
domhain, ar nós crainn darach i limistéir ísealchríocha. Tá limistéir ina bhfuil 
ithreacha éadoimhne oiriúnach le haghaidh fás plandaí agus crann atá 
fréamhaithe go héadomhain, cosúil le crainn péine i limistéir ar thalamh ard.

4. Tacaíonn ithreacha a bhfuil draenáil mhaith acu le fásra a fhás. Tá ithreacha atá 
lán le cothaithigh, ar nós cailciam agus nítrigin torthúil agus tacaíonn siad le fás 
réimse leathan fásra.

 

Súil siar agus machnamh

1. Mínigh an téarma ‘húmas’.
2. Ainmnigh cúig thoisc atá tábhachtach i bhfoirmiú ithreach.
3. Cad iad léaslínte ithreach?
4. Ainmnigh an dá chineál ithreach is coitianta in Éirinn.
5. Liostaigh cúig rud a d’fhoghlaim do chomhscoláire faoi ithreacha.

Téigh anois chuig leathanach 42 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

Fíor 10.7 An nasc idir ithir agus fásra. Conas atá ithreach 
agus fásra nasctha le chéile? Cén fáth a bhfuil an nasc 
seo tábhachtach?

ii

Easair dhuillí ag
cur cothaitheach
isteach san ithir

 

Uisce agus cothaithigh
á sú isteach trí fhréamhacha
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Liostaigh na cúig chomhábhar atá in ithir.
2. Tarraing léaráid de phróifíl ithreach chun na léaslínte éagsúla a thaispeáint.
3. Cad is miocrorgánaigh ann?

Ag tuiscint…
4. Déan cur síos ar an éifeacht a bhíonn ag cineálacha éagsúla fásra ar an ithir.
5. Cén fáth a bhfuil húmas tábhachtach d’ithreacha?
6. Cén fáth a bhfuil ithir tábhachtach do dhaoine?

Ag cur i bhfeidhm...
7. Tá feirmeoir ag iarraidh an ithir a fheabhsú ionas gur féidir leis tuilleadh barr a 

fhás. Mol gníomh amháin a d’fhéadfadh an feirmeoir a ghlacadh chun é sin a 
bhaint amach.

8. Tá imní ar an bhfeirmeoir go n-éireodh a chuid ithreach leathbháite. Mol gníomh 
amháin a d’fhéadfadh an feirmeoir a ghlacadh chun é sin a chosc.

9. Is mian le feirmeoir crainn bhuaircíneacha a fhás i bpáirc dá chuid. Cén éifeacht a 
bheadh aige seo ar an ithir?

Ag déanamh anailíse...
10. Cén tionchar a bhíonn ag an aeráid ar fhoirmiú ithreach?
11. Is mian le feirmeoir péisteanna breise a chur isteach i bpáirc dá cuid. Cén fáth, dar 

leat, ar mhaith leis/léi é seo a dhéanamh agus cén éifeacht a bheadh aige seo ar an 
ithir?

12. Cad is cruachiseal ann, agus cén éifeacht a bhíonn aige ar an ithir?

Ag measúnú…
13. Déan suirbhé ar na daoine i do rang chun eolas a bhailiú ar an gcineál ithreach atá 

acu ina ngairdíní féin. D’fhéadfá ceist a chur orthu faoi uigeacht, dath, fásra, cion 
uisce.

14. Cad é an chuid ba chasta den ábhar seo? Cad é an pointe ab éasca?
15. Tóg nóta greamaitheach agus breac síos nóta air faoin gceacht ba thábhachtaí a 

d’fhoghlaim tú ón topaic seo ar ithreacha. Cuir ar an doras é nuair a fhágann tú an 
seomra ranga mar do phas amach.

Ag cruthú…
16. Bain úsáid as na léaráidí ar an topaic seo faoi ithreacha agus cuir ceannteidil nua 

orthu.
17. Dear bileog shimplí a d’fhéadfaí a sheachadadh in ionad gairdín áitiúil a bhfuil cúig 

chéim éasca air a d’fhéadfadh daoine a dhéanamh chun caighdeán na hithreach a 
chothabháil ina ngairdíní.
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Ithreacha 10

Achoimre 1.4

Topaic 10: Ithreacha
Comhdhéanamh ithreach
•   Orgánaigh bheo: ithir a mheascadh agus a bhriseadh síos
•   Húmas: lán le cothaithigh, atá foirmithe ag beatha fheoite phlandúil agus ainmhithe
•   Uisce: tuaslagaíonn mianraí agus cothaithigh
•   Aer: soláthraíonn ocsaigin & nítrigin, atá riachtanach d’fhás plandaí
•   Ábhar mianrach: an chomhpháirt is mó, carraig bhriste

Tosca a bhaineann le foirmiú ithreach
•   Aeráid: limistéir fhuara, déanann an ghníomhaíocht reo is coscartha é a bhriseadh síos go mall, 

déanann síonchaitheamh ceimiceach é a bhriseadh síos go tapa
•   Máthaircharraig: is féidir le cineál carraige difríocht a dhéanamh do shaintréithe ithreach, m.sh. 

ithir thorthúil aolchloiche
•   Fásra: feonn sé chun húmas a dhéanamh, duillsilteach vs buaircíneach 
•   Orgánaigh bheo: cuidíonn le húmas a fhoirmiú & an ithir a aerú agus a mheascadh 
•   ilíf: talamh ard níos iche, leathbháite, neamhthorthúil  níos doimhne ar ísealchríocha, draenáil 

níos fearr, ithreacha torthúla
•   Gníomhaíocht dhaonna: treabhadh, uisciú & leasacháin, ró-innilt, róshaothrú talún

Próifílí ithreach
•   Léaslíne O: ciseal orgánach
•   Léaslíne A: barrithir, dúdhonn, an méid is mó húmais
•   Léaslíne B: fo-ithir, dath níos éadroime, níos mó cloch & ábhar mianrach
•   Léaslíne C: máthaircharraig

Cineálacha ithreach in Éirinn
•   Podsail: ceantair shléibhe liatha iucha, fásra buaircíneach duillsilteach, láisteadh  bogann 

uisce anuas léaslíne A, forbraítear cruachiseal neamhscagach, éiríonn an ithir leathbháite & 
neamhthorthúil 

•   Ithreacha donna: dúdhonn, húmasú – nuair a fheonn fásra, briste síos ag baictéir & fungais, 
feonn sé chun húmas a dhéanamh, limistéir thirime ar thalamh íseal, torthúil; feirmeoireacht 
arúil agus thréadach

An nasc idir fásra agus ithir
•   Ithir éadomhain: plandaí agus crainn atá fréamhaithe go héadomhain
•   Ithir dhomhain: tacaíonn sí le plandaí agus crainn atá fréamhaithe go domhain, m.sh. crainn 

darach, a fhaightear ar ísealchríocha
•   Leathbháite: neamhthorthúil, fásra teoranta, m.sh. ithreacha créúla
•   Easpa cothaitheach: ithir neamhthorthúil, fásra teoranta
•   Draenáil mhaith: tacaítear le fásra a fhás, m.sh. ithreacha donna
•   Lán le cothaithigh: cailciam & nítrigin, torthúil, réimse leathan fásra
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Geo-Scileanna: úsáid talún ar léarscáileanna SO

Léirítear talmhaíocht ar léarscáileanna SO 
leis an bhfianaise de lonnaíochtaí iargúlta i 
limistéir ar thalamh íseal. Bíonn an chuid is 
mó den talmhaíocht ar siúl ar thalamh íseal 
a bhfuil draenáil mhaith ann. Bíonn na tithe 
scaipthe amach. Bíonn siad suite i bhfad 
siar ó bhóithre, agus uaireanta ag deireadh 
riain. Is í an talmhaíocht an phríomhúsáid 
talún in Éirinn.

Is éard is plandálacha buaircíneacha ann ná 
limistéir mhóra de chrainn shíorghlasa curtha i 
limistéir ardtailte, áit a bhfuil an grádán géar. 
Cuireann plandáil na bhforaoisí sna limistéir seo cosc 
ar chreimeadh ithreach. Cuirtear iad in ísealchríocha 
freisin, in áiteanna nach bhfuil draenáil mhaith iontu. 
Níl na limistéir seo oiriúnach don talmhaíocht agus 
cabhraíonn na crainn le taise a ionsú.

Áirítear mar áineas agus turasóireacht, 
láithreáin champála, brúnna óige agus 
ionaid eolais do thurasóirí. Mealltar 
turasóirí chuig ceantar toisc go bhfuil gné 
nó gnéithe speisialta ag baint leis, ar nós 
sliabh, trá nó seaniarsmaí áitiúla.

I gcoillearnach mheasctha 
tá crainn dhuillsilteacha 
agus crainn bhuaircíneacha, 
a cuireadh in eastáit mhóra 
phríobháideacha san am atá 
caite chun príobháideachas 
a sholáthar agus chun an 
tírdhreach a fheabhsú.

Bíonn cúrsaí tionscail lonnaithe, den 
chuid is mó, i limistéir faoi fhoirgnimh nó 
gar dóibh. Is minic a bhíonn eastáit 
tionsclaíochta le feiceáil ar imeall na 
mbailte ina bhfuil soláthar saothair agus 
naisc mhaithe iompair. Is fearr do 
thionscal a bheith suite ar limistéar talún 
comhréidh ina bhfuil draenáil mhaith.

 
I gcoillearnach dhuillsilteach 
tá crainn dhuillsilteacha ar 
crainn nádúrtha iad in Éirinn, 
mar tá siad oiriúnach don 
aeráid chineálta agus fhliuch.

Fíor 10.8 Úsáid talún ar léarscáileanna SO
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Topaic 11Tírdhreacha abhann

Toradh foghlama

1.5 míniú a thabhairt ar an gcaoi a múnlaíonn na próisis den chreimeadh, sil-leagan 
agus iompar ár dtírdhreacha abhann, muirí agus oighreacha

Cén fáth a bhfuil sé seo á 
fhoghlaim agam?
Is gníomhaithe cumhachtacha iad 
aibhneacha, idir easanna tapa, lúba casta 
agus inbhir leathana comhréidhe, a bhíonn 
ag cruthú an tírdhreacha. Gheobhaidh tú 
gach eolas faoi aibhneacha sa topaic seo.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Gnéithe tírdhreacha  

d’aibhneacha
• Próisis abhann
• Conas a mhúnlaíonn próisis na 

habhann an tírdhreach

Príomhscileanna

Ag coinneáil go maith, ag baint tuisceana agus measa as cumhacht aibhneacha 
agus a bheith ar an eolas faoin gcúram is gá a ghlacadh in aice le haibhneacha

Eochairfhocail na Topaice

aibhneacha

tírghnéithe 
abhann

uachtarach

lár

íochtarach

v-ghleann

umarghleann leathan

tuilemhá

speireacha comhthrasnacha 

lúba

lúblochanna

easanna

leibhéanna deilteanna

iompar

sil-leagan

creimeadh

rolladh

toirt laghdaithe

gníomhú 
hiodrálach

preabadh

luas laghdaithe

scríobchaitheamh

fuaidreán

cnaí

próisis

ualach ghrinnill méadaithe

tuaslagán

tuaslagadh

Obair bheirte chomhroinnte

Smaoinigh ar aibhneacha. Cén taithí atá agat ar aibhneacha? An bhfuil cónaí ort in aice 
le habhainn? Ar thaistil tú riamh ar bhád ar abhainn? I mbeirteanna, déanaigí plé ar na 
rudaí atá ar eolas agaibh faoi aibhneacha. Scríobh síos do chuid freagraí agus ansin 
roinn leis an rang iad.
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Gnéithe tírdhreacha aibhneacha
Is limistéar uisce é abhainn ina sreabhann uisce i gcainéal le fána anuas faoi thionchar 
domhantarraingthe. De réir mar a shreabhann an abhainn, cruthaítear an tírdhreach.

• Abhantrach: an limistéar atá draenáilte ag abhainn agus a craobh-aibhneacha
• Dobhardhroim: an talamh ard a scarann dhá abhantrach ó chéile
• Cúrsa abhann: turas na habhann chun na farraige

Abhantrach

Dobhardhroim

Tosaíonn abhainn i gcúrsa 
uachtarach géar (an chéim 
óigeanta). Is é an creimeadh 
ingearach (anuas) an ceann is 
cumhachtaí.

Is é béal na habhann é 
nuair a théann sé isteach 
san fharraige.

Is é an t-inbhear an chuid den 
abhainn a mbíonn tionchar ag na 
taoidí air. Uaireanta déanfar deilt a 
shil-leagan ansin.

Is éard is speireacha 
comhthrasnacha ann 
ná cnoic chrosacha a 
chruthaítear de réir mar 
a chreimeann an 
abhainn an charraig is 
boige.

Is cora iad lúba a 
chruthaítear i gcúrsa 
meánach na 
habhann mar gheall 
ar níos mó den 
chreimeadh 
cliathánach.

Cruthaítear 
lúblochanna 
nuair a 
ghearrtar 
amach lúba.

Is aibhneacha níos 
lú iad craobh-
aibhneacha a 
théann isteach in 
abhainn níos mó ag 
cumar.

Is titim ingearach i 
gcainéal na habhann 
iad easanna a 
chruthaítear de thoradh 
creimeadh ingearach.

Níl an cúrsa meánach 
(an chéim scothaoise) 
chomh géar leis an 
gcúrsa uachtarach. 
Tarlaíonn creimeadh 
cliathánach.

Tá an cúrsa 
íochtarach (seanaois 
abhann) beagnach 
cothrom. Bíonn níos 
mó den sil-leagan ann 
de réir mar a 
ghluaiseann an 
abhainn go mall trí 
thuilemhá leathan 
cothrom.

Cruthaíonn 
tuilemhá 
sil-leagan na 
leibhéanna sa 
chúrsa 
íochtarach.

Is ionann an fhoinse 
agus an áit a 
dtosaíonn abhainn, 
thuas go hard ar an 
sliabh.

Fíor 11.1 Gnéithe tírdhreacha abhann. Lean an abhainn ar a turas óna foinse go dtí an fharraige.

#Fíric
Meánn méadar amháin ciúbach uisce (1,000 lítear) tonna amháin. Fiú má bhíonn sé 
ag taisteal go mall, is féidir leis an méid sin uisce damáiste ollmhór a dhéanamh. Má 

bhíonn sé ag gluaiseacht go tapa, is féidir leis an abhainn a athrú go hiomlán.
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Próisis abhann
Déanann aibhneacha trí chineál oibre: creimeadh, iompar agus sil-leagan. Cruthaítear 
gnéithe de thírdhreacha abhann mar thoradh ar an obair seo. Má bhíonn tuiscint agat ar 
phróisis abhann cabhróidh sé seo leat tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn aibhneacha.

Creimeadh
Creimeann abhainn an tírdhreach de bharr líon próiseas:

1. Is éard is gníomhú hiodrálach ann ná creimeadh de bharr chumhacht an uisce atá ag 
gluaiseacht. Dá thapa a ghluaiseann an t-uisce is ea is mó creimeadh a dhéanann sé. 
Tugtar a hualach ar an ábhar a chreimtear agus a thugann an abhainn leis.

2. Is cineál creimthe é scríobchaitheamh a tharlaíonn de bharr ualach na habhann 
a bheith ag bualadh in éadan leaba agus bruacha na habhann. Iompraíonn an 
t-uisce reatha an t-ualach. Má bhíonn an cainéal déanta suas de charraig chrua, 
glacann sé níos faide creimeadh a dhéanamh.

3. Tarlaíonn tuaslagadh nuair a thuaslagann an t-uisce codanna de chainéal na 
habhann go mall. Mar shampla, déantar aolchloch a thuaslagadh nuair a bhíonn 
aigéad carbónach san uisce.

4. Tarlaíonn cnaí nuair a bhuaileann carraig agus clocha a iompraíonn an abhainn i 
gcoinne a chéile. Mar thoradh air sin, déantar iad a chaitheamh agus éiríonn siad 
mín agus cruinn.

Iompar
Iompraíonn abhainn a hualach i dtreo na 
farraige. Aistríonn abhainn ábhar ar bhealaí 
éagsúla, go háirithe nuair a bhíonn tuilte ann:

1. Rolladh: déantar cáithníní atá níos 
mó, níos troime, ar nós púróga agus 
clocha, ar feadh na habhann de 
bharr fhórsa an uisce.

2. Preabadh: bíonn cáithníní atá níos lú, 
ar nós púróga beaga agus gaineamh, 
á bpreabadh ar feadh na habhann.

3. Tuaslagadh: déantar salainn a thuaslagadh san uisce agus bíonn siad dofheicthe.
4. Fuaidreán: iompraítear na cáithníní is éadroime de shiolta agus cré agus iad ar 

fuaidreán san uisce.

Sil-leagan
Tarlaíonn sil-leagan nuair a thiteann ualach ghrinnill na habhann. Tá cúpla cúis lena 
aghaidh sin:

1. Laghdú ar luas: nuair a mhoillíonn abhainn, bíonn níos lú fuinnimh ar fáil chun an  
t-ualach ghrinnill a iompar. Féadfaidh sé seo tarlú nuair a théann abhainn isteach 
i loch nó san fharraige, agus nuair a éiríonn an fána níos réidhe.

2. a h ú i oir má thagann laghdú ar thoirt an uisce san abhainn, déanfar 
ualach ghrinnill a shil-leagan. Féadfaidh sé seo tarlú i rith an tsamhraidh nuair a 
bhíonn níos lú báistí ann.

3. a ú ar a  a ach hri i má thagann méadú ar an dríodar in abhainn, b’fhéidir 
nach mbeadh go leor fuinnimh ag an abhainn chun é a iompar. Mar shampla, le 
linn tuile bíonn níos mó den ualach ghrinnill san abhainn. Tar éis na tuile, ní féidir an 
t-ualach ghrinnill breise é seo a iompar, mar sin déanann an abhainn é a shil-leagan.

1
2

3

4

Fíor 11.2 Próisis iompair in abhainn. 
Cad é an nasc idir iompar in abhainn 
agus creimeadh?

ii
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Gnéithe tírdhreacha den chúrsa uachtarach

V-ghleann
1. Cruthaítear V-ghleann sa chúrsa 

ach arach den abhainn. Tá grinneall caol agus 
taobhanna géara ann. Is gné é den chreimeadh.

2. Cruthaítear é de bharr an phróisis 
de chrei ea h i earach nuair a ghearrann 
an abhainn isteach ina grinneall.

3. Bíonn an ithir agus carraig ó thaobhanna 
an ghleanna síonchaite agus iompraíonn 
ollghluaiseacht an t-ábhar síonchaite go dtí an 
abhainn.

4. Doimhníonn próisis an scríobchaithimh agus 
an ghníomhaithe hiodrálaigh cainéal na 
habhann.

5. Le himeacht aimsire, tagann cruth V ar an 
ngleann. Sampla de sin is ea cúrsa uachtarach 
na Life i gCo. Chill Mhantáin.

Speireacha comhthrasnacha
1. Cruthaítear speireacha comhthrasnacha sa 

chúrsa uachtarach.
2. Is limistéir iad de thalamh ard a 

ho a a ach ar gach taobh den abhainn 
agus a ‘comhthrasnaíonn’ a chéile cosúil le 
codanna de zip.

3. Cruthaítear speireacha comhthrasnacha nuair 
a bhuaileann abhainn le codanna de charraig 
chrua fhrithsheasmhach. Ní féidir leis an 
abhainn creimeadh a dhéanamh trí na 
codanna sin mar sin srea h ar i ea orthu.

4. eanann an abhainn den chreimeadh 
anuas (creimeadh ingearach) ag baint úsáide 
as próisis an ghníomhaithe hiodrálaigh agus an 
scríobchaithimh. Fágann sé sin píosaí comhthrasnacha de thalamh ard ag gobadh 
amach – speireacha – ar dhá thaobh na habhann.

5. Is samplaí den 
chúrsa uachtarach 
iad an Life agus 
an Bhearú.

Fíor 11.3 Foirmiú V-ghleannta. 
Conas a dhéanann na próisis a 
bhaineann le síonchaitheamh 
agus creimeadh 
idirghníomhú sna gleannta 
seo?

ii

Creimeadh
ingearach

V-ghleann

Grinneall caol
de ghleann

Taobh géar de
ghleann

Fíor 11.4 Foirmiú speireacha 
comhthrasnacha. Conas atá 
V-ghleannta nasctha leis an 
tírghné seo?

ii

Speireacha
comhthrasnacha

Fíor 11.6 Grianghraf a 
thaispeánann speireacha 
comhthrasnacha. Tugann an 
crann sa chúlra leid duit maidir le 
scála na tírghné seo.

Fíor 11.5 Léarscáil SO de chuid de 
leithinis an Daingin a thaispeánann cúrsa 
uachtarach abhann, V-ghleann agus 
speireacha comhthrasnacha 
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Easanna
Is titim ingearach é eas i gcainéal abhann ar a cúrsa uachtarach.

Scéimhghearradh

Carraig chrua

Carraig bhog

3. Ag bun an easa 
cruthaítear poll 
domhain, ar a 
dtugtar linn tumtha, 
mar thoradh ar 
scríobchaitheamh 
agus gníomhú 
hiodrálach.

2. Creimeann na próisis, 
ar a dtugtar gníomhú 
hiodrálach agus 
scríobchaitheamh, an 
charraig bhog níos 
tapúla ná an charraig 
chrua. Le himeacht 
aimsire, déantar 
creimeadh ingearach 
níos doimhne agus níos 
doimhne fós ar an 
gcarraig bhog go dtí go 
gcruthaítear eas.

1. Cruthaítear eas 
nuair a bhuaileann 
banda de charraig 
chrua, eibhear mar 
shampla, le banda 
de charraig bhog, 
ar nós aolchloch.

4. Mar thoradh ar an bpróiseas 
scéimhghearrtha, in éineacht leis an 
bpróiseas tuaslagtha, baintear an 
charraig bhog. De bharr an phróisis ar a 
dtugtar ceannchreimeadh baintear an 
bonn ón gcarraig chrua agus fágtar 
starradh. Ar deireadh thiar scoilteann an 
charraig chrua sin agus titeann sé 
isteach sa linn tumtha. 

5. Le himeacht 
aimsire, cúlaíonn an 
eas ar ais suas an 
abhainn arís, agus 
cruthaítear gleann le 
taobhanna géara, ar 
a dtugtar scornach. 
Sampla de seo ná 
Easach Toirc, Cill 
Airne, Co. Chiarraí.

Fíor 11.7 Foirmiú easa. Cad iad na himpleachtaí a bhaineann le creimeadh 
leanúnach ar charraig bhog?

ii

Fíor 11.9 Eas a bhfuil starradh taobh thiar de 
a thaispeánann an bonn á bhaint ón gcarraig 
chrua

Fíor 11.8 Léarscáil de chuid na SO a 
léiríonn eas ag Q 491 060
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Gnéithe tírdhreacha den chúrsa meánach

Lúba
Is cora móra nó castaí iad lúba i gcúrsa meánach na habhann. Is gnéithe den 
chreimeadh iad ach cruthaítear iad mar thoradh ar shil-leagan freisin. 

Aill na
hAbhann

Creimeadh

Sil-leagan

Rinnbharra

Rinnbharra

Sil-leagan

Aill na
hAbhann

Creimeadh

An líne den sreabhadh is tapúla

3. Gluaiseann an t-uisce 
níos moille ar an 
taobh istigh, ag bruach 
dronnach an lúba. Mar 
thoradh ar an luas 
laghdaithe déantar cuid 
dá ualach a shil-leagan 
ar an mbruach istigh. 
Cruthaítear rinnbharra 
de ghaineamh agus 
gairbhéal ansin. 

2. Tá próiseas an 
scéimhghearrtha 
gníomhach ansin, ar a 
dtugtar tabhairt an 
bhruaigh freisin. 
Baintear an bonn ó 
bhruacha na habhann 
agus titeann siad faoi 
fhórsa an uisce atá ag 
gluaiseacht.

1. I lúb, sreabhann an t-uisce is tapúla ag 
an mbruach seachtrach den lúb. Creimeann 
na próisis gníomhú hiodrálach agus 
scríobchaithimh bruach seachtrach na lúibe. 

Fíor 11.10 Foirmiú lúibe. Cad iad na 
himpleachtaí den chreimeadh leanúnach ar 
na cora lasmuigh de lúb?

ii

Fíor 11.11 Léarscáil den chuid na SO a 
thaispeánann lúba (ciorcal timpeall orthu) ar 
Abhainn na Gairfeanaí, Daingean Uí Chúis, 
Co. Chiarraí

4. Le himeacht ama, leantar den 
chreimeadh agus den sil-leagan 
agus éiríonn casadh na lúibe níos 
feiceálaí. Tá samplaí de lúba le 
feiceáil ag an gcéim scothaoise 
den Mhuaidh ar an taobh ó 
thuaidh de Bhéal Easa i gCo. 
Mhaigh Eo agus ag Abhainn na 
Bandan in Inis Céin, Co. Chorcaí.
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Tuilemhánna
1. Is limistéar leathan de thalamh cothrom é an tuilemhá ar gach taobh d’abhainn ar 

a chúrsa meánach agus íochtarach. Is gné é den sil-leagan.
2. Sa chúrsa íochtarach, cruthaíonn creimeadh cliathánach réimse leathan de 

thalamh cothrom ar dhá thaobh na habhann. Le linn tréimhsí troma báistí 
d’fhéadfadh abhainn sreabhadh thar a bruacha, ag cruthú tuilte ar an talamh 
máguaird.

3. Nuair a bhíonn tuile san abhainn, cailleann sé luas agus sil-leagtar a hualach. 
Sil-leagtar ábhar atá níos mó gar do bhruacha na habhann. Déantar ábhar níos 
míne  ar a dtugtar  r – a shil-leagan níos faide ar shiúl.

4. Nuair a tharlaíonn tuilte arís is arís eile, méadaíonn an glár agus cruthaítear 
limistéar leibhéalta ar gach taobh den abhainn ar a dtugtar tuilemhá. Samplaí 
díobh sin ná an tSionainn soir ó Luimneach agus an Mhuaidh díreach ó thuaidh ó 
Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Fíor 11.13 Tuilemhá Abhainn na 
Gairfeanaí, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Fíor 11.12 Tuilemhá á cruthú

TuilemháTuilemhá Abhainn

Gnéithe tírdhreacha den chúrsa íochtarach

Lúbloch
1. Is loch é lúbloch atá i gcruth crú capaill ar thuilemhá abhann. 

Is gné é den sil-leagan.
2. Cruthaítear lúbloch nuair a bhíonn lúb ag éirí níos feiceálaí. 

Mar thoradh ar chrei ea h c ia h ach bíonn an caolas talún 
idir foircinn na lúibe an-chúng.

3. Faoi dheireadh, gearrann an abhainn trasna ar an gcaolas 
cúng le linn tuile. Ciallaíonn sé seo nach leanann an abhainn 
an lúb a thuilleadh agus sreabhann sé díreach feadh cúrsa 
nua.

4. Laghdaíonn luas na habhann ar an mbealach isteach chuig 
an seanlúb. Mar thoradh air sin a bhíonn glár á shil-leagan, a 
dhúnann an dá thaobh den lúb. Déantar an lúb a ghearradh 
amach agus cruthaítear lúbloch.

5. Le himeacht ama, triomóidh lúbloch dathach agus beidh 
sé ina lúbscoradh nó ina lúbloch. Samplaí díobh seo ná an 
Mhuaidh ó thuaidh ó Bhéal Easa, Co. Maigh Eo, agus Abhainn 
Chaisleán Dhún Dealgan. Creimeadh

Lúb

Lúb

Caolas

Sil-leagan

Lúbloch

Sil-leagan

Fíor 11.14 Lúbloch á chruthú
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Leibhéanna
Is iomairí fada caola de ghláir iad leibhéanna atá suite feadh bhruacha abhann sa 
chúrsa íochtarach. Is gnéithe iad den sil-leagan.

Fíor 11.16 Leibhéanna 
feadh bhruacha na 
Muaidhe i gCo. Mhaigh Eo

3. Sil-leagtar dríodar atá 
níos mó agus níos troime 
in aice le bruacha na 
habhann. Sil-leagtar glár 
atá níos míne níos faide 
amach.

1. Déantar 
leibhéanna a 
shil-leagan ar 
thuilemhá mar 
thoradh ar thuilte.

2. Le linn tuile, leathann 
abhainn amach thar an 
tuilemhá agus cailleann 
an abhainn luas. Mar 
thoradh air sin, cailleann 
an abhainn fuinneamh, 
agus is mar gheall air sin 
a shil-leagtar a hualach.

4. Nuair a bhíonn tuilte 
agus sil-leagan ann arís 
agus arís eile, tógtar ar 
na dríodair le leibhéanna 
a chruthú feadh 
bhruacha na habhann.

Is féidir samplaí a fheiceáil feadh 
na Bearú ag Gráig na Manach 
ar theorainn Chill Chainnigh-
Cheatharlach agus i gcúrsa íochtarach 
na Muaidhe.

Fíor 11.15 eibhéanna á gcruthú. Cad é an nasc idir 
próiseas an tsil-leagain agus cruth na leibhéanna?

ii

Fíor 11.17 Bíonn leibhéanna le feiceáil mar bhruacha ardaithe feadh abhann.

Deilt
1. Is limistéar triantánach de thalamh í deilt a chruthaítear in inbhear abhann. Tá sé 

déanta as glár agus is gné den sil-leagan é.
2. Nuair a shreabhann abhainn isteach i loch nó isteach san fharraige, moillíonn sí 

síos agus cailleann sí fuinneamh, agus déantar a dríodar a shil-leagan.
3. Mura mbíonn na sruthanna sa loch nó san fharraige in ann an dríodar go léir a iompar 

chun bealaigh, beidh carnadh san inbhear. Le himeacht ama cruthaítear deilt.
4. De réir mar a théann an abhainn tríd an deilt, briseann sí ina cainéil bheaga, ar a 

dtugtar tréig-aibhneacha. I measc na samplaí de sin tá deilt Ghleann Abhlach sa 
Loch Uachtarach i nGleann Dá Loch agus deilt na Níle san Éigipt.
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Fíor 11.18 Deilt na Níle. Cén 
nasc is féidir leat a dhéanamh 
idir an cruth a bhíonn ar inbhear 
agus foirmiú deilte?

ii Fíor 11.19 Léarscáil de chuid na SO a 
thaispeánann an deilt sa loch uachtarach i 
nGleann Dá Loch i ndath glas éadrom

Saothar an tíreolaí: James Allen 

Is geomoirfeolaí mé. Déanann geomoirfeolaí  
staidéar ar na próisis dhromchla a athraíonn an 
tírdhreach. Rinne mé staidéar ar an Tíreolaíocht 
ar scoil agus chinn mé leanúint ar aghaidh leis an 
staidéar sin san ollscoil. Thaitin aibhneacha go 
mór liom agus chinn mé speisialú a dhéanamh i 
mbainistíocht aibhneacha agus abhantrach. 
Baineann an chuid is mó de mo chuid oibre le 
hiompar aibhneacha a rianú le himeacht ama. 
Bailím sonraí toirteanna agus luais ar aibhneacha 
agus déanaim na hathruithe i dtíreolaíocht 
chainéil abhann a thomhas. Uaireanta cuirim 
comhairle ar an BSL (ESB) faoin mbealach chun 
sreabhadh abhann a bhainistiú chuig a stáisiúin 
chumhachta hidrileictreacha agus ar thionchar an dríodair ar a dtaiscumair. Tugaim 
comhairle freisin do chomhairlí contae maidir le ceadanna pleanála d’fhorbairtí in aice 
le haibhneacha tuilemhá.

Súil siar agus machnamh

1. Déan cur síos ar phróiseas an scríobchaithimh agus gníomhú hiodrálach  
in abhainn.

2. Mínigh  h chúis a ndéanann aibhneacha a n-ualach a shil-leagan.
3. Mínigh conas a chruthaítear tírghné abhann amháin mar thoradh ar phróiseas 

creimthe abhann amháin.
4. oghnaigh tírghné amháin de shil-leagan abhann. Mínigh cén chaoi ar cruthaíodh é.
5. Cén ghné feadh cúrsa abhann ar chóir duit a bheith an-chúramach agus tú in aice 

leis? Cén fáth?

Téigh anois chuig leathanach 47 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

Fíor 11.20 Geomoirfeolaí i mbun oibre
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Toradh foghlama

1.5 míniú a thabhairt ar an gcaoi a múnlaíonn na próisis den chreimeadh, sil-leagan 
agus iompar ár dtírdhreacha abhann, muirí agus oighreacha

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Conas cur síos a dhéanamh 

ar thimpeallacht chósta 
(mhuirí)

• An tionchar a bhíonn ag 
próisis éagsúla ar chóstaí

• Conas tírghnéithe cósta a 
aithint

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach an áiteanna deasa iad 
ceantair chósta chun cuairt a thabhairt orthu 
laethanta teo an tsamhraidh, nó an féidir leo a 
bheith contúirteach. An bhfuil níos mó i gceist 
leis na farraigí ná gníomhaíochtaí fóillíochta 
do dhaoine? Cén fáth a bhfuil tránna gainimh 
ag cuid de na ceantair chósta agus tránna 
clochacha ag cuid eile acu?

Príomhscileanna

Mé féin a bhainistiú trí bhreithniú a dhéanamh nuair a bhím gar don chósta ar mhaithe le 
mo shábháilteacht féin ag baint úsáide as an tuiscint atá agam ar phróisis mhuirí

A bheith cruthaitheach trí chumhacht na dtonnta a shamhlú agus an fuinneamh atá 
acu le linn stoirmeacha chun an tírdhreach a chreimeadh

Eochairfhocail na topaice

cóstaí

tírghnéithe

creimeadh bánna & cinn tíre clár tonnghearrtha pluais-stua-staic-stumpa

sil-leagan tránna dumhcha

iompar gob murlach barra tambaló

creimeadh
gníomhú 

hiodrálach scríobchaitheamh aer comhbhrúite cnaí

iompar & sil-leagan síobadh feadh cladaigh athraonadh

tosca gaoth réim na gaoithe tonnta tonnta scriosacha

próisis

tonnta tógála

Obair bheirte chomhroinnte

Scríobh cuntas gairid faoin uair dheireanach a chuaigh tú go dtí an trá. An trá ghainimh 
nó an trá chlochach a bhí ann? An raibh aon aillte ann nó an raibh cuid mhór dumhcha 
ann? Pléigh do chuid freagraí i mbeirteanna. Scríobh alt gearr maidir le do chuid torthaí 
le roinnt leis an rang.

Topaic 12 Tírdhreacha cósta
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Imeallbhord na hÉireann
Nuair a fhéachann tú ar léarscáil na 
hÉireann, seans go dtabharfaidh tú faoi 
deara go bhfuil an cósta thoir sách mín 
agus gan mórán bánna doimhne ann. Mar 
sin féin, tá an cósta thiar an-bhearnach 
agus go leor bánna doimhne ann. Is mar 
thoradh ar chumhacht an Aigéin 
Atlantaigh a creimeadh na bánna seo.

Tonnta
Cruthaítear tonnta mar thoradh ar an 
ngaoth ag gluaiseacht thar dhromchla 
na farraige. Tonnta is cúis le creimeadh, 
iompar agus sil-leagan feadh ár gcósta. 
Braitheann cumhacht na dtonnta ar dhá 
rud:

1. Luas na gaoithe
2. Réim na gaoithe – fad séidte na gaoithe

De réir mar a éiríonn an ghaoth níos tapúla 
agus réim na gaoithe níos faide, is 
amhlaidh is mó na tonnta.

Borruisce agus cúlchaise
Briseann na tonnta nuair a shroicheann 
siad uisce éadomhain ar an gcladach. An 
borruisce a thugtar ar an uisce a 
ghluaiseann suas ar an gcladach arís. An 
cúlchaise a thugtar ar an uisce a bhogann 
anuas an cladach arís. Iompraíonn an 
borruisce an dríodar suas ar an gcladach 
agus iompraíonn an cúlchaise an dríodar 
anuas an cladach arís.

Tonnta tógála
Bíonn borruisce láidir ag tonnta tógála 
agus cúlchaise níos laige. Sil-leagann 
tonnta tógála dríodar ar an gcladach. 
Tarlaíonn tonnta tógála nuair a bhíonn 
aimsir shocair ann agus le linn mhíonna 
an tsamhraidh nuair a bhíonn níos lú 
fuinnimh sna tonnta. 

Tonnta scriosacha
Bíonn borruisce lag ag tonnta scriosacha agus cúlchaise níos láidre acu. Creimeann tonnta 
scriosacha dríodar ón gcladach. Tarlaíonn tonnta scriosacha le linn drochaimsire agus le 
linn mhíonna an gheimhridh nuair a bhíonn níos mó fuinnimh ag na tonnta.

Fíor 12.1 Tá bánna níos doimhne ar 
chósta thiar na hÉireann ná mar atá ar 
an gcósta thoir. Cad é an nasc idir cineál 
carraige agus creimeadh cósta, dar leat?

ii

Imeallbhord
bearnach

Fíor 12.2 (a) Tonnta tógála agus 
(b) tonnta scriosacha. Cad iad na 
himpleachtaí a bhaineann le tonnta 
scriosacha a bhfuil círíní toinne níos mó 
ná tonnta tógála acu?

ii

Borruisce lag

Cúlchaise láidir

Cúlchaise lag

Borruisce láidir

(a) Tonnta tógála

(b) Tonnta scriosacha
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Conas a chreimeann an fharraige
Creimeann tonnta, nó ídíonn siad an 
t-imeallbhord trí roinnt próiseas:

 1. Is é is gníomhú hiodrálach ann fórsa mór na 
dtonnta ag bualadh in aghaidh an chósta. 
Baintear carraig agus gaineamh mar 
thoradh ar thionchar leanúnach na dtonnta 
ar an gcósta. 

 2. Tarlaíonn aer comhbhrúite nuair a bhíonn 
an t-aer gafa i méirscrí sa charraig. Déanann 
na tonnta a thagann isteach an t-aer a 
chomhbhrú isteach sna hailt. Nuair a bhíonn 
an tonn ag cúlú siar, forbraíonn an t-aer. 
Le himeacht ama, pléascann an brú seo an 
charraig.

 3. Tarlaíonn scríobchaitheamh nuair a 
bhriseann na tonnta clocha duirlinge, clocha 
agus carraigeacha i gcoinne an chósta. 
Briseann sé seo píosaí de charraigeacha 
den imeallbhord.

 4. Tarlaíonn cnaí nuair a bhíonn clocha duirlinge agus clocha atá á n-iompar ag an 
bhfarraige á gcuimilt i gcoinne a chéile. Mar thoradh air sin, déantar cruinn iad agus 
creimtear iad. Sa deireadh bristear síos na carraigeacha go gaineamh mín.

 5. Tarlaíonn tuaslagadh nuair a thuaslagann sáile, ina bhfuil salann, an charraig ar an 
gcósta de réir a chéile.

Síobadh feadh cladaigh: an chaoi a n-iompraíonn an 
fharraige é
Iompraíonn an fharraige dríodar feadh cósta 
trí phróiseas síobtha feadh cladaigh

Nuair a thagann na tonnta isteach ar an 
gcladach ar fiar, bogtar an t-ualach feadh 
an chladaigh. Tugtar síobadh feadh 
cladaigh air sin. Briseann na tonnta ar an 
gcladach agus iompraíonn an borruisce an 
t-ábhar suas an cladach ar fiar, áit a 
ndéantar cuid de a shil-leagan. Iompraíonn 
an chúlchaise cuid den ábhar ar ais siar ar 
an trá ar dronuillinn. Le himeacht ama, 
déanann aiseach  fiar i  an bhorruisce 
agus na cúlchaise an gaineamh agus an 
scaineagán a bhogadh feadh an chladaigh.

An chaoi a ndéanann an 
fharraige sil-leagan
Déanann an fharraige a hualach a shil-leagan 
nuair a chailleann na tonnta fuinneamh. 
Tarlaíonn sé sin nuair a théann siad isteach in uisce éadomhain nó in uisce faoi fhothain. Sa 
samhradh, bíonn na tonnta níos laige agus bíonn ualach níos lú á iompar acu cheana féin ná mar a 
bhíonn á iompar acu sa gheimhreadh agus déanfaidh siad sil-leagan freisin.

Fíor 12.3 Tá gach ceann de na 
cúig phróiseas creimthe tar éis 
idirghníomhú lena chéile chun 
Aillte an Mhothair, Co. an Chláir a 
chruthú. Cad iad na himpleachtaí a 
bhaineann le creimeadh leanúnach 
anseo?

ii

Fíor 12.4 Bogann síobadh feadh 
cladaigh dríodar ar bhonn trasnánach 
feadh an imeallbhoird. Conas a 
dhéanann na tonnta idirghníomhú leis 
an trá le linn síobadh feadh cladaigh?

ii

Treo toinne

Borruisce

Cúlchaise

Síobadh feadh 
cladaigh

Geography Strand 1 CL Topic 12_Irish_v4.0.indd   76 7/31/18   5:22 PM



Tírdhreacha cósta 12

77

Sainghnéithe tírdhreacha de chreimeadh farraige
Aillte

Clár tonnghearrtha
Léibheann tonndéanta

Aill

Eang thonnghearrtha

Lag Mara

Lag Trá

Lán Mara

Lán Mara

1.

2.

Clár tonnghearrtha
Léibheann tonndéanta

Aill

Eang thonnghearrtha

Lag Mara

Lag Trá

Lán Mara

Lán Mara

1.

2.

Fíor 12.5 Aill agus clár tonnghearrtha á gcruthú

Is éadan de charraig ghéar nó ingearach ar an 
gcósta í aill. Cruthaítear na haillte nuair a 
dhéanann tonnta scriosacha an cósta a 
chreimeadh.

1. Nuair a bhíonn sé ina lán mara, creimeann 
gníomhú hiodrálach, comhbhrú agus 
scríobchaitheamh eang thonnghearrtha. 
Déantar an dríodar den eang a iompar 
agus a shil-leagan roimh lag trá.

2. Le himeacht ama, leanann an creimeadh 
den eang ag méadú. Cruthaítear clár 
tonnghearrtha. 

3. Bíonn na carraigeacha os cionn na heangaí scéimhghearrtha. Titeann na 
carraigeacha seo ar deireadh agus cruthaítear aill. Má bhíonn an aill gníomhach 
ní bheidh féar ag fás uirthi.

4. Mar thoradh ar an dríodar a shil-leagtar cruthaítear léibheann tonndéanta. 
Faoi dheireadh, cailleann na tonnta a gcuid fuinnimh ag trasnú an chláir 
thonnghearrtha agus laghdaítear an creimeadh. Sampla: Aillte an Mhothair, 
Co. an Chláir.

Bánna agus cinn tíre
1. Is é is ceann tíre ann (ar a dtugtar leithinis freisin) 

limistéar de charraig chrua a ghobann amach 
san fharraige. 

2. Is é is bá ann góilín atá creimthe idir dhá cheann tíre. 
3. Cruthaítear bánna agus cinn tíre in áiteanna ina 

bhfuil meascán de charraig bhog agus carraig 
chrua os comhair na farraige. 

4. Creimtear carraig bhog, ar nós aolchloch, go 
tapa mar thoradh ar ghníomhú hiodrálach agus 
scríobchaitheamh. Fágann sé sin log sa chósta 
ar a dtugtar bá. 

5. Fágtar an charraig chrua, ar nós gaineamhchloch, 
ag gobadh amach san fharraige mar cheann tíre. 

6. Samplaí díobh seo ná Bá Thrá Lí, atá déanta as aolchloch. Ar an taobh ó dheas 
tá Leithinis an Daingin agus ó thuaidh tá Ceann Chiarraí, an dá cheann díobh atá 
déanta as gaineamhchloch.

Fíor 12.6 Aillte an Mhothair, Co. an Chláir. 
Cad iad na próisis chreimthe a mbíonn 
éifeacht acu ar an imeallbhord sin, dar leat?

Fíor 12.7 Féach ar an léaráid. Féach ar 
conas a chreimtear an charraig bhog 
níos tapúla ná an charraig chrua.

Carraig
chrua

Carraig
chrua

Carraig
bhog

Bá ina bhfuil
trá ghainimh Ceann tíre

carraigeach
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Ceann Chiaraí

Bá Thrá Lí

Leithinis Daingean Uí Chúis

Fíor 12.8 Féach ar an léarscáil a thaispeánann 
na cineálacha carraigeacha i gCiarraí. Féach 
ar an gcaoi a bhfuil Bá Thrá Lí mar ghóilín den 
fharraige agus dhá cheann tíre timpeall air.

Fíor 12.9 Bá Thrá Lí

Bá Thrá Lí

Pluaiseanna mara, stuanna mara, stacaí farraige agus 
stumpaí farraige

1. Tosaíonn pluais mhara mar eang a chreimtear sa charraig ag bun na haille.
2. Le himeacht ama, forbraíonn an eang go mbíonn sé ina pluais mhara ar deireadh.
3. Má leantar den chreimeadh ar an bpluais mhara, ar deireadh gearrann sé tríd go 

dtí an taobh eile den cheann tíre. Cruthaítear stua mara.
4. Cruthaítear staca farraige nuair a thiteann díon an stua mhara as a chéile. Tá an 

staca farraige scoite amach ón gceann tíre.
5. Cruthaítear stumpa farraige nuair a dhéanann an fharraige creimeadh ar staca 

farraige. Sampla: Rinn Duáin, Co. Loch Garman.

Fíor 12.11 Rinn Duáin, Co. Loch 
Garman

Pluais mhara Stua mara

Staca farraige Stumpa farraige

Eang

Fíor 12.10 Conas a dhéanann próisis 
chreimthe idirghníomhú le cineál carraige 
chun na gnéithe sin a chruthú?

ii
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Bá

Aill

Ceann tíre

Staca farraige

Fíor 12.12 Tírghnéithe cósta. Féach ar gach ceann de na tírghnéithe cósta i 
bhFíor 12.10. Cad iad na naisc atá idir an cineál carraige sa cheantar seo agus 
foirmiú na ngnéithe éagsúla cósta?

ii

Poll séideáin
1. Is é is poll séideáin ann poll a théann trí dhíon na pluaise mara go dtí dromchla na 

talún os a chionn.
2. Bíonn aer gafa ar chúl na pluaise ag tonnta. Bíonn sé comhbhrúite, rud a fhágann 

go dtógtar ar an mbrú.
3. Nuair a bhíonn an tonn ag cúlú siar, scaoiltear amach an t-aer. Forbraíonn an t-aer, 

agus briseann an charraig ina smidiríní dá bharr, agus briseann sí síos ar fad.
4. Ar deireadh déantar poll i ndíon na pluaise. Scairdeann sáile amach as an bpoll le 

linn aimsir stoirme. 
5. Samplaí díobh seo ná Bá Mhic Shuibhne, Co. Dhún na nGall agus 

Ceann  hún Pádraig i dTuaisceart Mhaigh o.

Fíor 12.13 Brúnn tonnta ag bualadh i 
gcoinne pluaise an t-uisce suas trí pholl 
séideáin.

Poll Séideáin

Pluais

Farraige gharbh

Cáitheadh na farraige

Geo

Fíor 12.14 Sáile ag stealladh 
amach as poll séideáin
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Tréithe tírdhreacha de shil-leagan cósta
Trá
Is é is trá ann sil-leagan gainimh agus scaineagáin réidh a chruthaíonn tonnta tógála.

Aill

Lán mara

Lag trá
Ábhar mín

Dríodar níos gairbhe

Gaineamh

Carraig Siolta/láib
4. Cruthaítear duirling stoirme le 
linn aimsir stoirme. Bíonn na 
tonnta níos cumhachtaí agus is 
féidir leo bolláin a bhogadh os 
cionn an ghnáthmhairc lán mara.

5. Níl an 
chúlchaise láidir 
go leor chun na 
bolláin agus na 
carraigeacha 
seo a bhaint.

1. Nuair a bhriseann na tonnta, iompraíonn an 
borruisce a n-ualach gainimh agus scaineagáin suas 
an cladach. Déantar an t-ualach a shil-leagan de 
réir mar a shileann an t-uisce isteach sa ghaineamh.

2. Tá an chúlchaise lag 
agus ní féidir leis ach ábhar 
mín a bhogadh, m.sh. 
gaineamh, síos an cladach.

3. Le himeacht ama, tógtar ar an ábhar 
seo chun trá a chruthú. Faightear ábhar 
níos míne ar an urthrá, agus bíonn 
ábhar níos gairbhe le fáil ar an gcúltrá.

Fíor 12.15 Patrún an dríodair ar thrá

Samplaí: Trá gainimh ag Baile an Bhuinneánaigh, Co. Chiarraí, agus trá scaineagáin 
ag Seangánach, i Seanchill, Contae Átha Cliath.

Fíor 12.16 (a) Trá gainimh agus (b) trá scaineagáin. Cad é an nasc idir próisis 
mhuirí agus foirmiú na dtránna sin?

ii
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Dumhcha
1. Is é is dumhcha ann mullóga móra 

gainimh a dhéantar a shil-leagan ar chúl 
na trá, taobh thiar den mharc lán mara. 

2. Triomaíonn gaotha ar an gcladach 
gaineamh ar an trá.

3. Tá an gaineamh tirim níos éadroime 
ná an gaineamh  iuch agus séideann 
sé intíre. Bíonn sé gafa ag fásra agus 
carnann sé chun dumhcha a chruthú.

4. Is féar tiubh, garbh é muiríneach a 
bhfuil fréamhacha doimhne aici agus 
tá sí frithsheasmhach in aghaidh 
salainn. Is féidir muiríneach a chur ar 
dhumhcha gainimh chun stop a chur 
leo ó bheith ag bogadh níos faide. Cabhraíonn na fréamhacha na gráinní gainimh 
a cheangal le chéile agus iad a stopadh ó bheith ag séideadh níos faide intíre.

5. Samplaí díobh seo ná Ros Láir, Co. Loch Garman agus Trá Mhór, Co. Phort Láirge.

Goba gainimh agus murlaigh
1. Is é is gob gainimh ann trá gainimh nó scaineagáin atá fada agus cúng. Bíonn sé 

ceangailte leis an mórthír ar thaobh amháin agus síneann sé trasna na bá ar an 
taobh eile.

2. Cruthaítear gob gainimh nuair a shroicheann síobadh feadh cladaigh foscadh, ar 
nós bá, agus stopann sé ansin. 

3. Cailleann síobadh feadh cladaigh cuid dá fhuinnimh agus déantar méideanna 
móra ábhair a shil-leagan ar ghrinneall na farraige.

4. Le himeacht ama, méadaíonn an t-ábhar seo agus ardaíonn sé os cionn leibhéal 
na farraige chun gob gainimh a chruthú.

5. Mar thoradh ar ghaothoibriú agus tonnghníomhú déantar an gob gainimh a 
leathnú agus lúbann sé isteach mar chuar.

6. Sampla de seo ná Galfchúrsa Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
7. Le himeacht ama, leanfaidh síobadh feadh cladaigh ag bogadh dríodair feadh 

an chósta. Forbróidh an gob ina ghuaire ag scaradh na bá ón bhfarraige. Mar 
thoradh air seo cruthaítear murlach – loch goirt.

8. Is sampla de mhurlach é Loch Tóchair, Co. Loch Garman.

Treo an tsíobtha
feadh cladaigh

Gob
Murlach

Trá

Fíor 12.18 Guaire agus murlach 
á gcruthú

Fíor 12.19 Aerfótagraf den ghuaire agus den 
mhurlach ag Loch Tóchair, Co. Loch Garman

Fíor 12.17 Dumhcha in aice na farraige. Cad 
é an nasc idir sil-leagan muirí agus foirmiú 
dumhcha gainimh? Cén fáth ar cuireadh 
féar ar na dumhcha?

ii
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Tambalónna
1. Is é is tambaló iomaire caol gainimh nó scaineagáin a nascann oileán leis an 

mórthír. Cruthaítear é nuair a bhuaileann tonnta isteach ar oileán ó threonna 
éagsúla.

2. De réir mar a bhuaileann na tonnta le chéile, cailleann siad fuinneamh agus 
déanann siad a n-ualach a shil-leagan taobh thiar den oileán.

3. Le himeacht ama, tógtar guaire fada caol, ag nascadh an oileáin leis an mórthír.
4. Is sampla de seo é Ceann Bhinn Éadair i gCo. Átha Cliath, a bhí uair amháin ina 

oileán. Bhuail na tonnta ag druidim isteach ó thuaidh agus ón taobh ó dheas le 
chéile ag an áit ar a dtugtar Cill Fhionntain anois.

Fíor 12.20 Foirmiú tambaló Fíor 12.21 Oileán atá nasctha leis an mórthír 
de bharr tambaló

Treo na dtonnta

Treo na dtonnta

Oileán
amach ón
gcósta

Tambaló

Súil siar agus machnamh

1. Ainmnigh dhá chineál tonnta agus tírghné chósta amháin a chruthaigh 
an dá cheann díobh.

2. Déan cur síos ar an síobadh feadh cladaigh i do chuid focal féin.
3. Roghnaigh tírghné amháin chósta de chreimeadh agus tírghné amháin talún de 

shil-leagan. Mínigh conas a cruthaíodh an dá cheann díobh.
4. Mínigh cén fáth a bhfuil cósta thiar na hÉireann níos bearnaí ná an cósta thoir.
5. Cad é an chuid ab éasca duit le foghlaim faoin ábhar seo? Cén fáth?

Téigh anois chuig leathanach 52 de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Topaic 13Tírdhreacha oighreacha

Toradh foghlama

1.5 míniú a thabhairt ar an gcaoi a múnlaíonn na próisis den chreimeadh, sil-leagan 
agus iompar ár dtírdhreacha abhann, muirí agus oighreacha

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach conas a d’athraigh 
oighearshruthanna cumhachtacha agus 
oighearchlúideacha doimhne tírdhreach 
na hÉireann, agus d’fhág ina ndiaidh 
gnéithe áille a tharraingíonn clú agus cáil 
ar Éirinn ar fud an domhain.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Conas cur síos a dhéanamh ar 

thírdhreach oighreach
• Conas a chruthaigh próisis 

éagsúla tírdhreacha oighreacha
• Conas na próisis éagsúla iompair 

agus sil-leagain a chruthaigh 
tírdhreacha oighreacha a 
shainaithint

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú agus mé ag lorg eispéiris nua le linn bheith 
ag foghlaim faoi na hoighearaoiseanna agus faoin gcaoi ar tharla siad

Ag coinneáil go maith, trí bheith dearfach faoin mbealach ina bhfoghlaimím faoin 
oighriúchán agus na hathruithe a dhéanann sé ar thírdhreach na hÉireann

Eochairfhocail na topaice

speireacha teasctha lochanna ribíneacha

moiréan moiréan cliathánach lármhoiréan moiréan íochtair críochmhoiréan

carraigeacha corra mánna cré bholláin droimníní

sprémhánna eascracha

oighriúchán

oighearchreimeadh

iompar

sil-leagan oighreach

sil-leagan leá-uisce

sracadh coirí

scríobchaitheamh airéit
gleannta 
crochta fi

U-ghleannta

Stop agus breac síos nótaí

Cad atá ar eolas agat faoi shneachta agus oighear? Stop agus breac síos ar pháipéar 
ar feadh cúpla nóiméad faoi na rudaí atá ar eolas agat. An ndearna tú fear sneachta 
riamh? Cá fhad a thóg sé air a leá? An féidir leat a mhíniú cén fáth? Stop agus breac síos 
ar pháipéar ar feadh nóiméad amháin faoi. Anois roinn do chuid freagraí leis an rang.
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Oighearaoiseanna
Chuaigh aeráid an Domhain trí thréimhsí nuair a bhí sé i bhfad níos fuaire ná mar atá 
sé sa lá atá inniu ann. Le linn na dtréimhsí seo, thit sneachta sa gheimhreadh agus 
níor leáigh sé sa samhradh. Thar tréimhsí fada ama, charnaigh an sneachta ina 
shraitheanna. Bhí na sraitheanna sneachta comhbhrúite agus cruthaíodh 
oighearéadan ar a dtugtar críonoighear. Ghluais oighearchlúid mhór ar fud 
Thuaisceart na hEorpa agus clúdaíodh an chuid is mó d’Éirinn. Ba é an t-aon chuid 
amháin d’Éirinn a d’éalaigh an t-oighear ná stráice caol talún ó Chúige Mumhan anonn 
go dtí deisceart Chill Mhantáin.
Dhá mhíle bliain déag ó shin, de réir mar a leáigh an oighearchlúid, fágadh na 
gleannta sin sna sléibhte in Éirinn le ‘haibhneacha beaga oighir’ ar a dtugtar 
oighearshruthanna gleanna. Bhog na hoighearshruthanna gleanna sin síos le fána 
faoi thionchar na domhantarraingthe. Rinne siad an tírdhreach a chreimeadh agus 
d’iompair siad dríodar leo. Nuair a leáigh siad, rinne siad an dríodar a shil-leagan ar an 
tírdhreach. Tá an Ghraonlainn agus an Antartaice fós clúdaithe le 
hoighearchlúideanna, agus is féidir teacht ar oighearshruthanna gleanna sna hAlpa 
agus sna Himiléithe sa lá atá inniu ann.

Próisis an oighearchreimthe: an chaoi a gcreimeann oighear
De réir mar a bhogann an t-oighear, déantar an tírdhreach a chreimeadh ar dhá bhealach:

Scríobchaitheamh

Sracadh

Treo an oighearshrutha

1. Is é is sracadh ann nuair a 
bhaineann an t-oighear an 
charraig den talamh. Brúnn 
meáchan an oighearshrutha an 
talamh faoina bhun, agus 
cruthaítear méirscrí mar thoradh 
air. Nuair a ghluaiseann an 
t-oighear bíonn frithchuimilt ann, 
a chruthaíonn teas idir an 
t-oighear agus an talamh thíos 
faoi. Leánn an teas cuid den 
oighear ag a bhonn. Sileann an 
leá-uisce isteach sna scoilteanna 
sa talamh. Athreonn an t-uisce 
timpeall ar na carraigeacha agus 
greamaíonn sé den oighearshruth. 
De réir mar a ghluaiseann an 
t-oighearshruth chun tosaigh, 
‘sracfar’ píosaí móra carraige leis 
agus iompraíonn sé leis iad.

2. Is é is scríobchaitheamh ann ná an t-oighearshruth ag 
meilt na gcarraigeacha in aghaidh an tírdhreacha. 
Tarraingítear píosaí móra carraige amach as an talamh 
agus iompraítear iad ag bun an oighearshrutha. Scríobann 
siad agus sciúrann siad an talamh, ag gníomhú mar a 
bheadh páipéar gainimh ann. Fágann siad scríobthaí sa 
charraig ar a dtugtar stríocadh, nó stríoca. Is féidir leo a 
léiriú dúinn an treo inar bhog an t-oighearshruth.

Fíor 13.1 Cruthaíonn próisis an tsractha agus an scríobchaithimh oighearchreimeadh.

Fíor 13.2 Taispeántar stríoca 
oighearshrutha chun tosaigh sa 
ghrianghraf seo agus an gleann 
oighreach sa chúlra. Taispeánann na 
stríoca a ritheann ó dheas go clé, an 
treo inar bhog an t-oighearshruth.

Geography Strand 1 CL Topic 13_Irish_v4.0.indd   84 7/31/18   5:30 PM



Tírdhreacha oighreacha 13

85

Conas a iompraíonn oighearshruthanna a n-ualach
Iompraíonn oighearshruthanna carraigeacha scaoilte nach bhfuil socraithe in iomairí 
fada ar a dtugtar moiréin. Creimeann oighearshruthanna carraigeacha ar thaobhanna 
a ngleannta agus iompraítear síos le fána go limistéir ísealchríocha iad. Ansin 
déanann oighearshruthanna moiréin a shil-leagan nuair a leánn an t-oighear. 
Iompraíonn oighearshruthanna a n-ualach ar bhealaí éagsúla: 

 Bíonn moiréin chliathánacha 
le fáil ar thaobhanna an 
oighearshrutha. Déanann 
gníomhaíocht reo is 
coscartha os cionn an oighir 
scileach a shil-leagan ar 
thaobhanna an 
oighearshrutha. Déanann an 
t-oighearshruth dríodar a 
shracadh agus a 
scríobchaitheamh de 
thaobhanna an ghleanna. 
Nuair a leánn an 
t-oighearshruth, déantar an 
t-ábhar sin a shil-leagan 
mar mhoiréin chliathánacha.

Is féidir ábhar 
síonchaite a iompar 
feadh an taobh 
istigh den 
oighearshruth. 
Titeann an t-ábhar 
sin isteach san 
oighearshruth trí 
mhéirscrí móra, nó 
creabháis, ar 
dhromchla an oighir.

Tá lármhoiréin le fáil i lár oighearshrutha agus is 
iomairí fada iad de scileach nach bhfuil socraithe. 
Cruthaítear iad nuair a thagann dhá oighearshruth 
le chéile agus a gcuid moiréan cliathánacha freisin. 
Nuair a leánn an t-oighearshruth, déantar an 
t-ábhar seo a shil-leagtar mar lármhoiréan.

Bíonn moiréin íochtair
 le fáil ag bun an 
oighearshrutha. Is é atá
 i gceist leis sin ná ábhar a 
shracann an t-oighearshruth 
ó urlár an ghleanna.

Tá críochmhoiréin le fáil os comhair oighearshrutha, 
ina luí trasna an ghleanna. Is é atá i gceist leo ná 
ábhar síonchaite a bhrúitear chun tosaigh ar an 
oighearshruth. Nuair a tharlaíonn leá, déantar an 
t-ábhar sin a shil-leagan mar chríochmhoiréan a 
mharcálann deireadh le dul chun tosaigh an 
oighearshrutha.

Fíor 13.3 Conas a iompraíonn oighearshruthanna dríodar i moiréin. Cad é an 
nasc idir próisis an chreimthe in oighearshruthanna agus iompar?

ii

#Fíric
Is é Oighearshruth Lambert an t-oighearshruth is mó san Antartaice. Tá sé 100 km ar 

leithead, 400 km ar fad agus 2.5 km ar doimhneacht!
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Gnéithe tírdhreacha d’oighearchreimeadh
Is ar thalamh ard is mó a bhíonn gnéithe 
den chreimeadh oighreach le fáil.

Coirí
1. Is é is coire ann log mór i gcruth 

de chathaoir uilleann. De ghnáth 
cruthaítear coirí ar an taobh ó thuaidh 
de shliabh. Tugtar comanna nó 
soirceanna orthu freisin agus is é sin an 
áit a dtosaíonn oighearshruth.

2. Cruthaítear coire nuair a charnann 
sneachta i log nádúrtha i sliabh. 
Comhbhrúitear an sneachta chun 
oighearéadan a chruthú. 

3. Sracann an t-oighear carraig ón 
mbonn. Doimhníonn agus leathnaíonn 
próiseas an scríobchaithimh an log, rud 
a fhágann cúlbhalla géar. 

4. Le himeacht ama, tógtar ar an oighear. 
Rothlaíonn an t-oighearshruth amach 
as an log agus tarraingíonn an 
domhantarraingt é síos le fána.

5. Nuair a leánn an t-oighear, is féidir 
loch a bheith fágtha sa choire. Tugtar 
comloch nó lochán sléibhe (coire) ar an 
loch sin.

6. Sampla de sin ná Loch Bré Uachtarach 
agus Íochtarach, i gCo. Chill Mhantáin.

Airéit
1. Is é is airéit ann iomaire géar 

agus faobhar, a chruthaítear 
nuair a fhoirmíonn dhá choire cúl 
le cúl.

2. Creimeann sracadh agus 
scríobchaitheamh coirí. Mar 
thoradh air sin, foirmítear airéit, 
iomaire tanaí, idir an dá choire.

3. Is féidir le hairéit foirmiú idir dhá 
ghleann crochta freisin. 

4. Sampla de sin ná Com Seangán, 
Sléibhte an Chomaraigh, Co. 
Phort Láirge.

Adharc phirimidiúil

Creabháis

Soc

Liopa

Sracadh agus scríobchaitheamh

Fíor 13.4 Conas a chruthaítear coirí

Fíor 13.5 Is coirí iad Loch Bré 
Uachtarach agus Íochtarach, i gCo. 
Chill Mhantáin. I léarscáil de chuid 
na SO, cad é an nasc idir coire agus 
patrún na gcomhrianta?

ii

Fíor 13.6 Coire Chom Seangán ar 
Shléibhte an Chomaraigh. Cad é an nasc 
idir coire agus airéit?

ii

Airéit

Com Seangán
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U-ghleannta
Is gleann oighrithe é U-ghleann atá i gcruth 
cosúil leis an litir ‘U’. Tá taobhanna géara 
agus urlár leathan réidh air. Le linn 
oighearaoise, tógtar ar an sneachta i ngleann 
abhann agus cruthaítear oighearshruth. 
Tarraingíonn an domhantarraingt an 
t-oighearshruth síos le fána. Glacann an 
t-oighearshruth an bealach is éasca agus is 
féidir leis, ag creimeadh na carraige is boige. 
Déanann sracadh agus scríobchaitheamh V-ghleann 
na habhann a athchruthú agus an gleann a leathnú 
agus a dhoimhniú go dtí go mbíonn U-chruth air. 
Sampla de sin ná Gleann Dá Loch, i gCo. Chill Mhantáin.

Fíor 13.8 Gleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin. Tá 
speireacha teasctha an-soiléir sa lár agus ar an taobh 
ó dheis den talamh láir. Tá an U-chruth an-fheiceálach.

Fíor 13.7 U-ghleann á chruthú. Cad é an 
nasc idir na próisis chreimthe agus an 
tírdhreach a léirítear ar an léaráid?

ii

Coire ina bhfuil 
comloch.

Is é is gleann crochta ann gleann beag 
a ‘chrochann’ os cionn leibhéal an 
phríomhghleanna agus cruthaítear é 
nuair a cheanglaíonn fo-oighearshruth 
beag le hoighearshruth níos mó. Tá níos 
lú cumhachta ag an bhfo-oighearshruth 
le creimeadh chomh domhain leis an 
bpríomh-oighearshruth a dhéanamh. 
Nuair a leánn an príomh-oighearshruth, 
fágtar an fo-ghleann go hard os cionn 
thalamh an phríomh-ghleanna. 
Féadfaidh abhainn nó sruthán 
sreabhadh as an ngleann crochta mar 
eas. Sampla de sin ná Poll an Easa, 
Gleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin.

Déanann an t-oighearshruth 
speireacha comhthrasnacha a 
ghearradh amach, rud a fhágann 
speireacha teasctha. Is é is loch ribíneach ann loch fada 

agus caol i ngleann oighrithe. Má 
bhíonn roinnt lochanna ribíneacha 
nasctha ag abhainn, tugtar 
lochanna slabhracha orthu. De réir 
mar a théann an t-oighearshruth os 
cionn urlár an ghleanna, creimtear 
na carraigeacha is laige, rud a 
fhágann log fada agus domhain. 
Nuair a leánn an t-oighear, líontar 
an log isteach le huisce, rud a 
fhágann loch ribíneach, a dhéantar a 
dhraenáil ag abhainn. Sampla de sin 
ná an Choill Mhór, Co. na Gaillimhe.

Forbraíonn adharc phirimidiúil nuair a 
fhoirmíonn roinnt coirí timpeall ar bharr 
an tsléibhe. Bíonn binn 
ghéarthaobhach mar thoradh air seo 
ar a mbíonn cúpla airéit. Sampla de sin 
ná Corrán Tuathail, Co. Chiarraí.
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Fiord
1. Is é is fiord ann U-ghleann báite a 

fhaightear ar an gcósta.
2. Cruthaítear fiord ar an mbealach 

céanna le U-ghleann.
3. Nuair a d’ardaigh leibhéil na farraige 

ag deireadh na hOighearaoise 
deiridh, áfach, bádh U-ghleannta 
a bhí ar an gcósta. D’fhorbair na 
fiordanna le bheith ina ngóilíní 
doimhne de chuid na farraige.

4. Sampla de sin ná An Caoláire Rua, 
Co. Mhaigh Eo. 

Gnéithe tírdhreacha de shil-leagan oighreach
De réir mar a leánn oighearshruthanna,  
cailleann siad fuinneamh agus déanann  
siad a n-ualach gainimh agus gairbhéil a  
shil-leagan. Mar thoradh air seo cruthaítear  
gnéithe tírdhreacha suntasacha.

Droimnín
1. Is é is droimnín ann cnoc ubhchruthach 

atá déanta as cré bholláin. 
2. Cruthaíodh droimníní nuair a rinne 

oighear agus é á leá mullóg mhór 
de chré bholláin a shil-leagan faoin 
oighearshruth.

3. De réir mar a bhog an 
t-oighearshruth ar aghaidh, rinne sé 
an mhullóg cré bholláin a dhéanamh 
mín chun droimnín a dhéanamh.

4. Tá taobh amháin den droimnín géar –  
an chuid ar a dtugtar an fogha. 
Tháinig an t-oighear ón treo sin.

5. De réir mar a lean an t-oighear ag 
sreabhadh, cruthaíodh taobh réidh 
na fothana ag díriú ar an treo ina 
raibh an t-oighear ag taisteal. 

6. Is gnách go dtarlaíonn droimníní 
i ngrúpaí nó i scaotha, rud a 
dhéanann ‘topagrafaíocht 
dhroimníneach’ (tírdhreach).

7. Bhí droimníní ar an gcósta faoi 
uisce (báite) de réir mar a d’ardaigh 
leibhéal na farraige ag deireadh na 
hOighearaoise deiridh. Feictear iad 
seo mar oileáin leacaithe anois.

8. Sampla de sin is ea Cuan Mó, i 
gContae Mhaigh Eo.

Fíor 13.9 Fiord Geiranger san Iorua. 
Cad é an nasc atá idir tionscal láidir 
na hiascaireachta san Iorua agus na 
fiordanna doimhne atá sa tír?

ii

Fogha Taobh na fothanaCré bholláin

Treo na hoighearchlúide

Fíor 13.10 Droimnín á chruthú

Fíor 13.12 Aerfótagraf de Chuan Mó. Is 
droimníní báite iad na hoileáin. Cad é an 
nasc idir deireadh oighearaoise agus bá 
na ndroimníní?

ii

Fíor 13.11 Léarscáil de chuid an SO (nach 
bhfuil de réir scála) a thaispeánann scaoth de 
dhroimníní báite i gCuan Mó, Co. Mhaigh Eo
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Gnéithe de shil-leagan leá-uisce
Ag deireadh na hOighearaoise, thosaigh an teocht ag ardú agus thosaigh na 
hoighearshruthanna ag leá. Mar thoradh air sin, tháinig méideanna móra leá-uisce ag 
sreabhadh amach ó na hoighearshruthanna. Thug an leá-uisce leis ábhar a sil-leagadh, 
rud a chruthaigh gnéithe dobharoighreacha.

Eascracha

Oighearshruth
cúlaitheach

1. Is é is eiscir (a chiallaíonn ‘droim’) ann ná 
iomaire fada agus caol de ghairbhéal agus 
gaineamh socraithe. Is féidir leo a bheith suas le 
30 méadar ar airde.

2. De réir mar a 
leánn oighearshruth, 
cruthaítear tolláin 
faoin oighearshruth.

3. Éiríonn an tollán tachta 
le dríodar agus stopann 
an leá-uisce de bheith ag 
sileadh.

4. Ansin déantar dríodar a shil-leagan. Déantar 
na cáithníní móra a shil-leagan ar dtús agus na 
cáithníní beaga ina dhiaidh sin.

5. I rith an tsamhraidh, 
déantar níos mó a 
shil-leagan mar go 
mbíonn níos mó ag 
leá. De réir mar a 
chúlaíonn an 
t-oighearshruth siar 
(leánn sé siar), tagann 
an t-iomaire fada, 
cúng agus casta de 
dhríodar amach as an 
oighear, rud a 
chruthaíonn eiscir.

Fíor 13.13 Is iomairí gainimh agus gairbhéil iad eascracha a chruthaítear faoi 
oighearshruth atá ag leá. Cad é an nasc atá idir an chaoi a sreabhann uisce agus 
cruth eascrach?

ii
 

Ritheann Eiscir Riada idir Baile Átha 
Cliath agus Gaillimh. Tá an chuid seo 
beagán soir ó thuaidh ón Tulach Mhór. Tá 
an chuid is mó den eiscir clúdaithe i 
bhforaoiseacht ach amháin i gcás cuid 
bheag de sa chuid thiar ó dheas den 
ghrianghraf. Is portach é an limistéar 
donn san oirdheisceart. Bhain na chéad 
lonnaitheoirí in Éirinn úsáid as eascracha 
mar ródbhealaí mar níor bháigh siad.

Fíor 13.14 Aerfótagraf ingearach d’eiscir. Cad é an nasc idir eascracha agus an 
tionscal tógála?

ii
 

Geography Strand 1 CL Topic 13_Irish_v4.0.indd   89 7/31/18   5:31 PM



An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

90

Carraig chorr
Is é is carraig chorr bollán nó carraig 
mhór a iompraíodh achar fada agus a 
ndearnadh a shil-leagan de bharr 
oighearshrutha. Ós rud é gur cineál 
carraige éagsúil é ón áit ina ndearnadh 
é a shil-leagan, bíonn an chuma air go 
bhfuil sé as alt. Is féidir le carraigeacha 
corra a chur in iúl dúinn cén áit as ar 
thaistil an t-oighearshruth agus cén 
t-achar a thaistil sé. Mar shampla, is 
féidir teacht ar charraigeacha corra 
eibhir ó thuaisceart na hÉireann sa 
limistéar aolchloiche de Bhoirinn, i gCo. 
an Chláir.

Sprémhá
1. Is é is sprémhá ann limistéar 

clárach gairbhéil agus 
gainimh a fheictear i limistéir 
ísealchríocha.

2. Cruthaítear sprémhá nuair 
a shreabhann leá-uisce ó 
thosach oighearshrutha. 
Iompraíonn sé ábhar, ar nós 
gairbhéal, gaineamh agus 
carraig, leis.

3. Spréann leá-uisce ón 
oighearshruth amach, 
cailleann sé fuinneamh agus 
sil-leagann sé ábhar. Is é an 
t-ábhar is troime a shil-leagtar 
den chéad uair, agus ansin an 
t-ábhar is éadroime.

4. Tá sprémhánna neamhthorthúil, nó bocht agus mar sin ní haon mhaitheas iad le 
haghaidh na feirmeoireachta, agus úsáidtear iad chun féarach go minic dá bhrí sin.

5. Sampla de sin ná an Currach, Co. Chill Dara.

Súil siar agus machnamh

1. Déan cur síos ar phróisis an tsractha agus an scríobchaithimh.
2. Mínigh cén fáth a bhfuil oighear in ann an tírdhreach a mhúnlú.
3. Tarraing sreabhchairt chun míniú a thabhairt ar an gcaoi a gcruthaítear U-ghleannta.
4. Scríobh dán chun míniú a thabhairt ar an gcaoi a gcruthaítear eascracha.
5. Ar bhain tú taitneamh as an topaic seo? Conas a d’fhéadfá do chuid foghlama 

maidir le hoighriúchán a fheabhsú?

Téigh anois chuig leathanach 56 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

Fíor 13.15 Is carraig chorr cháiliúil í Bubble Rock 
in Maine, in SAM. Is carraig eibhir í atá ina suí 
ar bharr charraig gaineamhchloiche. Cén fáth a 
bhfuil sé sin neamhghnách?

Fíor 13.16 Tá sprémhánna comhréidh 
agus níl siad oiriúnach le haghaidh na 
dianfheirmeoireachta. In Éirinn tá clú agus cáil 
ar an gCurrach mar gheall ar rásaíocht capall. 
Cad é an nasc idir an bealach ina sreabhannn 
leá-uisce agus maoile na sprémhá?

ii
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Ainmnigh dhá ghné a bhaineann le creimeadh abhann agus dhá ghné a 
bhaineann le sil-ligean abhann.

2. Ainmnigh dhá ghné a bhaineann le creimeadh cósta agus dhá ghné a bhaineann 
le sil-ligean cósta.

3. Ainmnigh dhá ghné a bhaineann le creimeadh oighreach agus dhá ghné a 
bhaineann le sil-ligean oighreach.

Ag tuiscint…
4. Mínigh cnaí agus tuaslagadh aibhneacha i d’fhocail féin.
5. Aer comhbhrúite; sracadh; tonnta scriosacha; síobadh feadh cladaigh. Cé acu an 

ceann corr ansin? Mínigh do fhreagra.
6. Cé acu a tharlaíonn ar dtús in oighearchreimeadh – sracadh nó scríobchaitheamh? 

Mínigh do fhreagra.

Ag cur i bhfeidhm…
7. Cad a tharlódh do na próisis in abhainn dá méadófaí faoi dhó méid an uisce go tobann?
8. Cén éifeacht a bheadh ag méadú ar leibhéal na farraige ar phróisis i dtimpeallacht 

chósta?
9. Cén éifeacht a bheadh ag laghdú ar theocht an domhain ar oighearshruthanna?

Ag déanamh anailíse…
10. Conas a chruthaítear easanna? I do fhreagra, mínigh conas a thagann easanna as 

na próisis sin.
11. Déan cur síos ar an ról atá ag taoidí in aillte a chruthú.
12. Cad iad na difríochtaí tábhachtacha atá ann idir an bealach ina gcruthaítear 

tírghnéithe oighreacha ar thalamh ard agus tírghnéithe oighreacha ar ísealchríocha?

Ag measúnú…
13. Tá do chara ag iarraidh aicearra (an bealach is giorra) a thógáil le dul abhaile agus 

deir sé nach bhfuil le déanamh aige ach an abhainn bheag sa chéad ghort eile a 
thrasnú. Iarrann sé ort teacht leis. Cad a deir tú leis?

14. Cinneann tú dul chuig an trá don lá. Tá bá deas in aice leis an áit ina gcónaíonn tú. 
Cad iad na réamhchúraimí ba cheart duit a ghlacadh le bheith sábháilte agus tú in 
aice leis an bhfarraige?

15. Agus tú ar do laethanta saoire beartaíonn tú bealach siúlóide a leanúint a bhfuil 
marcanna slí ann suas U-ghleann. Cad iad na dainséir ba cheart duit a bheith ag 
faire amach dóibh?

Ag cruthú…
16. Tarraing grafaic faisnéise chun na tírghnéithe agus na próisis in abhainn a léiriú.
17. Tarraing léaráid amháin a thugann achoimre ar gach tírghné cósta ar fhoghlaim tú 

fúthu.
18. Déan mionsamhail bhosca bróg de U-ghleann chun a chuid comhpháirteanna a léiriú.
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Achoimre 1.5

Topaic 11: Tírdhreacha abhann
•   Creimeadh: gníomhú hiodrálach, scríobchaitheamh, cnaí, tuaslagadh
•   Iompar: rolladh, preabadh, fuaidreamh, tuaslagadh
•  Sil-leagan: luas laghdaithe, toirt, ualach méadaithe leapa
Gnéithe a bhaineann leis an gcúrsa uachtarach
•   V-ghleann: urlár caol, taobhanna géara, creimeadh ingearach, síonchaitheamh
•  Speireacha comhthrasnacha: talamh ard ag gobadh amach ar dhá thaobh na habhann, carraig chrua
• Eas: titim ingearach, carraig chrua/bhog, starradh, linn tumtha, scornach
Gnéithe a bhaineann leis an gcúrsa meánach
•  Lúba: lúba cuasacha/dronnacha, sil-leagan/creimeadh, feiceálach, rinnbharra
•  Tuilemhá: talamh réidh ar gach taobh den abhainn, glár, tuilte, creimeadh cliathánach
Gnéithe a bhaineann leis an gcúrsa íochtarach
•  Lúbloch: loch de chruth crú capaill, tuilte, creimeadh cliathánach, lúb lúblocha, éadan rite
•  Leibhéanna: bruacha ardaithe gláir, tuilte, ábhar níos troime in aice leis an abhainn
•   Deilt: píosa triantánach talún ag béal abhann, tréig-aibhneacha

Topaic 12: Tírdhreacha cósta
•  Tonnta, réim na gaoithe, borruisce, cúlchaise, síobadh feadh cladaigh, tonn tógála, tonn scriosach
•   Creimeann tonnta: gníomhú hiodrálach, aer comhbhrúite, scríobchaitheamh, cnaí, síobadh feadh 

cladaigh
Gnéithe a bhaineann le creimeadh
•   Aillte: éadan carraige géar/ceartingearach, eang, clár tonnghearrtha, léibheann tonndéanta
•  Bá & cinn tíre: góilín, carraig bhog, leithinis, carraig chrua
•   Pluais mhara, stua mara, staca farraige, stumpa farraige, poll séideáin, tonnta scriosacha
Gnéithe a bhaineann le sil-leagan
•   Trá: limistéir chlaonta gainimh & scaineagáin, urthrá, cúltrá
•   Dumhcha: dumhcha gainimh, cúltrá, muiríneach
•   Gob gainimh: iomaire tanaí gainimh, nasctha leis an mórthír
•   Guaire: iomaire gainimh thar bhéal na bá, murlach, riasc goirt
•   Tambaló: guaire a nascann oileán le mórthír

Topaic 13: Tírdhreacha oighreacha
Gnéithe a bhaineann le hiompar oighreach
•   Moiréin: moiréin chliathánacha, lármhoiréin, moiréin íochtair, críochmhoiréin
Gnéithe a bhaineann le hoighearchreimeadh
•   Coire: log a bhfuil cruth de chathaoir uilleann air, an áit ar thionscain oighearshruth, cúlbhalla 

géar, sracadh, scríobchaitheamh
•   Airéit: iomaire tanaí carraige idir dhá choire
•   U-ghleann: gleann oighrithe, taobhanna géara, ré-urlár, speireacha teasctha, loch ribíneach, 

lochanna slabhracha  gleann crochta, adharc phirimidiúil, fiord
Gnéithe a bhaineann le sil-leagan oighreach
•   Droimnín: cnoc ubhchruthach de chré bholláin, scaotha, droimníneach
•   Carraig chorr: bollán mór, as alt
Gnéithe a bhaineann le sil-leagan leá-uisce
•   Eascracha: iomaire casta gairbhéil/gainimh, Eiscir Riada
•   Sprémhá: sil-leagan gairbhéil/gainimh, neamhthorthúil, an Currach

An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01
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Topaic 14Aeráidí domhanda

Toradh foghlama

1.6 aeráidí domhanda a rangú agus anailís a dhéanamh ar na tosca a imríonn tionchar 
ar an aeráid in Éirinn

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Tosca a théann i bhfeidhm ar 

an aeráid
• Tosca a théann i bhfeidhm ar 

an aeráid áitiúil
• Cineálacha difriúla aeráide 

ar fud an domhain

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?
Le foghlaim faoin gcúis nach mbíonn an aimsir 
chéanna gach áit ar domhan. Is ionann an aeráid 
agus an ghnáthaimsir agus athraíonn sé ó áit 
go háit. Má bhíonn a fhios againn cén aeráid atá 
i gceantar faoi leith, bíonn tuairim againn faoin 
aimsir a bheidh ann agus muid ar saoire ann. 
Cabhraíonn sí linn freisin tuiscint a fháil ar an 
gcaoi a dtéann an aeráid i bhfeidhm ar áiteanna.

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú ach na cineálacha difriúla aeráide a chur i 
gcatagóirí éagsúla, an aimsir, séasúir, fásra nádúrtha agus ainmnithe ina measc
A bheith uimheartha ach tuiscint a fháil ar theochtaí agus ar chéimeanna domhanleithid

Eochairfhocail na topaice

réigiúin 
aeráide

aeráidí teo meánchriosach sabhána fásach te

aeráidí fuara bóireach tundra

aeráidí measartha
fi e s th  

aigéanach te he s th i é h

tosca a 
théann i 

bhfeidhm 
ar an 
aeráid

domhanleithead

farraigí 
agus 

aigéin gnáthghaoth
deisiúr 
agus 

tuaithiú
airde

fachtóir 
ghoimh na 

gaoithe

Gníomhaíocht ildaite
1. Úsáid peann gorm chun rud amháin atá ar eolas agat faoi aeráid fhuar a scríobh síos.
2. Úsáid peann dearg chun rud amháin atá ar eolas agat faoi aeráid the a scríobh síos.
3. Úsáid peann glas chun rud amháin atá ar eolas agat faoi aeráid mheasartha,  

m.sh. Éire, a scríobh síos.
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Aeráid
Is ionann an aeráid agus an ghnáthaimsir i réigiún mór thar imeacht 30–35 bliain.

Tosca a théann i bhfeidhm ar an aeráid
1. Domhanleithead
Is é is domhanleithead ann an fad ón meánchiorcal. Déantar cur síos air le 
huillinneacha. Tá Éire thart ar 53° taobh ó thuaidh den mheánchiorcal. Bíonn tionchar 
ag an domhanleithead ar an aeráid. 

An Meánchiorcal

Éire

An Pol
Theas

An Pol
Thuaidh

Gathanna
gréine

díreacha

Gathanna
i e a fia

Gathanna
i e a fia

2. Bíonn áiteanna gar do na poil 
níos fuaire, mar go mbíonn an 
ghrian ar fiar ann. Bíonn fuinneamh 
na gréine scaipthe thar achar níos 
leithne ná ag an meánchiorcal.

3. Ag na poil, caithfidh fuinneamh 
na gréine dul trí níos mó den 
atmaisféar. Cailltear níos mó 
d’fhuinneamh na gréine sula 
mbuaileann sé an Domhan mar sin.

1. Bíonn áiteanna 
gar don 
mheánchiorcal níos 
teo, mar go mbíonn 
an ghrian díreach os 
a gcionn. Tá an fad 
idir an ghrian agus 
an Domhan níos lú 
ansin, mar sin bíonn 
an teocht níos teo.

Fíor 14.1 Léigh na lipéid ar an léaráid. Cé na naisc a fheiceann tú idir 
domhanleithead agus aeráid na hÉireann?

ii

2. Fad ó fharraigí agus aigéin
Téann an talamh go tapa i rith an 
tsamhraidh agus fuaraíonn sí go 
tapa i rith an gheimhridh. Téann an 
fharraige go mall i rith an 
tsamhraidh agus fuaraíonn sí go 
mall i rith an gheimhridh. Mar 
gheall air sin bíonn ceantair in aice 
na farraige níos fuaire i rith an 
tsamhraidh ná ceantair istigh faoin 
tír. Ciallaíonn sé freisin go mbíonn 
ceantair in aice leis an bhfarraige 
níos teo i rith an gheimhridh ná 
ceantair istigh faoin tír.

Tá Corcaigh agus Vársá ar an 
domhanleithead céanna. Ba 
cheart go mbeadh an aeráid 
chéanna acu. Ach mar go bhfuil 
Corcaigh in aice na farraige 
(aeráid mhuirí), tá raon teochta 
níos lú aici. Is ionann an raon 
teochta agus an difríocht idir an teocht is airde agus an teocht is ísle. Is é raon teochta 
Chorcaí 8 gcéim. Is é raon teochta Vársá (aeráid ilchríochach) 23 céim!

Fíor 14.2 Bíonn tionchar ag an bhfad ó 
fharraigí agus aigéin ar an aeráid. Cad iad na 
himpleachtaí a bhaineann leis sin don áit ina 
bhfuil tú i do chónaí? An bhfuil aeráid mhuirí 
nó ilchríochach ann?

ii

AN tAIGÉAN
ATLANTACH

An Mhuir
Thuaidh

52°T

Corcaigh

Corcaigh
6

14
8

München
–2
19
21

Vársá
–5
18
23

Eanáir
Iúil

Raon teochta

Teocht (° C)

München

Vársá

T

D

I O

Teocht Vársá
Geimhreadh 5 °C
Samhradh  °C

Teocht Chorcaí
Geimhreadh  °C 
Samhradh  °C
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3. Gnáthghaoth
Tugtar an ghnáthghaoth ar an ngaoth is coitianta a shéideann thar réigiún. 
Ainmnítear na gaotha i ndiaidh an treo as a dtagann siad. Is í an ghaoth aniar aneas 
an ghnáthghaoth in Éirinn. Is ionann gnáthghaotha agus aermhaiseanna móra atá 
ag bogadh. Bíonn tionchar ag na haermhaiseanna sin ar theocht agus ar fhrasaíocht 
an cheantair a séideann siad thairis.

An ghaoth
aduaidh

AN tAIGÉAN

ATLANTACH

An Mhuir
Thuaidh

An ghaoth
aneas

An ghaoth
aniar aneas

An ghaoth
anoir

1. Tagann an ghaoth aduaidh ó 
dhomhanleithid arda (níos gaire don phol 
thuaidh), mar sin bíonn sí fuar. Bíonn sí 
tirim go hiondúil.

3. Tagann an ghaoth aneas ó dhomhanleithid 
níos ísle (níos gaire don mheánchiorcal), mar sin 
bíonn sí te. Is féidir léi frasaíocht a thabhairt mar 
go bhfuaraíonn sí agus go gcailleann sí taise de 
réir mar a thagann sí aníos na domhanleithid.

4. Séideann an ghaoth 
anoir isteach ón Eoraip. 
Mar gheall air sin, bíonn 
sí te sa samhradh mar 
go mbíonn an talamh ar 
a dtaistealaíonn sí téite. 
Bíonn sí fuar sa 
gheimhreadh mar go 
gcailleann an talamh 
teas go tapa. Bíonn sí 
tirim go hiondúil, mar 
go séideann sí os cionn 
talún agus nach súnn sí 
taise isteach.

2. Séideann an 
ghaoth aniar 
aneas isteach 
ón Atlantach. 
Mar gheall air 
sin, bíonn sí 
fuar sa 
samhradh agus 
níos teo sa 
gheimhreadh. 
Tugann sí 
aimsir 
mheasartha go 
hÉirinn dá 
bharr. Súnn an 
ghaoth the 
taise isteach ón 
Atlantach, agus 
tugann sí 
báisteach léi.

Fíor 14.3 Breathnaigh ar na gaotha a imríonn tionchar ar aeráid na hÉireann. Tuar cad a 
tharlaíonn nuair a bhuaileann na gaotha lena chéile agus an chaoi a dtéann siad i bhfeidhm ar 
Éirinn.

Tosca a théann i bhfeidhm ar an aeráid áitiúil
Uaireanta bíonn a gcoinníollacha aeráide féin i gceantair bheaga laistigh de réigiún 
mór. Tugtar aeráidí áitiúla orthu sin agus bíonn tionchar ag tosca éagsúla orthu:

1. Deisiúr agus tuaithiúr
Baineann deisiúr agus tuaithiúr leis an treo a 
bhfuil aghaidh fána. Sa leathsféar thuaidh, 
bíonn fánaí deisiúir (a bhfuil a n-aghaidh ó 
dheas) níos teo ná fánaí tuaithiúir (a bhfuil a 
n-aghaidh ó thuaidh). Éiríonn an ghrian san 
oirthear ar maidin agus bíonn sí ag an bpointe  
is airde ó dheas ag meán lae. Dá bhrí sin, bíonn 
níos mó teas ar fhánaí deisiúir. Téann an ghrian 
faoi san iarthar um thráthnóna. Mar sin, bíonn 
níos lú teasa ar fhánaí tuaithiúir. Bíonn gaoth 
fhuar anoir aduaidh ar fhánaí tuaithiúir freisin.

Fíor 14.4 Conas a théann fánaí 
deisiúir nó tuaithiúir i bhfeidhm 
ar an aeráid. Cad iad na 
himpleachtaí a bhaineann leis 
sin don áit a roghnaíonn daoine 
cónaí ann?

ii

TD

Geography Strand 1 CL Topic 14_Irish_v4.0.indd   95 7/31/18   5:35 PM



An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

96

2. Airde
Baineann airde le chomh hard is atá áit os 
cionn leibhéal na farraige. Dá airde an áit, 
is ea is fuaire a bheidh sé ann. Beidh 
mullach sléibhe i gcónaí níos fuaire ná bun 
sléibhe. Tarlaíonn sé sin mar go n-éiríonn 
an t-aer níos tanaí de réir mar a dhreapann 
tú suas sliabh, agus ní choinnítear an teas 
ann chomh maith céanna. 

Laghdaíonn an teocht faoi  °C do gach 
150 m a dhreaptar. Bíonn ceantair níos 
airde níos gaofaire freisin, mar sin bíonn 
an teocht níos fuaire fós. Tugtar fachtóir 
ghoimh na gaoithe air sin. Is féidir an 
tionchar sin a fheiceáil ar an bhfásra. 
Bíonn sé rófhuar ar mhullach roinnt 
sléibhte le go bhfásfadh plandaí.

Séasúir
Tá ais an Domhain claonta ar  
uillinn thart ar 23°. Téann an 
Domhan thart ar an ngrian 
uair amháin gach 365¼ lá.  
I rith an gheimhridh, bíonn 
an leathsféar thuaidh 
claonta ón ngrian. Bíonn 
níos lú fuinneamh gréine ann 
agus bíonn an aimsir níos 
fuaire. Tá Éire sa leathsféar 
thuaidh, agus is é sin an fáth 
a mbíonn an geimhreadh 
anseo fuar, bíonn na 
laethanta gearr agus na 
hoícheanta fada.

In Éirinn, bíonn an samhradh 
ann nuair atá an leathsféar 
thuaidh claonta i dtreo na 
gréine. Faigheann an 
Domhan níos mó fuinneamh 
gréine agus bíonn an aimsir 
níos teo, bíonn na laethanta níos faide agus na hoícheanta gearr. 

Sa leathsféar theas, bíonn a mhalairt de shéasúir acu linne. Bíonn an samhradh sa 
leathsféar theas i rith an gheimhridh s’againne agus an geimhreadh i rith ár 
samhraidh.

Fíor 14.5 Cad iad na himpleachtaí 
a bhaineann le hairde don áit a 
roghnaíonn daoine cónaí ann?

ii

AN GHRIAN

Cónocht an
Earraigh

20/21 Már

Grianstad an
Gheimhridh
21/22 Nol

Cónocht an
Fhómhair
22/23 MF

Grianstad an
tSamhraidh
21/22 Meith.

An tEarrach

An Fómhar

An Samhradh An Geimhreadh

Fíor 14.6 Mar gheall ar shuíomh an Domhain i gcoibhneas 
leis an ngrian cruthaítear séasúir dhifriúla. Cén mhí ina 
mbíonn Éire níos gaire don ghrian?
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Cineálacha aeráidí domhanda

Aeráid mheánchriosach
Aeráid sabhána
Aeráid mhonsúnach
Aeráid fásaigh

Aeráid Alpach
Aeráid tundra

Aeráid bhogthais fhothrópaiceach
Aeráid theomheasartha aigéanach
Aeráid fhionnuar aigéanach
Aeráid bhóireach

Trópaic an Ghabhair

Trópaic an Phortáin

An Meánchiorcal

An Ciorcal
Artach

Fíor 14.7 Léarscáil shimplí de rangú aeráide Koppen. Cuir an léarscáil seo i gcomparáid 
le léarscáil de dhaonra an domhain. Cén nasc atá idir an t-eolas sa dá léarscáil?

ii
 

Sa 19ú haois, ba é Vladimir Koppen an chéad chlíomeolaí a chuir aeráidí i ngrúpaí, nó i 
ranguithe, de réir a gcriosanna. Tá an rangú sin an-tábhachtach anois chun athruithe 
ar aeráid agus ar réigiúin nádúrtha a thaifeadadh. Ciallaíonn réigiún nádúrtha 
ceantar ina bhfuil sainghnéithe ar leith ar nós aeráid, fásra nádúrtha, fiadhúlra agus 
gníomhaíocht dhaonna. 

Samplaí d’aeráidí domhanda

Aeráid fhuar 1. Tundra 2. Bóireach

Suíomh In aice leis na poil In aice leis na poil

Séasúir Dhá shéasúr Dhá shéasúr

Aimsir

• Samhradh gearr agus fuar: 5 °C ar 
an meán

• Geimhreadh fada agus fuar: 5 °C
• Raon teochta bliantúil leathan
• Báisteach: níos lú ná 250 mm in 

aghaidh na bliana

• Samhradh gearr agus fionnuar: 
0 5 °C

• Uaireanta fada de sholas an lae
• Geimhreadh fada agus fuar: 5 °C
• Uaireanta fada de dhorchadas
• Báisteach: níos lú ná 400 mm in 

aghaidh na bliana

Fásra 
nádúrtha

Is beag fásra a bhíonn ann; fraoch; 
caonaigh; léicin

Foraois bhuaircíneach ar a dtugtar 
taiga; sprús giúise; péine Albanach

Fiadhúlra Béir bhána Sionnaigh Artacha

Sampla An Laplainn An tSualainn

Tábla 14.1 Aeráidí fuara. Conas a mhaireann an béar bán in aeráid tundra, dar leat?
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Fíor 14.8 (a) Bíonn geimhreadh fada, fuar in aeráidí tundra. (b) Bíonn samhradh gearr, fionnuar 
in aeráidí bóireacha.

Aeráid 
mheasartha

1. Teomheasartha, aigéanach
(An Mheánmhuir) 2. Fionnuar, measartha, aigéanach

Suíomh Na domhanleithid láir  
(ní bhíonn sé róthe ná rófhuar)

Na domhanleithid láir  
(ní bhíonn sé róthe ná rófhuar)

Séasúir Dhá shéasúr Ceithre shéasúr

Aimsir

•  Samhradh te agus tirim: 30 °C ar 
an meán

•  Geimhreadh séimh agus iuch: 
 °C

•  Báisteach: 400–700 mm in 
aghaidh na bliana

• Aeráid mheasartha 
• Samhradh te: 5  °C
• Geimhreadh séimh:  °C
•  Báisteach: 800–2000 mm in 

aghaidh na bliana

Fásra 
nádúrtha

• Coillearnach shíorghlas: 
corcdhair, céadar, ológ

• Fraoch
• Luibheanna

• Foraois dhuillsilteach: dair, 
fuinseog, saileach

• Raithneach
• Caonaigh

Fiadhúlra
• Gabhair
• Caoirigh
• Toirc

• Ioraí rua
• Fianna
• Broic

Sampla An Spáinn Éire

Tábla 14.2 Aeráidí measartha. Céard í an phríomhdhifríocht idir an dá aeráid mheasartha?

Fíor 14.9 (a) Bíonn samhradh fada te in aeráidí teomheasartha. (b) Bíonn aeráidí measartha 
fionnuara séimh an bhliain ar fad.
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Aeráid the 1. Meánchriosach 2. Sabhána 3. Fásach te

Suíomh In aice leis an 
meánchiorcal

In aice leis an 
meánchiorcal

In aice leis an 
meánchiorcal

Séasúir Séasúr amháin Dhá shéasúr Séasúr amháin

Aimsir

•  Teocht the an bhliain 
ar fad:  °C ar an 
meán

•  Báisteach ar feadh 
na bliana – 2000 mm  
ar an meán in 
aghaidh na bliana

• Bogthais

•  Teocht the an bhliain 
ar fad: 5 5 °C

•  Gnáthbháisteach – 
800 mm in aghaidh 
na bliana

• Fliuch sa samhradh
•  Tirim sa 

gheimhreadh

•  Teocht an-te an 
bhliain ar fad:  

0 50 °C
•  Teocht íseal istoíche: 

5 °C
•  Báisteach íseal – 

thart ar 250 mm in 
aghaidh na bliana

• Tréimhsí triomaigh

Fásra 
nádúrtha

• Foraois bháistí
• Dufair

• Féarach
• Is beag crann a 

bhíonn ann

• Cachtais
• Pailmeacha

Fiadhúlra
• Éin andúchasacha
• Moncaithe
• Nathracha nimhe

• Leoin
• Sioráif
• Antalóip

• Camaill
• Laghairteanna
• Scairpeanna

Sampla Foraois bháistí na 
Brasaíle

Angóla An Sahára

Tábla 14.3 Aeráidí teo. Cén ceann ar mhaith leat cuairt a thabhairt air? Cén fáth?

Fíor 14.10 Samplaí d’aeráidí teo in aice leis an meánchiorcal. Cuir an teideal ceart ar gach 
íomhá: aeráid mheánchriosach, aeráid fásaigh the, aeráid sabhána.

Súil siar agus machnamh

1. Tabhair sainmhíniú ar an téarma ‘aeráid’.
2. Ainmnigh trí thoisc a théann i bhfeidhm ar an aeráid.
3. Céard is gnáthghaoth ann? Céard í an ghnáthghaoth in Éirinn?
4. Déan comparáid idir dhá ghné chosúla ó aeráid sabhána agus aeráid tundra.
5. Samhlaigh go raibh tú le cuairt a thabhairt ar Cheanada, an Ríocht Aontaithe agus 

an Pholainn i rith an tsamhraidh. Scríobh síos rud amháin a theastódh le haghaidh 
gach aeráide.

Téigh anois chuig leathanach 60 de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Toradh foghlama

1.6 aeráidí domhanda a rangú agus anailís a dhéanamh ar na tosca a imríonn 
tionchar ar an aeráid in Éirinn

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?

Chun a fháil amach cén fáth a mbíonn an oiread 
sin spéise ag Éireannaigh san aimsir agus cén 
fáth a mbíonn siad ag caint faoi an t-am ar 
fad. Is é an chéad chéim chun aimsir a thuar ná 
tuiscint a fháil ar an aeráid agus ar an gcaoi a 
dtéann na haermhaiseanna agus na farraigí 
thart timpeall orainn i bhfeidhm ar an aeráid.

Cad a fhoghlaimeoidh 
mé?
• Na tosca a théann i 

bhfeidhm ar aeráid na 
hÉireann

• Saintréithe d’aeráid na 
hÉireann

• Dáileadh teochta agus báistí 
ar fud na hÉireann

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú ach a bheith fiosrach faoi cén chuid 
d’Éirinn ina mbíonn an aimsir is fearr

Cumarsáid a dhéanamh ach sonraí aeráide a léiriú ar ghraf aeráide atá éasca le léamh

Eochairfhocail na topaice

Aeráid na 
hÉireann

fi measartha aigéanach

tosca 51.5 °–55.5 ° 
ó thuaidh

polach 
fuar agus 

trópaiceach 
bogthe

An tAigéan 
Atlantach

gaoth aniar aneas

Síobadh Mór an  
Atlantaigh Thuaidh

Sléibhte 
an iarthair séasúir

Obair bheirte chomhroinnte

Coimeád taifead aimsire ar feadh cúpla seachtain. Taifead nuair a bhíonn sé ag cur 
báistí, agus an raibh an bháisteach trom nó éadrom. Breathnaigh ar an taifead nuair 
atá tú réidh. An raibh mórán báistí ann i rith na tréimhse sin? Cé mhéad lá nach raibh 
báisteach ar bith ann? In éineacht le do pháirtí atá ag obair in éineacht leat, pléigí 
patrún na báistí a thaifead sibh agus ansin roinnigí leis an rang é.

Topaic 15 Aeráid na hÉireann
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Tosca a imríonn tionchar ar aeráid na hÉireann
I dTopaic 14, d’fhiosraíomar na tosca a  
théann i bhfeidhm ar an aeráid go 
háitiúil agus ar fud an domhain. Téann 
na tosca sin i bhfeidhm ar aeráid na 
hÉireann freisin.

Domhanleithead
Tá ire lonnaithe idir 5 .5 ° agus 55.5 °  
ó thuaidh. Tá aeráid fhionnuar, 
mheasartha, aigéanach aici. Níl sí 
chomh te le háiteanna atá níos gaire don 
mheánchiorcal, ach níl sí chomh fuar le 
háiteanna atá gar do na poil ach an 
oiread. 

Tá oirdheisceart na hÉireann níos gaire 
don mheánchiorcal ná tuaisceart na 
hÉireann. Bíonn níos mó gréine san 
oirdheisceart ná áit ar bith eile in Éirinn 
agus tugtar “Oirdheisceart na Gréine”  
nó an “sunny south-east” uirthi.

Aermhaiseanna
Téann cúpla aermhais thar 
dhomhanleithead na hÉireann, a théann 
i bhfeidhm ar a haeráid. Bíonn 
saintréithe difriúla ag aermhaiseanna, 
ag brath ar an séideann siad thar talamh 
nó thar muir.

Téann aermhaiseanna muirí thar aigéin 
agus tugann siad aimsir fhliuch leo.

Tagann 
aermhaiseanna 
ilchríochacha ó 
ilchríocha, ar nós 
na hEorpa, agus  

  tugann siad aimsir 
thirim fhuar leo.

Tagann 
aermhaiseanna 
trópaiceacha ó  
na réigiúin 
thrópaiceacha 
agus tugann siad 
aimsir bhogthe leo.

Tagann aermhaiseanna 
Artacha ón bPol Thuaidh 
agus tugann siad aimsir 
fhuar leo. Bíonn an-tionchar 
ag lagraigh ar aimsir agus 
ar aeráid na hÉireann. 
Tarlaíonn lagrach nuair a 
bhuaileann aermhaiseanna 
fuara polacha aduaidh le 
haermhaiseanna bogthe 
trópaiceacha aneas.

Tagann aermhaiseanna polacha ó na 
poil agus tugann siad aimsir fhuar leo.

Fíor 15.2 Aermhaiseanna a théann i bhfeidhm ar Éirinn, agus an aimsir a thugann siad leo

Fíor 15.1 Léarscáil a léiríonn dáileadh na 
n-uaireanta gréine in Éirinn. Tugtar línte 
comhghriandachta nó isihéilí ar línte ar 
léarscáil a nascann áiteanna a mbíonn 
an méid céanna gréine iontu. Léiríonn 
na huimhreacha ar an léarscáil an líon 
uaireanta an chloig de ghrian a bhíonn 
ann in aghaidh an lae. Mínigh an nasc 
atá idir an domhanleithead agus an méid 
gréine a bhíonn in Éirinn.

ii

3.5-4 uair an chloig
4-4.5 uair an chloig

2.5-3 uair an chloig 
3-3.5 uair an chloig

Meánlíon na n-uaireanta gréine in aghaidh an lae

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4

4

4.0

4.5

3.5

4.53

3.5

3.5

15
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6.5 ºC

3.5 ºC

6 ºC
5.5 ºC

6 ºC

5 ºC

5.5 ºC

4 ºC

6.5 ºC

4.5ºC

Isiteirmeacha le haghaidh mhí na Nollag

6.5–7 °C
6–6.5 °C
5.5–6 °C
5–5.5 °C
4.5–5 °C
4–4.5 °C
3.5–4 °C
3–3.5 °C

Isiteirmeacha le haghaidh mhí an Mheithimh

15.0 ºC15.5 ºC

15.0 ºC

15.0 ºC

16.0 ºC

15.5 ºC

14.0 ºC

14.0 ºC

14.5 ºC
14.5 ºC

16–16.5 °C
15.5–16 ºC
15–15.5 ºC
14.5–15 ºC
14–14.5 ºC
13.5–14 ºC

Fíor 15.3 (a) Isiteirmeacha le haghaidh mhí na Nollag agus (b) mhí an Mheithimh in Éirinn. Is línte ar 
léarscáil iad isiteirmeacha a nascann áiteanna le chéile a mbíonn an teocht chéanna iontu. Cén teocht a 
bhíonn san áit ina bhfuil tú i do chónaí (a) i mí na Nollag agus (b) i mí an Mheithimh?

Fad ó fharraigí agus ó aigéin
Is oileán í Éire a bhreathnaíonn amach i dtreo an Aigéin Atlantaigh. Téann (teas) farraigí níos 
moille sa samhradh, mar sin bíonn cósta na h ireann fionnuar ( 0 °C) i gcomparáid le ceantair 
istigh faoin tír (  °C). Sa gheimhreadh, cailleann na farraigí teas go mall, mar sin bíonn 
ceantair cois cósta níos teo sa gheimhreadh ( 0 °C) ná ceantair istigh faoin tír (5 °C). Tá aeráid 
mheasartha ag Éirinn mar sin.

Airde
Tá cruth fochupáin ar Éirinn. Tá má íseal i lár 
na tíre agus sléibhte timpeall ar a imeall. Tá 
na sléibhte is airde in iardheisceart na 
hÉireann, agus is ansin a bhíonn an líon is 
mó báistí. Bíonn níos lú báistí i gceantair 
ísle, ar nós an Má Lárnach. Téann an airde i 
bhfeidhm ar an teocht freisin. Laghdaíonn 
an teocht faoi  °C gach 50 m a dhreaptar. 

á bhrí sin, bíonn sliabh atá 50 méadar os 
cionn leibhéal na farraige  °C níos fuaire ná 
an teocht ag leibhéal na farraige. Bíonn 
ceantair sléibhe, go háirithe i dtuaisceart na 
hÉireann, níos fuaire ná ceantair ísle.

Tráth bliana/séasúr
Sa gheimhreadh, mar gheall ar shuíomh na hÉireann agus an ghnáthghaoth bíonn go leor 
lagraigh bháistí os cionn na hÉireann. Sa samhradh, téann siad sin ó thuaidh, agus mar sin 
bíonn aimsir níos fearr in Éirinn.

Sruthanna farraige
Bíonn tionchar ag sruthanna farraige ar aeráid na hÉireann. Is sruth te aigéin é Sruth na 
Murascaille a thagann aneas as Murascaill Mheicsiceo. De réir mar a théann sé isteach san 
Atlantach, tugtar Síobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh air. Ní bhíonn aon leac oighir i gcuanta 
farraige iarthar na hÉireann sa gheimhreadh mar gheall ar an sruth sin. Téann Síobadh Mór an 
Atlantaigh Thuaidh an t-aer os a chionn freisin. Cruthaíonn sé sin gaoth shéimh ón bhfarraige 
ar chósta iarthar na hÉireann. Dá bhrí sin, tá aeráid aigéanach ag Éirinn.

2,000–2,800 mm
2,800–3,600 mm

1,400–2,000 mm
1,000–1,400 mm
600–1,000 mm

Báisteach bhliantúil

Fíor 15.4 Léarscáil chóraipleite a léiríonn dáileadh 
na báistí bliantúla in Éirinn
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An ghnáthghaoth
Is í an ghaoth aniar aneas an ghnáthghaoth in Éirinn. Tagann an ghaoth sin ó dhomhanleithid 
níos teo, agus tagann sí isteach thar Shíobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh freisin. Mar gheall 
air sin, bíonn sí tais agus í ag teacht i dtreo na hÉireann. Nuair a shroicheann an t-aer tais Éire, 
bíonn air ardú suas thar cósta an iarthair. Fuaraíonn an t-aer agus comhdhlúthaíonn sé, ag 
cruthú scamaill agus báisteach rilífe.

Mar gheall ar na sléibhte ar chósta an iarthair, bíonn ar an aer dul níos airde fós agus 
fuaraíonn sé níos mó. Mar gheall air sin ar fad, bíonn níos mó báistí ar shléibhte an iarthair ná 
áit ar bith eile in Éirinn. Faoin am a ghluaiseann aer ón Atlantach thar Éirinn, bíonn go leor den 
taise imithe as, mar sin bíonn cósta oirthear na hÉireann níos tirime ná an t-iarthar.

Saothar an tíreolaí: Jennie O’Loughlin 

Is clíomeolaí mé a oibríonn do chomhlacht fuinnimh  
in iarthar na hÉireann. Táim ag cabhrú leis an 
gcomhlacht feirm ghaoithe a phleanáil sa 
réigiún. Is bailiúchán tuirbíní gaoithe iad 
feirmeacha gaoithe a ghineann leictreachas. 
Fostaíodh mé chun anailís a dhéanamh ar 
shonraí aeráide fadtéarmacha ón gceantar, ar 
nós luas na gaoithe agus an fad a shéideann sí 
go hiondúil. sáidfidh mé sonraí ón stáisiún 
áitiúil meitéareolaíochta (aimsire) agus ó 
shatailítí aimsire. Beidh orm breathnú ar thaifid 
staire freisin a théann siar tríocha bliain ar a 
laghad. Bíonn sé costasach tuirbíní gaoithe a 
thógáil. Caithfidh mé a bheith cinnte go mbeidh 
an ghaoth láidir go leor chun gur fiú na tuirbíní 
móra atá an comhlacht ag iarraidh a thógáil a 
bhogadh. Beidh orm a fháil amach freisin cé chomh seasmhach agus a bhíonn an 
ghnáthghaoth sa réigiún chun a chinntiú go mbíonn a fhios ag an gcomhlacht cén treo 
is fearr na muilte gaoithe a chur. Is tionscal fáis é fuinneamh gaoithe mar nach bhfuil 
daoine ag brath an oiread céanna ar bhreoslaí traidisiúnta ar nós ola agus gáis.

Súil siar agus machnamh

1. Déan liosta de na tosca a théann i bhfeidhm ar aeráid na hÉireann.
2. Mínigh i d’fhocail féin conas a théann na farraigí timpeall ar Éirinn i bhfeidhm ar an 

aeráid atá aici.
3. Má bhíonn sé thart ar 5 °C ag leibhéal na farraige, céard é an teocht ar mhullach 

Chorrán Tuathail (thart ar 000 méadar os cionn leibhéal na farraige)?
4. Cén fáth a mbíonn an oiread sin báistí in Éirinn?
5. Scríobh síos trí rud a bhí ar eolas agat cheana féin faoin topaic seo agus cén chaoi 

a raibh an méid sin ar eolas agat?

Téigh anois chuig leathanach 64 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

Fíor 15.5 Clíomeolaí ag 
breathnú ar fheirm ghaoithe. 
Cén nasc atá idir tuirbíní 
gaoithe agus an comhshaol?

ii

15
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Ainmnigh dhá aeráid theo, dhá aeráid mheasartha agus dhá aeráid fhuara.
2. Ainmnigh dhá thoisc a théann i bhfeidhm ar aeráidí áitiúla agus trí thoisc a théann 

i bhfeidhm ar aeráidí domhanda.

Ag tuiscint...
3. Cad é an difríocht idir aeráid agus aimsir? Scríobh síos trí abairt chun é sin a 

mhíniú.
4. Cén fáth a mbíonn áiteanna gar do na poil níos fuaire ná áiteanna in aice leis an 

meánchiorcal? Scríobh síos abairt amháin ar a laghad faoi gach ceann díobh.

Ag cur i bhfeidhm...
5. Samhlaigh go raibh tú ag dul go dtí an Pholainn i mí Eanáir. Cén cineál éadaí a 

thabharfá leat? Cén fáth?
6. Cén fáth a mbíonn sé níos fuaire i mí Eanáir ná i mí an Mheithimh in Éirinn go hiondúil?

Ag déanamh anailíse…
7. Cén fáth a mbíonn go leor fásra i gceantair le haeráid mheánchriosach ach gur 

beag fásra a bhíonn i bhfásaigh? Déan tagairt do shaintréithe gach aeráide i do 
fhreagra.

8. éantar cur síos in amhrán cáiliúil ar thírdhreach na h ireann mar 0 dath glasa 
éagsúla (40 shades of green). Cén fáth ar tugadh é sin air, dar leat?

Ag measúnú...
9. Breathnaigh ar Fhíor 14.7 ar leathanach 97. Cá bhféadfá níos mó sonraí a chur 

isteach ar an léarscáil sin?
10. Cén chaoi a dtéann an ghnáthghaoth in Éirinn i bhfeidhm ar ár n-aeráid?

Ag cruthú...
11. Tarraing léarscáil den áit ina bhfuil tú i do chónaí. Taispeáin na tosca difriúla a 

théann i bhfeidhm ar aeráid do cheantair áitiúil ar an léarscáil.
12. Dear grafaic faisnéise ar leathanach amháin a mhíníonn aeráid na hÉireann.
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Achoimre 1.6

Topaic 14: Aeráidí domhanda
Tosca a théann i bhfeidhm ar an aeráid
• Domhanleithead: an fad ón meánchiorcal
• Fad ó fharraigí agus aigéin: samhradh  farraigí fionnuara, te istigh faoin tír  geimhreadh  

farraigí cineálta, fuar istigh faoin tír, aeráid ilchríochach, aeráid mhuirí
• An ghnáthghaoth: an ghaoth is coitianta, an ghaoth aniar aneas
• eisiúr agus tuaithiúr: fánaí deisiúir (a bhfuil a n-aghaidh ó dheas) bogthe, níos mó báistí  fánaí 

tuaithiúir (a bhfuil a n-aghaidh ó thuaidh) fuar, tirim
• Airde:  °C le haghaidh gach 50 m, fachtóir ghoimh na gaoithe
• Séasúir: bíonn a mhalairt de shéasúr sa leathsféar theas agus sa leathsféar thuaidh
Cineálacha aeráide (réigiúin nádúrtha)
• Te: meánchriosach, sabhána, fásach te
• Measartha: teomheasartha, aigéanach (an Mheánmhuir), fionnuar, measartha, aigéanach
• Fuar: tundra, bóireach

Topaic 15: Aeráid na hÉireann
•   Fionnuar, measartha, aigéanach
• Tosca: 5 .5 55.5 ° , aermhaiseanna polacha agus trópaiceacha, an tAigéan Atlantach, 

Síobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh, an ghaoth aniar aneas, sléibhte an iarthair, séasúir, 
báisteach rilífe

• Aeráid: níos teo agus níos iche san iardheisceart  níos fuaire agus níos tirime san 
oirthuaisceart
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Geo-Scileanna: clíomaghraf

Tugtar dhá thacar sonraí, teocht agus báisteach, le haghaidh ceantair i gclíomaghraf. 
Léirítear na sonraí le haghaidh bliana nó séasúir go minic. Léirítear an teocht leis an 
treolíne agus an bháisteach mar an barrachairt.

Tarraing ceann le peann luaidhe. Má dhéanann tú botún, beidh níos éasca é a cheartú.

Tarraing barraí chun sonraí na báistí a léiriú leis na huimhreacha ar ais na láimhe clé 
(frasaíocht).
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6. Scríobh teideal ar bharr an leathanaigh. 

2. Tarraing ais 
chothrománach atá 
roinnte go cothrom, 
agus cuir lipéid uirthi, 
chun na míonna a 
léiriú.

1. Tarraing ais 
cheartingearach ar 
thaobh na láimhe 
deise, agus cuir lipéid 
uirthi, chun an teocht 
a léiriú.

5. Cuir spota i ngach 
barra a léiríonn an 
teocht don mhí sin. 
Úsáid an scála ar 
thaobh na láimhe 
deise (scála 
teochta). Tarraing 
líne idir na spotaí 
chun líneghraf a 
chruthú.

4. Tarraing barraí 
atá ar comhthiús 
chun sonraí na 
báistí a léiriú leis 
na huimhreacha 
ar ais na láimhe 
clé (frasaíocht). 
Cruthóidh sé sin 
barraghraf.

Fíor 15.6 Clíomaghraf d’aeráid na hÉireann. Cad iad na patrúin a aithníonn tú sa ghraf 
seo?

ii

3. Tarraing ais 
cheartingearach ar thaobh 
na láimhe clé atá roinnte 
go cothrom, agus cuir lipéid 
uirthi, chun an bháisteach a 
léiriú.
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Topaic 16An t-atmaisféar

Toradh foghlama

1.7 iniúchadh a dhéanamh ar an gcruthú agus ar an iompar de theagmhas aimsire 
suntasach

 

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Comhpháirteanna an 

atmaisféir
• Conas a oibríonn an 

t-atmaisféar
• Conas a chruthaítear an 

ghnáthghaoth agus a eascraíonn 
teagmhais aimsire shuntasacha 
aisti m.sh. stoirmeacha

Cén fáth a bhfuil sé seo á 
fhoghlaim agam?
Chun a fháil amach cén fáth nach bhfuil aon 
atmaisféar eile dá leithéid inár ngrianchóras, 
agus cén fáth nach bhféadfaimis maireachtáil 
gan an t-atmaisféar. Tugann sé aer dúinn 
chun análú agus cruthaíonn sé an aimsir. 
Tá an chumhacht againn féin amháin foinse 
riachtanach na beatha a chosaint nó a scriosadh.

Príomhscileanna

Obair le daoine eile agus muid ag cabhrú le domhan níos fearr a chruthú trí aire a 
thabhairt dár n-atmaisféar agus na gáis cheaptha teasa atá ann

Cumarsáid a dhéanamh agus muid ag úsáid an eolais seo chun na daoine a fheicimid 
ó lá go lá a chur ar an eolas faoin atmaisféar

Eochairfhocail na topaice

iarmhairt cheaptha teasa

strataisféar ciseal ózóin

téamh míchothrom

trópaisféar

gnáthghaoth

aermhaiseanna

brú atmaisféarach

bogthaise teocht

timthriall  
an uisce frasaíocht rilíf comhiompair frontach

fuinneamh gréine

struchtúr

brúchriosanna

iarmhairt Coriolis

sruthanna farraige

comhdhéanamh

nítrigin 78%

ocsaigin 21%

CO2, H2O, 1%

atmaisféar

ard

íseal

Turgnamh le fean

Úsáidtear fean uaireanta nuair a bhíonn an aimsir róthe. Conas a dhéanann fean rud 
ar bith a fhuarú? Fill bileog pháipéir ina leath agus ansin ina leath arís, agus ansin 
fuaraigh tú féin leis an bhfean. Cad a mhothaíonn tú? Mínigh céard a cheapann tú atá 
ag tarlú (leid: aerbhrú).
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An t-atmaisféar
Tá brat tanaí gás ar a dtugtar an 
t-atmaisféar timpeall ar an Domhan. 
Inslíonn sé sin an Domhan dúinn. 
78% de nítrigin agus 21% d’ocsaigin 
atá san atmaisféar. Tá ceo uisce, 
dé-ocsaíd charbóin agus ózón san 
1% eile. Scagann an t-atmaisféar 
radaíocht ultraivialait (gathanna 
UV) chontúirteach ón ngrian. 
Coinníonn sé teas istigh a 
chruthaíonn teocht chompordach ar 
Domhan, agus tugann sé ocsaigin 
dúinn a theastaíonn ón uile rud beo. 

Tá meáchan ag gáis an atmaisféir 
(thart ar 1000 kg ar dhuine). Ní 
mhothaímid an meáchan sin mar go 
bhfuilimid i dtaithí air. Tarraingíonn 
an domhantarraingt na gáis san 
atmaisféar anuas agus cuireann siad 
brú ar an Domhan dá bharr. Tugtar 
brú atmaisféarach, nó aerbhrú, air sin 
agus athraíonn sé beagáinín ag brath 
ar an teocht. Nuair a bhíonn an 
t-atmaisféar te, bíonn an brú níos ísle. 
Nuair a bhíonn an teocht fuar, bíonn 
an brú níos airde. Tomhaistear 
aerbhrú ina mhilleabair (mb).

Tá formhór na ngás san atmaisféar 
sa trópaisféar. Tá formhór an cheo uisce agus na scamall sa trópaisféar, agus mar sin 
is ann a tharlaíonn an aimsir freisin.

Fuinneamh gréine agus an iarmhairt cheaptha teasa
Fuinneamh ón
ngrian: 100%

Súnn an
t-atmaisféar 25%

Súnn dromchla an
Domhain 50%

Frithchaitheann
scamaill, dusta
agus oighear 25%

Tagann fuinneamh ón ngrian, a 
thugann solas agus teas don 
Domhan agus dá atmaisféar. 
Ní shroicheann ach leath an 
fhuinnimh an talamh. 
Frithchaitear 25% ar ais sa 
spás mar gheall ar scamaill, 
dusta agus oighear. Fanann an 
25% eile d’fhuinneamh na 
gréine san atmaisféar mar 
gheall ar phróiseas ar a dtugtar 
an iarmhairt cheaptha teasa. 
Coinníonn sé sin an Domhan 
go deas te teolaí. Fíor 16.2 Cad a tharlaíonn don fhuinneamh a 

thagann ón ngrian?

Fíor 16.1 Na sraitheanna is tábhachtaí san 
atmaisféar. Cén nasc atá idir an áit a bhfuil 
formhór na ngás atmaisféarach agus an áit 
a n-eitlíonn eitleáin?

ii

Stratastad

50 km 0 °C

Ciseal ózóin

Strataisféar

Sliabh Everest
(8.8 km)

Trópaisféar

Trópastad

11 km  –50 °C
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An t-atmaisféar

An iarmhairt cheaptha teasa
Bíonn meánteocht an Domhain thart ar 

5 °C. Gan an iarmhairt cheaptha teasa, 
bheadh sé ag  °C. Mar a thugtar le fios ón 
ainm, coinníonn gáis cheaptha teasa, ar nós 
ceo uisce agus dé-ocsaíd charbóin, teas san 
atmaisféar. Tugtar an iarmhairt cheaptha 
teasa air sin. Mar thoradh air sin, bíonn an 
Domhan te go leor gur féidir le plandaí fás air 
agus is féidir le hainmhithe agus daoine 
maireachtáil ann dá bharr.

Téamh míchothrom an Domhain
Tá a fhios againn go mbíonn tionchar ag an 
domhanleithead ar an aeráid. Bíonn áiteanna 
gar don mheánchiorcal níos teo ná áiteanna níos 
faide ó thuaidh. Gluaiseann an teas ó réigiúin 
bhogthe go réigiúin fhuara i gcónaí. Dá bhrí sin, 
bogann an teas ag an meánchiorcal ó thuaidh 
agus ó dheas. Tagann aer fuar ó na poil ina áit 
ag an meánchiorcal. Is timthriall gan stad é sin, 
agus cruthaíonn sé an ghnáthghaoth a 
shéideann thar réigiún faoi leith.

An chaoi a gcruthaítear an ghaoth
Is ionann an ghaoth agus aer 
atá ag bogadh. Téann an 
Domhan an t-aer atá os a chionn.
Méadaíonn an t-aer te, ní bhíonn 
sé chomh dlúth céanna, agus 
ardaíonn sé. Bíonn lagbhrú 
atmaisféarach ann dá bharr.

Fuaraíonn an t-aer ag barr an 
trópaisféir, crapann sé agus éiríonn 
sé níos dlúithe. Titeann an t-aer 
fuar dá bharr agus bíonn ardbhrú 
atmaisféarach ann. Brúnn sé an 
t-aer te agus é ag titim. Gluaiseann 
aer ó réimsí ardbhrú go réimsí 
lagbhrú i gcónaí.

 

An
Ghrian

Radaíocht gearrthoinne

GÁIS CHEAPTHA TEASA

  Teas gafa

Ra
da

íoc
ht

 fa
dt

oin
ne

Fíor 16.3 An iarmhairt cheaptha teasa nádúrtha. 
Cad iad na himpleachtaí a cheapann tú a 
bheadh ann mura mbeadh aon iarmhairt 
cheaptha teasa ann?

ii

Fíor 16.4 Dáileadh míchothrom 
fhuinneamh na gréine

An Meánchiorcal

Éire

An Pol
Theas

An Pol
Thuaidh

Gathanna
gréine díreacha

Gathanna
gréine ar fiar

Gathanna
gréine ar fiar

Fíor 16.5 An chaoi a gcruthaítear an ghaoth. Lean na 
saigheada sa léaráid seo.

GAOTH GAOTH

Lagbhrú

ARDAÍONN
AER TE

TITEANN
AER FUAR

TITEANN
AER FUAR

Ardbhrú Ardbhrú
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Patrúin dhomhanda na gaoithe
De réir mar a shéideann an ghaoth ó réimsí ardbhrú go réimsí lagbhrú, cruthaítear 
patrún domhanda gaoithe. Tugtar gaotha domhanda ar an bpatrún gaoithe sin. Tá trí 
chrios gaoithe sa leathsféar theas agus trí cinn sa leathsféar thuaidh.

Crios gaoithe 1
1. Téitear aer in aice leis an 

meánchiorcal, méadaíonn sé agus 
ardaíonn sé. Cruthaíonn sé sin crios 
lagbhrú (LB).

2. Gluaiseann an t-aer sin ó thuaidh  
nó ó dheas ón meánchiorcal agus 
fuaraíonn sé.

3. Ag domhanleithead thart ar 0 °, bíonn 
an t-aer fuar níos troime agus brúnn 
sé síos ar an Domhan, a chruthaíonn 
crios ardbhrú (AB).

4. Gluaiseann an t-aer fuar thar an 
Domhan ar ais i dtreo an mheánchiorcail. 
Ardaíonn an t-aer te agus tagann an 
t-aer fuar ina áit. Cruthaíonn sé sin an 
chéad chrios gaoithe.

Crios gaoithe 2
1. Ag 0 °, téitear aer ó 0 ° agus 

ardaíonn sé.

2. Fuaraíonn an t-aer sin ar deireadh agus 
gluaiseann sé ó 0 °. Gluaiseann roinnt den aer sin chuig an meánchiorcal, a chruthaíonn 
an dara crios gaoithe.

3. Gluaiseann cuid den aer go dtí na poil, a chabhraíonn leis an tríú crios gaoithe a chruthú.

Crios gaoithe 3
1. Ag an bPol Thuaidh, bíonn an t-aer ó 0 ° fuar, mar sin titeann sé agus cruthaítear 

ardbhrú (AB). Gluaiseann an t-aer fuar sin ó na poil.

2. Ag domhanleithead thart ar 0 °, téitear an t-aer, méadaíonn sé agus ardaíonn sé. 
Cruthaíonn sé sin crios lagbhrú (LB).

3. Gluaiseann an t-aer te ar ais i dtreo an Phoil Thuaidh. Bíonn an t-aer fuar ag titim 
ansin agus tagann an t-aer te ina áit. Cruthaíonn sé sin an tríú crios gaoithe.

Bogann aer ó réimsí ardbhrú go réimsí lagbhrú. Tugtar ‘brúchriosanna’ ar na réimsí 
ardbhrú agus lagbhrú sin. Scarann na brúchriosanna na gnáthghaotha difriúla. Tá trí 
chineál brúchreasa ann:

1. Na doldrama: réimsí lagbhrú gar don mheánchiorcal, áit ar beag luas a bhíonn 
faoin ngaoth nó nach mbíonn aon ghaoth ann ar chor ar bith.

2. Criosanna na gcalm: réimsí ardbhrú, áit a mbíonn aimsir chiúin, thirim ag 0 ° ó 
thuaidh agus ag 0 ° ó dheas.

3. Frontaí polacha: réimsí lagbhrú, áit a mbíonn aimsir chiúin ag 0 ° ó thuaidh agus 
0 ° ó dheas.

Fíor 16.6 An chaoi a gcruthaítear gaotha 
domhanda. Leanann na gaoithe ar aghaidh ag 
bogadh timpeall mar sin go seasta. Cén nasc 
atá eatarthu?

ii

ARDBHRÚ

60°T 

30°T 

0° An Meánchiorcal

ARDBHRÚ

LAGBHRÚ

LAGBHRÚ

Crios
gaoithe 1

Crios gaoithe 3

Crios gaoithe 2
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Iarmhairt Coriolis
Rothlaíonn an Domhan aniar ar a 
ais, ón iarthar go dtí an t-oirthear. 
Athraíonn an rothlú sin treo na 
gaoithe:

•   Sa leathsféar thuaidh, brúitear 
an ghaoth ar dheis.

•  Sa leathsféar theas, brúitear an 
ghaoth ar chlé.

Tugtar iarmhairt Coriolis air sin.

Conas a ainmnítear na gaotha
Faigheann na gaotha a n-ainm ón 
treo as a dtagann an ghaoth. Má 
shéideann an ghaoth ón tuaisceart i 
dtreo an deiscirt, tugtar an ghaoth 
aduaidh uirthi. Má shéideann an 
ghaoth ón oirdheisceart i dtreo an 
deiscirt, tugtar an ghaoth anoir 
aneas uirthi. Is í an ghaoth aniar 
aneas an ghnáthghaoth in Éirinn.

Uisce san atmaisféar
Stóráiltear uisce san aer mar cheo uisce. Nuair a bhíonn an t-aer ar maos in uisce ní 
bhíonn aon spás ann do níos mó ceo uisce. Comhdhlúthaíonn an ceo uisce breise ina 
bhraonacha beaga uisce agus cruthaítear scamaill.

Tá trí phríomhchineál scamall ann: ciorras, cumalas agus stratas.

1. Bíonn scamaill chiorrais thuas an-ard san atmaisféar. Breathnaíonn siad cosúil le 
ribíní beaga éadroma. Bíonn aimsir bhreá ann go hiondúil má tá scamaill chiorrais 
sa spéir.

2. Bíonn scamaill chumalais i lár an atmaisféir. Is scamaill gheala chlúmhacha 
iad. Bíonn aimsir bhreá ann go hiondúil má tá scamaill chumalais sa spéir, ach 
uaireanta éiríonn siad dorcha agus bíonn múrtha báistí ann.

An
Domhan

An
t-atmaisféar

Rothlú an Domhain

Fíor 16.7 Cruthaíonn rothlú an Domhain iarmhairt 
Coriolis, a bhogann an t-atmaisféar sa treo eile.

Fíor 16.8 Patrún na ngnáthghaoth. Breathnaigh ar 
threo na ngaoth, go háirithe os cionn na hÉireann. Cuir 
treo na gaoithe i gcomparáid le Fíor 16.6.

Lagbhrú

Lagbhrú

An ghaoth pholach anoir aduaidh

An ghaoth pholach anoir aneas

An fhritrádghaoth
aniar aduaidh

Trádghaoth
anoir aduaidh

Trádghaoth
anoir aneas

Ardbhrú (criosanna na gcalm)

Ardbhrú (criosanna na gcalm)

Lagbhrú (na doldrama)

60°T 

30°T 

30°D

60°D

0°

An fhritrádghaoth
aniar aneas

Eolaíocht
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3. Bíonn scamaill stratais íseal sa 
spéir. Ní bhíonn an ghrian ná an 
spéir le feiceáil tríothu. Bíonn an 
aimsir  iuch nuair a bhíonn 
scamaill stratais sa spéir, agus 
uaireanta bíonn ceobhrán agus 
báisteach éadrom ann ar feadh 
tréimhsí fada dá bharr. 
Uaireanta eile, titeann siad go 
talamh mar cheo.

Frasaíocht
Nuair a éiríonn na braonacha uisce i 
scamaill róthrom, titeann siad go 
talamh mar fhrasaíocht. Bíonn 
cineálacha difriúla frasaíochta ann: 
báisteach, clocha sneachta, 

ichsh each a nó sneachta.

Timthriall an uisce
1. Tugtar timthriall an uisce ar 

an gcaoi a mbogann uisce idir 
an t-atmaisféar agus dromchla 
an Domhain.

2. Téann fuinneamh na gréine an 
fharraige agus déantar uisce na 
farraige a ghalú. Iompaíonn an 
t-uisce ina cheo uisce. Bíonn ceo 
uisce éadrom, mar sin ardaíonn 
sé.

3. De réir mar a ardaíonn an 
ceo uisce, fuaraíonn sé agus 
comhdhlúthaíonn sé. Iompaíonn 
an comhdhlúthú an ceo uisce 
ina bhraonacha uisce arís – na 
scamaill sa spéir.

4. Séideann an ghnáthghaoth na 
scamaill i dtreo na talún. Bíonn 
ar na scamaill dul in airde thar 
thalamh ard. Fuaraíonn agus 
comhdhlúthaíonn na scamaill 
tuilleadh ansin. 

5. Ar deireadh, tagann na braonacha uisce le chéile agus éiríonn siad chomh trom 
sin go dtiteann siad mar fhrasaíocht (báisteach, clocha sneachta,  ichshneachta 
nó sneachta).

6. Titeann an t-uisce ar an talamh agus ritheann sé chun srutha in aibhneacha 
agus srutháin. Sroicheann sé an fharraige agus tosaíonn an timthriall arís. Súitear 
roinnt den uisce isteach sa talamh, agus stóráiltear san ithir é nó téann sé ar ais 
go dtí an fharraige trí bhuncharraig.

Fíor 16.9 Na cineálacha difriúla scamall.

Fíor 16.10 Timthriall an uisce. Déan iarracht 
cuimhneamh ar na heochairfhocail sa léaráid.

Galú

Comhdhlúthú
Frasaíocht

Rith chun srutha

Sú

Cumalainimbeas

Ciorrastratas

Ciorracumalas
Ciorras

Altastratas

Stratas

Stratacumalas

Altacumalas

Cumalas

SCAMAILL ARDA

SCAMAILL SA LÁR

SCAMAILL ÍSLE

23,000 troigh (7,000 m) 

6,500 troigh (2,000 m) 
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Báisteach rilífe 
Tarlaíonn báisteach rilífe nuair a 
ardaíonn aermhais thais thar shliabh.

1. Séideann aer os cionn sruth te 
farraige agus bailíonn sé taise.

2. Séideann an t-aer te, tais i dtreo 
na talún. Nuair a shroicheann sé 
an talamh, go háirithe na sléibhte, 
ardaíonn sé.

3. De réir mar a ardaíonn an t-aer, 
fuaraíonn sé agus comhdhlúthaíonn 
sé ina bhraonacha. Cruthaíonn sé sin scamall.

4. Titeann an bháisteach ar deireadh ar an sliabh, ar aghaidh na gaoithe.
5. Tagann an t-aer anuas an sliabh, ar thaobh na fothana. Mar go bhfuil cuid mhór 

den taise imithe as an aer cheana féin, is beag báisteach a thiteann ar thaobh 
na fothana. Tugtar fearthainnscáth air sin. Titeann báisteach rilífe go minic i 
gceantair shléibhe ar chósta iarthar na h ireann, ar nós hún na nGall agus 
Chiarraí.

Báisteach chomhiompair
Tarlaíonn báisteach chomhiompair nuair 
a ardaíonn aer te, tais go tapa ó 
dhromchla an Domhain.

1. Téann an ghrian dromchla an 
Domhain. Téitear aer os cionn na 
talún agus méadaíonn sé.

2. Ardaíonn an t-aer go tapa agus é 
ag téamh, agus ardaíonn an ceo 
uisce leis. De réir mar a ardaíonn an t-aer, fuaraíonn sé agus comhdhlúthaíonn sé 
ina bhraonacha.

3. Cruthaíonn sé sin scamall cumalais. Bíonn múrtha troma toirní i gceist le 
báisteach chomhiompair go minic. Titeann báisteach chomhiompair i gceantair 
gar don mheánchiorcal. Titeann sí in Éirinn i rith aimsir the ghrianmhar.

Báisteach fhrontach (cioclónach)
Titeann báisteach fhrontach nó 
báisteach chioclónach nuair a thagann 
dhá aermhais dhifriúla le chéile.

1. Tagann aermhaiseanna fuara agus 
teo le chéile ag fronta. Bíonn an 
aermhais theo níos éadroime, mar sin 
ardaíonn sí thar an aermhais fhuar 
atá trom.

2. De réir mar a ardaíonn an t-aer te, fuaraíonn sé agus comhdhlúthaíonn sé ina 
bhraonacha. Cruthaíonn sé sin scamall stratais.

3. Ar deireadh, titeann an bháisteach. Bíonn sí éadrom ar dtús, ach éiríonn sí níos troime.
4. Bíonn báisteach chioclónach in Éirinn go minic, go háirithe i rith an gheimhridh 

toisc go dtagann frontaí isteach ón Atlantach. Fiosróimid báisteach chioclónach 
arís sa chéad topaic eile.

Fíor 16.11 Báisteach rilífe. Cad iad na 
naisc atá idir an ghnáthghaoth in Éirinn, 
fi llsléibhte na h ireann agus báisteach 
rilífe?

ii

 

Galú
Farraige

Comhdhlúthú Fearthainnscáth

Ar aghaidh
na gaoithe

Ardaíonn aer
te, tais

Ar thaobh
na fothana

Fíor 16.12 Báisteach chomhiompair

Téann an
ghrian an talamh

Ardaíonn an
t-aer go tapa

Múrtha troma agus toirneach

Fuaraíonn an t-aer

Comhdhlúthú

Dromchla an Domhain

Fíor 16.13 Báisteach fhrontach

AERMHAIS FHUAR THROM
Fronta te, agus dhá aermhais ag teacht le chéile

Ardaíonn
aer te Báisteach

Fuaraíonn
an t-aer

Comhdhlúthú
AERMHAIS THE ÉADROM
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An t-atmaisféar agus na haigéin
Bíonn tionchar ag an teas ón ngrian ar an haigéin, díreach mar a bhíonn ar an 
atmaisféar. Téann fuinneamh na gréine uisce ag domhanleithid ísle (m.sh. an 
meánchiorcal). Méadaíonn an t-uisce agus gluaiseann sé ó thuaidh agus ó dheas. 
Bíonn uisce níos fuaire ag domhanleithid arda (m.sh. na poil), mar sin bíonn sé níos 
troime. Cruthaíonn an difríocht sin sa teocht sruthanna farraige agus tarraingítear 
uisce ó dhomhanleithid ísle go domhanleithid arda. Nuair a thagann uisce chomh 
fada leis na domhanleithid arda, fuaraíonn sé agus titeann sé faoi bhun an uisce the. 
Cruthaíonn sé sin sruthanna comhiompair sna haigéin.

Aistríonn na sruthanna farraige teas ó dhomhanleithid ísle go domhanleithid arda. Mar 
gheall air sin, téann siad i bhfeidhm ar chúrsaí aimsire agus aeráide.

Síobadh
Mór an

Atlantaigh
Thuaidh

Feacht
Labrador

Feacht na
gCanárach

Sruth na
Murascaille

Feacht na
Graonlainne

An Feacht
Meánchriosach

Thuaidh Sruth te
Sruth fuar

Is sruth fuar farraige é Feacht na gCanárach. Tosaíonn sé amach ó chósta 
iarthuaisceart na hAfraice agus gluaiseann sé ó dheas thar chósta iarthar na hAfraice 
agus an Sahára. Tugtar Feacht na gCanárach air mar go dtéann sé thar na hOileáin 
Chanáracha, Lanzarote agus Tenerife ina measc.

Éifeachtaí: Séideann an ghaoth thar an sruth fuar farraige seo agus éiríonn sí tirim. 
Bíonn an ghaoth ón bhfarraige tirim agus is beag báisteach a thagann léi – cuireann sé 
sin leis an triomach agus an fásach.

Is sruth te farraige é Síobadh Mór 
an Atlantaigh Thuaidh. Tosaíonn 
sé i Murascaill Mheicsiceo, mar 
Shruth na Murascaille agus 
gluaiseann sé soir ó thuaidh.

Éifeachtaí:

Méadaíonn sé teocht an uisce ar 
chóstaí na hÉireann, na hIorua agus 
na hAlban faoi thart ar  °C. í 
bhíonn leac oighir cois cósta ná i 
gcuanta sa gheimhreadh mar gheall 
ar an méadú sin. Aistríonn an sruth 
uisce the teas go dtí an t-aer. Téann 
sé sin an ghaoth aniar aneas a 
shéideann thar Éirinn agus bíonn an 
geimhreadh cineálta agus tais mar 
gheall air.

Is sruth fuar farraige é Feacht Labrador. Tosaíonn sé san Aigéan Artach agus 
gluaiseann sé ó dheas, thar chóstaí na Graonlainne, Cheanada agus Mheiriceá Thuaidh.
Éifeachtaí: Laghdaíonn sé teocht an uisce ar chóstaí Cheanada agus Mheiriceá 
Thuaidh. Bíonn cuanta Cheanada agus Mheiriceá Thuaidh reoite sa gheimhreadh. 
Tarraingíonn sé cnoic oighir – ar nós an ceann a bhuail an Titanic – isteach i lánaí 
loingseoireachta san Aigéan Atlantach.

Fíor 16.14 Patrún na sruthanna farraige san Atlantach Thuaidh.  
Cén ceann a ghluaiseann thar Éirinn?
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Saothar an tíreolaí: Jane Smith 

Is meitéareolaí mé. Oibrím do chomhlacht  
loingseoireachta a easpórtálann earraí ar fud an 
domhain. Caithfidh an comhlacht a bheith cinnte 
go bhfuil sé sábháilte dá longa taisteal ar an 
aigéan mór. Má bhíonn an aimsir ródhona, 
d’fhéadfadh long iompú béal faoi agus a lastas 
luachmhar go grinneall na farraige. Rinne mé 
tíreolaíocht ar scoil agus san ollscoil sular thug mé 
faoi shainstaidéar ar an meitéareolaíocht. Bailím 
sonraí satailíte agus uimhriúla ó Met Éireann, 
seirbhís náisiúnta réamhaisnéisithe na haimsire, 
agus ó ghrúpaí eile a chuireann sonraí aimsire ar 
fáil ar fud an domhain. Cuirim tuarascálacha i 
dtoll a chéile bunaithe ar na sonraí sin le go 
mbeidh a fhios ag mo chomhlacht i gcónaí cén 
chaoi a bhfuil an t-aigéan agus an aimsir pé áit a 
bhfuil a longa. Tugtar an t-eolas do na captaein ar gach long. Bíonn siad in ann teacht 
ar shonraí aimsire trí shatailítí agus an raidió freisin. Uaireanta iarrtar orm a chinntiú 
go bhfuil captaein na long in ann míniú a bhaint as sonraí nua.

#Fíric
Tá 70% níos lú aeir le hanálú ar mhullach Shliabh Everest. Teastaíonn sorcóir  

ocsaigine chun an sliabh a dhreapadh.

Súil siar agus machnamh

1. Cad é an nasc idir an trópaisféar agus aerbhrú?
2. Cad a tharlaíonn d’fhuinneamh na gréine nuair a shroicheann sé an Domhan? 

Úsáid na téarmaí ‘ionsú’, ‘frithchaitheamh’, ‘téamh míchothrom’ agus ‘iarmhairt 
cheaptha teasa’.

3. Mínigh conas a tharlaíonn lagbhrú agus ardbhrú.
4. Scríobh alt gearr a mhíníonn an iarmhairt cheaptha teasa.
5. Cén tionchar a bhí ag an topaic seo ar an tuiscint atá agat ar an ngá atá le uachtar 

gréine a bheith ort?

Téigh anois chuig leathanach 68 de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

Fíor 16.15 Úsáideann meitéareolaithe 
sonraí chun an méid a tharlaíonn san 
atmaisféar agus san aimsir a thuiscint 
agus a thuar.

16
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Toradh foghlama

1.7 iniúchadh a dhéanamh ar an gcruthú agus ar an iompar de theagmhas aimsire 
suntasach

Cén fáth a bhfuil sé seo á  
fhoghlaim agam?

Chun foghlaim faoin gcúis a mbíonn go leor 
báistí in Éirinn mar gheall ar theagmhais 
aimsire ar a dtugtar ‘lagraigh’. Uaireanta 
tagann drochstoirmeacha leis na lagraigh, 
agus hairicíní ó am go chéile fiú. I rith an 
tsamhraidh, bíonn aimsir bhrothallach againn 
uaireanta, mar gheall ar ‘fhrithchioclóin’.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Conas a idirghníomhaíonn 

aermhaiseanna
• Conas a chruthaítear 

lagraigh agus frithchioclóin
• Conas a chruthaítear 

stoirmeacha agus hairicíní

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú ach machnamh agus measúnú a 
dhéanamh ar mo chuid foghlama ionas go dtuigfidh mé an topaic seo chomh maith 
agus is féidir liom

Obair le daoine eile ach foghlaim i mbeirteanna agus i ngrúpaí chun cabhrú le chéile 
agus muid ag foghlaim

Eochairfhocail na topaice

frithchioclóin ardbhrú

hairicíní an ghaoth anoir aigéin theo 119 km/u béal

lagraigh lagbhrú

gan mórán 
scamall

gan mórán 
báistí gaoth éadrom

scamall báisteach gaoth láidir
teagmhais 

aimsire 
shuntasacha

Plé i mbeirteanna

I mbeirteanna, pléigí an chúis le haimsir na h ireann. Tá a fhios agaibh cheana féin 
cén fáth a dtiteann an bháisteach. An féidir libh an t-eolas sin a úsáid chun an patrún 
aimsire in Éirinn a mhíniú? Breacaigí bhur bhfreagraí ar bhileog agus bígí réidh chun 
bhur smaointe a phlé leis an rang. Ná bígí buartha faoi bheith ceart nó mícheart. Níl le 
déanamh ach smaoineamh faoi níos mó sula léann sibh tuilleadh faoin topaic seo.

Topaic 17 Teagmhas aimsire suntasach: 
Stoirmeacha
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Frithchioclóin
1. Is réimse ardbhrú é 

frithchioclón, ar a dtugtar 
ard freisin. Tá baint aige le 
haer atá ag titim anuas.

2. Bíonn an t-ardbhrú i lár an 
fhrithchioclóin. Éiríonn an 
t-aer níos teo de réir mar a 
thiteann sé.

3. Súnn an t-aer níos teo 
taise isteach, agus ní 
chruthaítear scamaill.

4. Bogann aer ar deiseal 
amach as lár an 
fhrithchioclóin go réimsí 
lagbhrú atá timpeall air. 
Cruthaíonn sé sin an 
ghaoth.

5. Téann an ghaoth sin ar deiseal sa leathsféar thuaidh. Gaoth éadrom a bhíonn i 
bhfrithchioclón. Léirítear frithchioclón ar léarscáil aimsire leis an litir ‘A’.

Fíor 17.2 Tugann frithchioclóin (a) aimsir 
the go h irinn i rith an tsamhraidh. I rith an 
gheimhridh, tugann siad (b) aimsir fhuar, 
thirim, sheaca.

An aimsir i bhfrithchioclón
Bíonn an aimsir tirim agus socair i bhfrithchioclón agus bíonn an spéir glan.

1. Is beag scamall a bhíonn ann mar go mbíonn an t-aer atá ag titim anuas te, agus 
ní tharlaíonn comhdhlúthú.

2. I rith an tsamhraidh, bíonn an aimsir te agus grianmhar.
3. I rith an gheimhridh, bíonn sé fuar agus bíonn sioc ann istoíche mar nach bhfuil 

aon scamall sa spéir. De réir mar a théitear an t-aer, súnn sé taise isteach, agus 
dá bhrí sin tagann aimsir thirim le frithchioclón.

4. Bíonn an ghaoth éadrom, mar nach dtéann rothlú an Domhain i bhfeidhm ar an 
aer an oiread céanna agus é ag titim.

5. Bíonn aimsir the in Éirinn mar gheall ar fhrithchioclón i rith an tsamhraidh. I rith 
an gheimhridh, bíonn an aimsir fuar i bhfrithchioclón, go háirithe istoíche, mar 
nach bhfuil aon scamaill ann chun an teas a choinneáil istigh.

Fíor 17.1 Grianghraf satailíte a thaispeánann 
frithchioclón (ard) os cionn na h ireann. Is beag scamall 
atá le feiceáil, agus tá an spéir glan.

17
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Lagraigh
Tá a mhalairt i gceist le lagraigh. Is 
aermhaiseanna lagbhrú iad, a 
thugann aimsir fhliuch agus ghaofar 
leo. Tugtar cioclón ar an lagrach 
freisin. D’fhéadfadh lagrach 
maireachtáil thart ar 24 uair an 
chloig ó thús deireadh. Tugann 
lagraigh báisteach chioclónach leo. 
Tarlaíonn siad ag an teorainn  nó an 
fronta  idir aermhais fhuar pholach 
agus aermhais the thais.

Conas a chruthaítear lagraigh

TEASCÓG
FHUAR

TEASCÓG
FHUAR

Titeann aer
fuar agus

brúnn sé an
t-aer te

Brúnn an t-aer te
in aghaidh an

aeir fhuair
agus ardaíonn

an t-aer te

Fronta fuar Scamaill
chiorrais

Scamall
cumalais Scamall

stratais

Fronta te

TEASCÓG THE

Fíor 17.4 Lagrach ina léirítear aermhais fhuar agus aermhais the ag bogadh. Níl anseo ach 
céim amháin i lagrach. Léigh an léaráid ó chlé go deas.

Cruthaítear lagraigh nuair a bhrúitear aer te 
os cionn aer fuar.

1. Bíonn an aermhais the éadrom, mar sin 
méadaíonn sí agus ardaíonn sí.

2. Brúnn an t-aer te in aghaidh an aeir 
fhuair agus ardaíonn an t-aer te go mall 
os cionn an aeir fhuair. Bogann an t-aer 
te timpeall ar tuathal isteach go lár an 
chioclóin agus ardaíonn an t-aer te.

3. Le himeacht cúpla uair an chloig, brúnn 
an t-aer fuar píosa, nó teascóg, den 
aer te suas os a chionn. Bíonn go leor 
scamall le feiceáil ag na frontaí, mar atá 
sa ghrianghraf satailíte i bhFíor 17.6. 
Bíonn scamaill ann mar go dtarlaíonn 
comhdhlúthú nuair a thagann aer fuar 
agus aer te le chéile.

4. Le himeacht ama, tagann an fronta fuar chomh fada leis an bhfronta te. Ardaíonn 
an t-aer te os cionn an aeir fhuair ar deireadh, agus bíonn an t-aer fuar ag 
bogadh timpeall ar bun.

5. De réir mar a ardaíonn an t-aer te, fuaraíonn sé agus comhdhlúthaíonn sé. 
Titeann sé sin mar bháisteach.

Fíor 17.3 Tá ire idir dhá aermhais.

60°T
An ghaoth

pholach anoir
aduaidh

An ghaoth
aniar aneas

30°T

Fíor 17.5 Tugann lagraigh aimsir 
fhliuch, ghaofar agus luaineach go 
hÉirinn. Cad iad na himpleachtaí 
a bhaineann le lagraigh do 
ghnáthshaol mhuintir na tíre?

ii
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Úsáidtear líne ghorm agus triantáin ar léarscáil aimsire chun fronta fuar a léiriú. 
Bíonn na triantáin ag dul sa treo a bhfuil an t-aer fuar ag bogadh. Úsáidtear líne 
dhearg agus leathchiorcail ar léarscáil aimsire chun fronta te a léiriú. Bíonn na 
leathchiorcail ag dul sa treo a bhfuil an t-aer te ag bogadh. Bíonn an t-aerbhrú is ísle i 
lár an lagraigh, agus léirítear ar léarscáil aimsire é leis an litir ‘L’.

Fíor 17.7 Léaráid a léiríonn an cruthú agus 
iompar de lagrach ag dul thar Éirinn

AN FHRAINC

AN tATLANTACH
THUAIDH

Aer te
ag ardú

Aer
fuar polach
ag titim

Aer fu
ar ag bogadh timpeall

Fronta fuar

Fro
nta

 t
e

Fíor 17.6 Grianghraf satailíte de lagraigh agus na frontaí 
le feiceáil air. Léiríonn an líne ghorm an fronta fuar agus 
léiríonn an líne dhearg an fronta te. Bíonn an fronta fuar 
ag dul i ndiaidh an fhronta the i gcónaí, agus casann 
siad timpeall ar a chéile. Tharla an lagrach seo in 0 . 
Thug sé báisteach throm agus tuilte go h irinn (nach 
bhfuil le feiceáil faoi na scamaill ar fad).

Bíonn go leor lagrach in Éirinn, go háirithe i rith an gheimhridh, mar go dtagann aer 
aniar aneas thar Shíobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh. Buaileann an t-aer te tais sin le 
haer fuar atá ag teacht anoir aduaidh. Tagann na lagraigh sin ceann i ndiaidh a chéile 
i rith an gheimhridh. Tugtar sraitheanna lagrach orthu siúd. Tugann gach lagrach 
lagbhrú leis, agus aimsir fhliuch, ghaofar agus athraitheach go hÉirinn.

An aimsir i lagrach
Tugann lagraigh aimsir scamallach, fhliuch agus 
ghaofar leo. De réir mar a ardaíonn an t-aer te, 
fuaraíonn sé agus comhdhlúthaíonn sé. Cruthaíonn 
sé sin scamaill. Nuair a éiríonn na scamaill níos 
troime, tarlaíonn frasaíocht. Bíonn an ghaoth láidir, 
mar go dtéann rothlú an Domhain i bhfeidhm níos 
mó ar an aer agus é ag ardú. Athraíonn an aimsir 
de réir mar a fhorbraíonn lagrach.

1. Sula dtagann an lagrach, bíonn scamaill chiorrais go hard sa spéir.
2. Nuair a thagann an fronta te isteach, titeann an t-aerbhrú, bíonn scamaill stratais 

le feiceáil sa spéir agus tosaíonn an bháisteach ag titim.
3. Bíonn scamaill stratais sa teascóg the. Coinníonn siad sin an teas istigh agus 

ardaíonn an teocht beagáinín. Bíonn ceobhrán ann uaireanta.
4. Nuair a thagann an fronta fuar, méadaíonn an t-aerbhrú, titeann an teocht agus 

bíonn scamaill chumalais le feiceáil sa spéir. Bíonn múrtha gaofara ann uaireanta.
sáidtear iseabair chun lagraigh a léiriú ar léarscáileanna aimsire. Tugann iseabair atá 

gar dá chéile le fios go bhfuil gaoth láidir ann. Tugann lagraigh an-domhain 
stoirmeacha leo.

17

#Fíric
In 2016, thosaigh Met Éireann agus 
ifi hei a e a ch a a ch a

ai he a i i e ch i e i sc i
i i eacha ch

a a a ch a a e as a i
stoirmeacha measartha agus móra.
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Stoirmeacha trópaiceacha
Bíonn stoirmeacha trópaiceacha díreach 
cosúil le lagraigh, seachas go mbíonn níos mó 
fuinnimh iontu. Tosaíonn hairicíní san Aigéan 
Atlantach. Is stoirmeacha trópaiceacha 
ollmhóra iad a chruthaíonn go leor damáiste 
nuair a thagann siad i dtír. Tugtar tíofúin ar 
stoirmeacha trópaiceacha in iarthuaisceart 
an Aigéin Chiúin. Má bhíonn siad san Aigéan 
Indiach, tugtar cioclóin orthu.

Bíonn hairicíní suas le ,000 km ar leithead. 
Cruthaíonn siad tonnta ollmhóra agus tugann 
siad báisteach uafásach trom leo. Tosaíonn siad 
amach ó chósta Iarthar na hAfraice agus téann 
siad soir trasna an Atlantaigh, ag teacht i dtír sa 
Mhuir Chairib. Téann siad ó thuaidh thar Stáit 
Aontaithe Mheiriceá. uair a thagann siad chomh fada leis an Atlantach Thuaidh, cailleann 
siad fuinneamh go hiondúil, agus déantar íosghrádú orthu go stoirm thrópaiceach. 
Uaireanta tagann na stoirmeacha trópaiceacha sin chomh fada le hÉirinn. Bíonn an aimsir 
an-fhliuch agus an-ghaofar nuair a tharlaíonn sé sin. Tagann hairicíní chomh fada le h irinn 
ó am go ham. Tharla sé sin i mí heireadh Fómhair 0 , nuair a bhí airicín Ophelia in 

irinn. Tharla damáiste ar fud na tíre mar gheall air agus fuair triúr bás.

Bíonn scamaill
thiubha i mballa
béil na stoirme
agus an ghaoth
is láidre

Ardaíonn aer te ón aigéan,
a thugann fuinneamh don hairicín

Gaoth dhromchla

Aer te
ag ardú

An béal: limistéar
ciúin a bhíonn
thart ar 30–40 míle
ar leithead

Aer
fionnuar

Sceitheadh

Scamall tiubh

Fíor 17.9 Trasghearradh de hairicín

1. Tosaíonn hairicíní idir  a s   h ai h, san áit a dtagann trádghaotha anoir le 
chéile. Tarlaíonn siad nuair a bhíonn teocht an aigéin ag  nó níos airde.

2. Tarraingítear aer isteach sa lár de chrios lagbhrú. Tarlaíonn galú mar go 
mbíonn an t-aigéan te, agus tarraingítear ceo uisce aníos. Forbraíonn stoirm 
thoirní thrópaiceach. De réir mar a ardaíonn an t-aer, fuaraíonn sé agus 
comhdhlúthaíonn sé. Cruthaíonn sé sin scamall.

Fíor 17.8 Shéid airicín Ophelia soir ó 
thuaidh thar cósta iarthar na hÉireann i 
mí heireadh Fómhair 0 .
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3. Scaoiltear níos mó teasa san atmaisféar mar gheall ar an gcomhdhlúthú. 
Méadaíonn sé sin méid agus luas an ghalaithe. Tarlaíonn fuarú agus 
comhdhlúthú arís mar gheall air sin.

4. Tarlaíonn sé seo arís agus arís eile, agus tosaíonn an stoirm ag casadh níos tapa 
mar gheall ar iarmhairt Coriolis. Nuair atá an ghaoth i stoirm ag 119 ciliméadar 
in aghaidh na huaire, tugtar hairicín Chatagóir 1 uirthi go hoifi giúil.

5. Bíonn an béal i lár an hairicín. Ón spás, breathnaíonn sé sin cosúil le poll i lár an 
hairicín. Bíonn an béal ann mar go dtiteann aer níos dlúithe i lár an hairicín. Tugtar 
balla béil na stoirme ar chiumhais an bhéil. Bíonn toirneach agus scamaill i mballa 
béil na stoirme. Bíonn an ghaoth ag os cionn 50 ciliméadar in aghaidh na huaire 
ansin. Bíonn an t-aer ag ardú agus ag titim seasta, agus breathnaíonn hairicíní 
cosúil le bandaí de scamaill ag dul timpeall agus timpeall.

6. De réir mar a bhogann an hairicín trasna an aigéin, cruthaíonn sé borradh 
stoirme. Is tonn ollmhór é sin, a bhíonn suas le hocht méadar ar ard. Bíonn sí in 
ann an-damáiste a dhéanamh do phobail cois cósta.

Fíor 17.10 Cad iad na himpleachtaí a bhaineann le hairicíní do ghníomhaíochtaí an chine dhaonna?

Súil siar agus machnamh

1. Cad a thugtar ar an gcóras aimsire a 
thugann báisteach agus scamaill go hÉirinn?

2. Mínigh conas a fhorbraíonn lagrach i 
d’fhocail féin.

3. Tarraing léaráid ina bhfuil fronta fuar agus 
fronta te.

4. Breathnaigh ar an léarscáil aimsire i bhFíor 
17.11 agus freagair na ceisteanna seo:
(a)  éan cur síos ar an aimsir os cionn:

 (i) Baile tha Cliath
 (ii) ondain
 (iii) Genoa

(b)   Cad iad na milleabair atá in easnamh ar 
an léarscáil?

5. Tabhair dhá ainm eile ar hairicín.

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.

996

Fronta fuar
Fronta te
Treo na gaoithe
Iseabair

1,012
1,0081,000

996988984
980L

BÁC
Londain

Genoa

992
1,004

Fíor 17.11

17
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Cén tsraith den atmaisféar ina bhfuil an ciseal ózóin, agus cén fáth a bhfuil sé 
tábhachtach?

2. Ainmnigh an dá ghás is coitianta san atmaisféar.

Ag tuiscint...
3. Cén fáth a bhfuil an iarmhairt cheaptha teasa nádúrtha tábhachtach?
4. Cén chaoi a gcruthaítear an ghaoth?

Ag cur i bhfeidhm...
5. Cad a tharlódh dá ndéanfá iarracht bád a sheoladh sna doldrama?
6. Tá an t-aerbhrú ag titim taobh amuigh. Ar cheart duit cóta a chur ort sula dtéann 

tú amach?

Ag déanamh anailíse…
7. Mínigh iarmhairt Coriolis i d’fhocail féin. Cén tionchar a bhíonn aici ar an ngaoth?
8. Mínigh an phríomhdhifríocht idir na trí chineál báistí. Scríobh abairt amháin ar a 

laghad faoi gach cineál báistí.

Ag measúnú...
9. Tá tú ag éisteacht leis an raidió agus ní chloiseann tú ach an deireadh de thuar 

na haimsire a deir go bhfuil ‘fronta te ag teacht i dtreo na hÉireann’. Cén aimsir a 
bheidh ann mar sin, dar leat?

10. Mínigh an tábhacht a bhaineann le timthriall an uisce.

Ag cruthú...
11. Cruthaigh samhail i mbosca bróg a léiríonn hairicín. Cuir lipéad ar gach píosa.
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Achoimre 1.7

o aic   a aisf ar
Atmaisféar
• Brat tanaí gás
• Trópaisféar: aimsir
• Strataisféar: ciseal ó óin, iarmhairt cheaptha teasa nádúrtha  a chothaíonn beatha an 

Domhain
Domhanleithead agus teas
• Téitear an domhan go míchothrom
• Domhanleithid ísle: te
• Domhanleithid arda: fuar
Gaoth
• Ardbhrú go lagbhrú
• Ardbhrú: bíonn aer dlúth agus é fuar, mar sin brúnn sé síos
• Lagbhrú: méadaíonn aer nuair a théitear é agus ardaíonn sé, an ghnáthghaoth i gceantar
Patrún domhanda na gaoithe
• Iarmhairt Coriolis: brúitear an ghaoth ar dheis sa leathsféar thuaidh, brúitear ar chlé í sa 

leathsféar theas, ainmnítear gaotha i ndiaidh threo na gaoithe as a dtagann siad
Aermhaiseanna
•   Aer te ag ardú: an-dona
• Aer fuar ag titim: an-mhaith
Uisce san atmaisféar
• Bogthaise choibhneasta
• Scamall: ciorras, cumalas, stratas
• Frasaíocht: rilíf, comhiompair, cioclónach, timthriall an uisce

o aic  ea has ai sire s asach  oir eacha
Frithchioclóin
• Ardbhrú, aer anuas, spéir ghlan, tirim, gaoth éadrom, 000s mb
Lagraigh
• Aer fuar polach, aer te trópaiceach, fronta fuar, fronta te, lagbhrú, aer ag ardú, scamaill, iuch, 

gaoth láidir, 00s mb
Léarscáileanna aimsire
•   Córais aimsire: aerbhrú, milleabair, iseabair, frontaí, ard, cioclón
Hairicíní
•   0 ° gaoth anoir aduaidh, aigéin theo,  km u, béal 50 km u
Sruthanna farraige
• Téamh míchothrom na n-aigéan, méadaíonn sruthanna teo teocht na farraige agus an aeir, 

laghdaíonn sruthanna fuara teocht na farraige agus an aeir
• Síobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh (te), Feacht abrador (fuar), Feacht na gCanárach
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Geo-Scileanna: léarscáileanna aimsire – iseabair agus 
frontaí
Tugtar cairteacha sionoptacha ar léarscáileanna aimsire freisin. Is féidir lagraigh agus 
frithchioclóin a tharraingt ar léarscáil le línte ar a dtugtar iseabair. Is líne é iseabar ar 
léarscáil aimsire a nascann áiteanna ina bhfuil a  aer hrú a aisf arach c a a. 
Tugann stáisiúin aimsire agus baoithe aimsire ar an bhfarraige sonraí faoin aerbhrú. 
Breactar na sonraí sin ar léarscáil. Tarraingítear línte idir na spotaí chun na hiseabair a léiriú.

Fíor 17.12 Conas a léirítear lagraigh agus 
frithchioclóin ar léarscáileanna aimsire

1,012

1,016

1,008

Iseabair1,008

980

984988

992

996
1,000 1,004

1,0
08

1,0
12

1,016

1,020

L

H

Iseabair
Treo na gaoithe

1,008

1,020

1,012

1,016

1,008

Iseabair1,008

980

984988

992

996
1,000 1,004

1,0
08

1,0
12

1,016

1,020

L

H

Iseabair
Treo na gaoithe

1,008

1,020

1. Tá iseabair beagáinín cosúil le comhrianta ar 
léarscáil de chuid na SO.
• Ní thrasnaíonn iseabair a chéile riamh.
•  Bíonn an ghaoth níos láidre nuair a bhíonn na 

hiseabair gar dá chéile.
•  Bíonn an ghaoth níos éadroime nuair a 

bhíonn na hiseabair i bhfad óna chéile.

3. Tugann na huimhreacha ar na línte 
an t-aerbhrú ina mhilleabair le fios. 
Bíonn 4 mb idir iseabair i gcónaí.

 I gcás lagrach, laghdaíonn na milleabair  
i dtreo an láir. Ag lár an lagraigh, úsáidtear 
an litir L chun a léiriú gur aermhais  
lagbhrú é.

4. I gcás frithchioclón, 
méadaíonn na milleabair i 
dtreo an láir. Ag lár an 
fhrithchioclóin, úsáidtear an 
litir H chun a léiriú gur 
aermhais ardbhrú é.

Léaráidí gaothróis
1. Taispeánann léaráidí gaothróis luas agus  

treo na gaoithe i gceantar ar leith le himeacht ama.
2. Léiríonn gach géag an treo as a dtáinig an ghaoth,  

agus léiríonn na dathanna difriúla luas na gaoithe  
sa cheantar sin.

3. Míníonn eochair cén luas a bhaineann le gach dath.

5% 10% 15% 20%

T

D

OI

<5 km/u
5–10 km/u
10–20 km/u
20–30 km/u
>35 km/u

Fíor 17.13 Léaráid ghaothróis
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Topaic 18Réamhaisnéisiú na haimsire

Toradh foghlama

1.8 sonraí aimsire a bhailiú, a thaifeadadh agus léamh a dhéanamh orthu

Cén fáth a bhfuil sé seo 
á fhoghlaim agam?

Chun foghlaim faoin gcaoi a mbíonn an aimsir 
contúirteach uaireanta. Caithfidh oibrithe trálaeir 
ar an bhfarraige, píolótaí eitleán agus captaein 
tancaeir ola a bheith ar an eolas faoin aimsir atá 
le teacht. Chun foghlaim faoin gcaoi a dtuartar an 
aimsir.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Uirlisí difriúla chun an aimsir a 

thomhas agus conas a úsáidtear 
iad

• Conas a ríomhtar an teocht
• Conas a tharraingítear 

léarscáileanna aimsire

Príomhscileanna

A bheith liteartha agus mé ag cur le mo stór focal le téarmaí nua a úsáidtear i réamhaisnéis 
na haimsire
A bheith uimheartha agus mé ag foghlaim le huirlisí aimsire a léamh

Eochairfhocail na topaice

aimsir

gearrthéarmach

meitéareolaíocht

Met Éireann

réamhaisnéisiú

teocht

aerbhrú

treo na gaoithe

luas na gaoithe

báisteach

bogthaise

grian

teirmiméadar

baraiméadar

eite ghaoithe

ainéimiméadar

méadar báistí

taismhéadar

griantaifeadán

Celsius

milleabair/heicteaphascail

airde an chompáis

km/u Beaufort

milliméadair

% TC

uaireanta an chloig

meán bliantúil raon isiteirmeacha

iseabair

iseataic

isihiaití

isihéilí

stáisiúin aimsire

5-4-3-2-1

Chun ullmhú don topaic seo, breathnaigh ar réamhaisnéis na haimsire, agus breac 
nóta díobh seo a leanas:
1. Cúig théarma nua nár chuala tú trácht orthu cheana
2. Ceithre théarma a thuigeann tú
3. Trí shiombail a úsáideadh
4. Dhá thuar a thug an réamhaisnéiseoir aimsire
5. Aon cheist amháin atá fós agat
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An aimsir agus réamhaisnéis na haimsire

Cad is aimsir ann?
Is ionann an aimsir agus staid ghearrthéarmach an atmaisféir. Is é sin, is ionann an 
aimsir agus a bhfuil ag tarlú san atmaisféar ag am agus in áit ar leith. Is ionann 
réamhaisnéis na haimsire agus tuar nó meastachán ar an aimsir a bheidh i gceantar 
go ceann cúpla lá.

Cén fáth a bhfuil réamhaisnéis na haimsire tábhachtach?
Cabhraíonn réamhaisnéis na haimsire linn gníomhaíochtaí a phleanáil. Bíonn 
réamhaisnéis na haimsire an-tábhachtach do roinnt daoine:

1. Caithfidh feirmeoirí ar fud na tíre bheith ar an eolas faoin aimsir atá le teacht 
chun a gcuid oibre a phleanáil, cosúil le féar a bhaint nó a thriomú.

2. Caithfidh iascairí i gcalafoirt iascaireachta ar nós Chuan na gCealla Beaga a fháil 
amach an mbeidh an fharraige contúirteach sula dtéann siad amach ag iascaireacht 
agus le go mbeidh a fhios acu cén t-am is fearr le filleadh ar an mórthír.

3. Caithfidh rialtóirí aerthráchta sna haerfoirt agus píolótaí bheith ar an eolas 
faoin aimsir le go mbeidh a fhios acu an gcuirfear isteach ar eitleáin ag éirí nó ag 
tuirlingt. Uaireanta cuireann drochaimsir moill ar eitiltí, mar gurb í sábháilteacht 
na bpaisinéirí an rud is tábhachtaí i gcónaí.

4. B’fhéidir nach mbeadh lucht spóirt in ann páirt a ghlacadh in imeachtaí 
beartaithe má bhíonn an aimsir go dona. Bíonn sé contúirteach má bhíonn tú 
taobh amuigh i ndrochaimsir i roinnt spórt.

1.

3.

2.

4.

Fíor 18.1 Bíonn tionchar ag an aimsir ar gach duine. Braitheann slí mhaireachtála 
roinnt daoine ar an aimsir. Cad iad na himpleachtaí a bheadh ag drochaimsir ar gach 
ceann díobh seo thuas? Ar chuir an aimsir isteach ar ghníomhaíocht a bhí beartaithe 
agatsa am ar bith?

ii
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Réamhaisnéisiú na haimsire

Met Éireann
Tugtar meitéareolaíocht ar staidéar na haimsire. Bíonn meitéareolaithe i mbun sonraí 
aimsire a bhailiú, a thaifeadadh agus léamh a dhéanamh orthu. Tugann Met Éireann, 
seirbhís náisiúnta meitéareolaíochta na h ireann, eolas tráthúil faoin aimsir do go leor 
cliant, longa agus aerárthaigh ina measc.

Conas a dhéantar réamhaisnéis na haimsire in Éirinn
1. Bailíonn stáisiúin aimsire, satailítí, stáisiúin radair agus longa sonraí agus eolas 

aimsire.
2. Cuirtear an t-eolas chuig Met ireann, lárionad aimsire na h ireann, atá lonnaithe 

i nGlas aíon i mBaile tha Cliath.
3. éanann meitéareolaithe próiseáil agus anailísiú ar an eolas sin.
4. llmhaítear léarscáileanna agus tuarascálacha aimsire.
5. Foilsítear réamhaisnéis na haimsire sna meáin: i nuachtáin, ar an idirlíon, sna 

meáin shóisialta, ar an teilifís agus ar an raidió.

Tugann suíomh gréasáin Met ireann eolas suas chun dáta, tacair sonraí agus staitisticí.

adar báistí Grianghraif satailíte

Naisc le 
réimse 
réamhaisnéisí

Eolas, 
oideachas 
agus 
foilseacháin

Folláine 
aimsire

Réamhaisnéis 
reatha

Eolas 
tráthúil 
suas chun 
dáta ar 
Twitter

Fíor 18.2 eathanach baile Met ireann ( ollaig 0 ) a thaispeánann an áit ar féidir leat 
teacht ar shonraí aimsire

18
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Stáisiúin aimsire
Is áit é stáisiún aimsire ina 
gcoinnítear trealamh agus 
uirlisí aimsire chun an aimsir a 
thomhas. Léitear tomhais ó na 
huirlisí gach uair an chloig.

Tá stáisiúin aimsire 
leictreonacha ar fud na tíre 
freisin. Tá roinnt ar dhroichid ar 
mhótarbhealaí agus ar bhallaí 
calafort.

930

Griantaifeadán
Campbell–Stokes

Teirmiméadar uasteochta
is íosteochta

Méadar
báistí

Eite ghaoithe
Ainéimiméadar

Teirmiméadar bolgáin
iuch-is-tirim

Baraiméadar

Scáthlán Stevenson

Fíor 18.4 irlisí aimsire i stáisiún aimsire. Cé mhéad atá ann? An féidir leat a thuar cad a 
thomhaiseann gach ceann díobh? Beidh tú in ann do chuid freagraí a sheiceáil agus tú ag 
foghlaim níos mó faoin topaic seo.

Fíor 18.3 éarscáil a léiríonn suíomh na stáisiún aimsire 
in irinn. Cén stáisiún aimsire is gaire duitse?

Caisleán Bhaile
Sheáin

Aerfort Chnoc
Mhuire

Ceann Mhása

Cionn Mhálanna

Marcréidh

Cluain Creamha

An Muileann gCearr

Baile Uí Fhiacháin

Páirc an Fhionnuisce

Rinn an Róistigh

Aerfort na Sionainne

Inis Arcáin

Baile Átha
an Rí

Béal Átha hÉis

Béal an
Mhuirthead

Páirc na Darach,
Ceatharlach

Aeradróm
Mhic Easmainn

Clár Chlainne Mhuiris

Aerfort Chorcaí

Aerfort Bhaile Átha Cliath

Dún Samhnaí

An Chloch Liath,
Mainistir Fhear Maí

Fionnúir

Coláiste Talmhaíochta
an Ghoirtín

Dairbhre

Eolaíocht
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Réamhaisnéisiú na haimsire 18

Sonraí aimsire a bhailiú ó uirlisí aimsire

Teirmiméadar uasteochta is íosteochta 
sáidtear é seo chun teocht a thomhas. sáidtear Celsius (°C) mar 

aonad tomhais don teocht.

1. Nuair a ardaíonn an teocht, méadaíonn an t-alcól san fheadán ar 
chlé agus brúnn sé mearcair suas an feadán ar dheis. éiríonn píosa 
miotail san fheadán an pointe is airde a mbíonn an mearcair ( 0 °C).

2. Nuair a thiteann an teocht, laghdaíonn an t-alcól, agus ardaíonn 
an mearcair san fheadán ar chlé. éiríonn píosa miotail san 
fheadán an pointe is ísle a mbíonn an mearcair ( 5 °C).

3. Brúitear cnaipe athshocrúcháin chun na píosaí miotail a 
scaoileadh agus tomhais nua a fháil.

4. sáidtear meán an dá thomhas chun an mheánteocht laethúil a 
ríomh.

5. B’fhearr an teocht a thomhas faoi scáth.
6. Seans go bhfuil teirmiméadar simplí agaibh ar scoil. Má tá, is féidir 

an teocht a léamh díreach ón bhfeadán.

Baraiméadar anaróideach 
sáidtear é seo chun brú atmaisféarach a thomhas. sáidtear 

milleabair (mb) nó heicteaphascail mar aonad tomhais.

1. Is é is baraiméadar ann canna miotail séalaithe ina  
bhfuil folús. Bogtar clár an channa píosa beag nuair  
a athraíonn an brú atmaisféarach beagáinín.  
Bogann sé sin an tsnáthaid dhubh.

2. Cnag go héadrom ar an ngloine chun an  
baraiméadar a athshocrú.

3. Cas an tsnáthaid dhearg go dtí go bhfuil sí ar aon líne  
leis an tsnáthaid dhubh.

4. Nuair a théann tú ar ais chuig an mbaraiméadar, buail  
cnag beag ar an ngloine. Má d’athraigh an brú, bogfaidh  
an tsnáthaid dhubh. Inseoidh treo na gluaiseachta  
duit láithreach ar thit nó ar ardaigh an t-aerbhrú.

Eite ghaoithe
sáidtear í seo chun treo na gaoithe a thaifeadadh. 
sáidtear aird an chompáis (tuaisceart, deisceart, 

oirthear, iarthar) mar aonad tomhais.

1. Bíonn saighead agus seol a bhogann ar chrann ar 
eite ghaoithe. Bíonn airde an chompáis greamaithe 
den chrann agus léiríonn siad na treonna.

2. Séideann an ghaoth an seol. Casann ceann na 
saigheada sa treo as a dtagann an ghaoth.

3. Bíonn an ghaoth ag séideadh ón treo atá faoin 
tsaighead.

Fíor 18.5 
Teirmiméadar 
uasteochta is 
íosteochta

Fíor 18.6 Tomhaiseann 
baraiméadar anaróideach 
aerbhrú.

Fíor 18.7 ite ghaoithe. Tá airde 
an chompáis greamaithe den 
chrann agus ní bhogann siad.
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Ainéimiméadar
sáidtear é seo chun luas na gaoithe a 

thomhas. sáidtear ciliméadar (km) san 
uair nó muirmhíle san uair mar aonad 
tomhais.

1. Bíonn trí chupa ar acastóir a 
chasann nuair a shéideann an 
ghaoth. á láidre an ghaoth, is é is 
tapa a chasann na cupaí.

2. Taifeadann méadar ar an 
ainéimiméadar an méid uaireanta a 
chasann na cupaí an t-acastóir go 
hiomlán. sáidtear an líon sin chun 
luas na gaoithe a ríomh.

3. Is dócha gur ainéimiméadar láimhe atá agaibhse ar scoil. Oibríonn sé ar an 
mbealach céanna, seachas go bhfuil fean ann in áit cupaí.

Scáthlán Stevenson
í uirlis aimsire é seo, ach mar sin féin tá sé tábhachtach 

sa mheitéareolaíocht. sáidtear é chun uirlisí aimsire a 
stóráil agus chun foscadh a thabhairt dóibh ón ngrian.

1. Bíonn dath bán ar scáthlán Ste enson chun an 
ghrian a fhrithchaitheamh.

2. Bíonn díon claonta air agus lataí ar na 
taobhanna. Titeann an bháisteach le fána astu, 
seachas isteach sa scáthlán.

3. Bíonn teirmiméadar, teirmiméadar bolgáin 
 i ch is iri  agus baraiméadar ann.

4. Bíonn aer in ann dul isteach tríd na lataí ionas go 
ndéanann na teirmiméadair an teocht a thaifeadadh i gceart.

Méadar báistí 
sáidtear é seo chun frasaíocht a 

thomhas. sáidtear milliméadair (mm) 
mar aonad tomhais.

1. Bíonn méadar báistí amuigh faoin 
spéir i spás oscailte, gan aon 
chrann ná foirgneamh in aice leis. 
Bíonn cuid de faoin talamh ionas 
nach dtitfi dh sé.

2. Bíonn sorcóir seachtrach air a 
bhíonn os cionn na talún. Bailítear 
frasaíocht ansin.

3. Téann an fhrasaíocht síos go dtí 
sorcóir tomhais trí thonnadóir a 
bhíonn faoin sorcóir seachtrach.

4. Bíonn milliméadair ar an sorcóir tomhais agus úsáidtear é chun an fhrasaíocht a 
thomhas uair sa lá.

Fíor 18.8 Tomhaiseann 
ainéimiméadar luas na 
gaoithe

Fíor 18.9 Ainéimiméadar 
láimhe

Fíor 18.10 Scáthlán Ste enson

Fíor 18.11 Méadar báistí a léiríonn uisce báistí sa 
sorcóir tomhais

Sorcóir
seachtrach

Sorcóir
tomhais

Tonnadóir
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Réamhaisnéisiú na haimsire

eir i a ar o i   i ch is iri  ais h a ar
sáidtear é seo chun bogthaise a thomhas. sáidtear 

céatadán bogthaise coibhneasta (% TC) mar aonad tomhais.

1. Stóráiltear teirmiméadair bolgáin  iuch-is-tirim i scáthlán 
Ste enson. Bíonn dhá theirmiméadar ann.

2. Tomhaiseann teirmiméadar tirimbholgáin teocht an aeir.
3. Coinnítear an bolgán sa dara teirmiméadar  i ch e 

héadach muislín a chuirtear in uisce.
4. Fuaraíonn an galú an bolgán  iuch. Má bhíonn an t-aer 

ar maos le ceo uisce, ní ghalóidh an t-uisce ar an éadach 
chomh tapa céanna. Tugann sé sin teocht an aeir ar 
maos.

5. Faightear an bhogthaise choibhneasta ach an difríocht 
idir an dá theirmiméadar a ríomh agus an TC a léamh ó 
scála.

6. Cuireann an bhogthaise choibhneasta (% TC) in iúl an 
dócha go mbeidh báisteach ann. Má bhíonn an  TC ard, 
agus má thiteann teocht an aeir, comhdhlúthaíonn an ceo 
uisce as an atmaisféar agus cruthaítear scamall.

Griantaifeadán Campbell–Stokes
Tomhaiseann sé seo uaireanta an chloig gréine agus 
chomh dian is atá siad. sáidtear uaireanta an chloig 
gréine sa lá mar aonad tomhais.

1. Díríonn liathróid ghloine na gathanna gréine ar 
phíosa páipéir teas-íogair.

2. Dónn na gathanna gréine líne ar an bpáipéar i rith an 
lae. Mura bhfuil an ghrian ag taitneamh, ní fhágtar 
aon rian de ar an bpíosa páipéir.

3. oinntear an píosa páipéir ina uaireanta an chloig, 
agus léiríonn an chuid atá dóite cén uair a bhí an 
ghrian ag taitneamh agus cé chomh fada agus a bhí 
sí ag taitneamh.

Fíor 18.14 Páipéar teas-íogair dóite ó ghriantaifeadán 
Campbell Stokes

6

18
Winter card

15

Northern

12

12 Hemisphere
9 15

9
F6731A

6

18

 

Fíor 18.12 Teirmiméadar 
bolgáin  iuch-is-tirim

18

Fíor 18.13 Griantaifeadán 
Campbell Stokes
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Sonraí aimsire a mhapáil
Is féidir teocht, aerbhrú, uaireanta an chloig gréine, báisteach agus luas na gaoithe a 
tharraingt ar léarscáil aimsire le línte.

ascann línte ar léarscáil aimsire áiteanna ina bhfuil an ghné aimsire mar an gcéanna:

• Tugtar isiteirmeacha ar línte teochta.
• Tugtar iseabair ar línte aerbhrú.
• Tugtar isihéilí ar línte uaireanta an chloig gréine.
• Tugtar isihiaití ar línte báistí.
• Tugtar iseataicí ar línte luas na gaoithe.

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

Meán Lae Amárach – Báisteach

Meán Lae Amárach – Scamaill Meán Lae Amárach – Teocht

Meán Lae Amárach – Iseabair
AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

Meán Lae Amárach – Báisteach

Meán Lae Amárach – Scamaill Meán Lae Amárach – Teocht

Meán Lae Amárach – Iseabair

Taispeánann iseabair aerbhrú 
agus cé acu a bhfuil lagraigh 
nó frithchioclóin ann.

sáidtear dath gorm chun an 
bháisteach a léiriú. á dhorcha an 
gorm, is ea is troime an bháisteach.

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

Meán Lae Amárach – Báisteach

Meán Lae Amárach – Scamaill Meán Lae Amárach – Teocht

Meán Lae Amárach – Iseabair

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

AMÁRACH, DÉ SATHAIRN AMÁRACH, DÉ SATHAIRN

Meán Lae Amárach – Báisteach

Meán Lae Amárach – Scamaill Meán Lae Amárach – Teocht

Meán Lae Amárach – Iseabair

Taispeántar scamaill ar íomhá 
ríomhaireachta a thuarann 
méid na scamall.

sáidtear dath dearg chun an teocht 
a léiriú. á theo an t-aer, is ea is 
dorcha an dearg. sáidtear dath 
gorm chun an t-aer fuar a léiriú.

Fíor 18.15 éarscáileanna aimsire ó Met ireann ( anáir 0 )

#Fíric
Tomhaiseadh an teocht is airde riamh in Éirinn ag Caisleán Chill Chainnigh ar an  

ei hea h h ich a e ch a si
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Réamhaisnéisiú na haimsire

Saothar an tíreolaí: Liam Armitage 

ithim suíomh gréasáin agus  
cuntas Twitter a thugann 
réamhaisnéis na haimsire don 
cheantar áitiúil. éanaim 
iarracht daoine a choinneáil ar 
an eolas faoin aimsir a bheidh 
ina gceantar féin. Bailítear na 
sonraí ó mo stáisiún aimsire 
gach 0 soicind agus cuirtear 
iad leis na bogearraí atá agam 
chun aimsir a chur i láthair. 

ithim an stáisiún mé féin agus 
tá drón agam freisin chun 
pictiúir a ghlacadh den aimsir 
chun cur leis na híomhánna a 
fhoilsím. Dúirt go leor daoine liom go dtaitníonn an méid a dhéanaim leo agus go 
gcabhraíonn sé go mór leo. Má bhíonn rabhadh náisiúnta aimsire ann, cuirim é sin ar 
mo chuntas freisin. Cuirim an chomhairle in oiriúint do mhuintir na háite, le go 
bhfeilfidh sé dóibh.

Súil siar agus machnamh

1. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach iarracht a dhéanamh an aimsir a thuar?
2. Cad iad na huirlisí aimsire a bhíonn i scáthlán Ste enson?
3. Mínigh conas a oibríonn baraiméadar i d’fhocail féin.
4. Cén fáth a bhfuil aerbhrú ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí san aimsir?
5. Cad é an t-eolas is luachmhaire a d’fhoghlaim tú ón topaic seo? Conas a úsáidfidh 

tú é ó lá go lá?

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.

  A

n Saol Seo

AIMSIR

Fíor 18.16 Réamhaisnéiseoir aimsire

18
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Cén ghné den aimsir a léiríonn siad seo a leanas?
•  Iseabair        •  Isihéilí        •  Iseataicí        •  Isihiaití        •  Isiteirmeacha

Ag tuiscint...
2. Cén fáth a mbeadh na daoine seo a leanas ag brath ar réamhaisnéis na haimsire?

  Treoraí turasóireachta          Tógálaí          Pleanálaí bainise

Ag cur i bhfeidhm...
3. Samhlaigh go bhfaca tú baraiméadar agus gur léirigh sé go raibh an t-aerbhrú ag 

titim. Cén chomhairle a chuirfeá ar fheirmeoir atá ar tí tosú leis an bhfómhar?
4. Samhlaigh gur oifi geach de chuid na comhairle tú atá i gceannas ar thránna 

an cheantair. Deirtear leat go bhfuil córas aimsire ardbhrú ag teacht i dtreo na 
hÉireann. Cén tionchar a bheidh aige sin ar do phost?

Ag déanamh anailíse…
5. Teastaíonn ó do scoil stáisiún aimsire a bhunú. Iarradh ort liosta a dhéanamh den 

trealamh ba cheart a cheannach. Cad a mholfá don scoil?

Ag measúnú...
6. Cheannaigh do scoil trealamh do stáisiún aimsire. Tarraing sracléarscáil de do scoil 

agus marcáil an áit is fearr don stáisiún aimsire sa scoil. Cén fáth ar roghnaigh tú 
an áit sin?

Ag cruthú...
7. ear bileog taifi d chun sonraí aimsire a bhailiú i gceantar do scoile. Bailigh sonraí 

aimsire ar feadh na bliana agus úsáid graif chun achoimre a dhéanamh ar na 
torthaí.
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Réamhaisnéisiú na haimsire 18

Achoimre 1.8

Topaic 18: Réamhaisnéisiú na haimsire
Aimsir
•   Aimsir: staid an atmaisféir ag am faoi leith
•   Meitéareolaíocht: staidéar na haimsire, Met Éireann, meitéareolaithe
•   Tábhacht réamhaisnéisí aimsire: iascairí, feirmeoirí, turasóireacht, píolótaí, spórt

Stáisiún aimsire
•   Teocht: teirmiméadar, °C
•   Grian: Griantaifeadán Campbell Stokes, uaireanta an chloig in aghaidh an lae
•   Frasaíocht: méadar báistí, mm
•   Luas na gaoithe: ainéimiméadar, km san uair
•   Treo na gaoithe: eite ghaoithe, taispeánann saighead treo T, , O, I
•   Bogthaise: Teirmiméadar bolgáin iuch-is-tirim, bogthaise choibhneasta
•   Brú atmaisféarach: baraiméadar, milleabair nó heicteaphascail
•   Scáthlán Ste enson: bán, lataí ar na taobhanna, stóráiltear teirmiméadair agus taismhéadar ann

Léarscáileanna aimsire
•   Isiteirmeacha: teocht
•   Isihéilí: grian
•   Iseataic: luas na gaoithe
•   Isihiaití: báisteach
•   Iseabair: brú

Léamh a dhéanamh ar shonraí aimsire
•   Meánteocht bhliantúil
•   Raon teochta bliantúil
•   Scála Beaufort, fórsaí 
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Geo-Scileanna: léamh a dhéanamh ar shonraí aimsire

Achoimre a dhéanamh ar léamha teochta

Mí Ean Feabh Már Aib Bea Meith Iúil Lún MF DF Samh Noll
Teocht
(°C)

.5 7.0 .5 10.0 .5 12.0 .5 14.0 .0 12.0 .5 5.5

Tábla 18.1 An mheánteocht mhíosúil i stáisiún aimsire ireannach

Is féidir léamha teochta a úsáid chun an mheánteocht bhliantúil agus an raon teochta 
bliantúil a ríomh.

An mheánteocht bhliantúil a ríomh
Suimigh an mheánteocht ó gach mí.

Roinn ar a 12.

Mar shampla:

( .5  .0  .5  0.0  .5  .0  .5  .0  .0  .0  .5  5.5)  0 
0    

An raon teochta bliantúil a ríomh
Is ionann an raon teochta agus an difríocht idir an teocht is airde agus an teocht is ísle. 

á laghad an difríocht, is ea is measartha an aeráid sa réigiún go hiondúil.

Bain meánteocht na míosa is fuaire ó mheánteocht na míosa is teo.

Mar shampla:

  .5  

Scála gaoithe Beaufort
sáidtear scála Beaufort chun cur síos a dhéanamh ar neart na gaoithe. oinntear 

neart na gaoithe in  fhórsa. Tomhaistear neart na gaoithe in aghaidh an scála ach 
breathnú ar an éifeacht a bhíonn ag an ngaoth ar an tírdhreach. Mar shampla, léiríonn 
deatach ag ardú díreach suas ó shimléir go bhfuil an aimsir ciúin agus nach bhfuil aon 
ghaoth ann.

Fíor 18.17 Scála Beaufort

Fórsa 1
(5 km/u)

Fórsa 3
(12–19 km/u)

Fórsa 5
(29–38 km/u)

Fórsa 7
(50–61 km/u)

Fórsa 9
(75–88 km/u)

Fórsa 11
(103–117 km/u)

Fórsa 2
(6–11 km/u)

Fórsa 4
(20–38 km/u)

Fórsa 6
(39–49 km/u)

Fórsa 8
(63–74 km/u)

Fórsa 10
(89–102 km/u)

Fórsa 12
(118+ km/u)

LEOITHNE LÁIDIRLEOITHNE BHOGCIÚIN GÁLA MÓR        HAIRICÍN
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Topaic 19Acmhainní fuinnimh cuid 1

Toradh foghlama

1.9 idirdhealú a dhéanamh idir na cineálacha acmhainní fuinnimh a ghineann an 
domhan fisiceach

Cén fáth a bhfuil sé seo á fhoghlaim 
agam?
Chun foghlaim faoin gcúis a bhfuil acmhainní 
fuinnimh an-tábhachtach don saol ó lá go lá. 
Cabhraíonn siad linn ár n-áiteanna cónaithe 
a théamh agus cuireann siad fuinneamh ar 
fáil dár gcarranna agus don innealra inár 
dtionscail. Cárb as a dtagann na hacmhainní 
fuinnimh? Agus cén fáth a mbíonn tóir níos 
mó ar chuid díobh, cé gur léir go ndéanann 
siad dochar don timpeallacht?

Cad a fhoghlaimeoidh 
mé?
• An difríocht idir foinsí 

fuinnimh in-athnuaite agus 
neamh-inathnuaite

• a buntáistí agus 
míbhuntáistí a bhaineann 
le cineálacha difriúla 
acmhainní fuinnimh a 
chruthaíonn an Domhan

• Saothrú inbhuanaithe

Príomhscileanna

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú agus acmhainní nádúrtha á gcur i 
gcatagóirí In-athnuaite’ agus eamh-inathnuaite’

A bheith cruthaitheach agus fiosrú á dhéanamh ar roghanna eile le húsáid in áit 
acmhainní fuinnimh traidisiúnta

Eochairfhocail na topaice

saothrú inbhuanaithe

neamh- 
inathnuaite fi i e h ola gual gás 

nádúrtha móin núicléachacmhainní 
fuinnimh

in-athnuaite neamhfhinideach fuinneamh gréine gaoth

cumhacht hidrileictreach bithmhais geoiteirmeach

taoide

Obair bheirte chomhroinnte

Conas a dhéantar d’áit chónaithe agus an scoil a théamh? An úsáidtear acmhainní 
fuinnimh in-athnuaite nó neamh-inathnuaite? Smaoinigh faoi sin ar feadh nóiméid, 
agus ansin le do pháirtí nó i ngrúpa, pléigí na hacmhainní a úsáidtear. oinnigí leis an 
rang é ansin.
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Acmhainní nádúrtha
Is ionann acmhainn nádúrtha agus ábhar ón nádúr is féidir linn a úsáid chun ár saol a 
fheabhsú. Is acmhainní nádúrtha iad uisce, ithir agus carraigeacha.

• Is acmhainn riachtanach nádúrtha é uisce. Teastaíonn sé ó gach neach beo chun 
maireachtáil agus chun bia a fhás.

• Teastaíonn ithir chun bia a tháirgeadh. Tá ithir riachtanach chun go mairfimid.
• Tugann carraigeacha mianraí, miotail agus breoslaí iontaise ar nós ola agus gáis 

dúinn.

Foinsí fuinnimh in-athnuaite agus neamh-inathnuaite
Is féidir le hacmhainní nádúrtha a bheith in-athnuaite nó neamh-inathnuaite.

Acmhainní in-athnuaite
Is féidir acmhainní fuinnimh in-athnuaite a úsáid arís agus arís eile. Tá siad 
neamhfhinideach, is é sin, ní ídeofar go brách iad.

Acmhainní neamh-inathnuaite
uair a úsáidtear acmhainní fuinnimh neamh-inathnuaite, bíonn siad imithe go deo. Tá 

siad fi i each, is é sin, ídeofar ar fad iad ar deireadh. Is acmhainní fuinnimh neamh-
inathnuaite iad ola, móin agus gual.

Comparáid idir acmhainní fuinnimh in-athnuaite

Fuinneamh gréine
Suíomh: gach áit

Baint: painéil ghréine

Úsáidí: tithe aonair a théamh; comharthaí 
bóithre a chumhachtú

Buntáistí: glan mar nach mbíonn aon 
astaíochtaí CO2 uaidh  saor in aisce seachas 
na costais bhunaidh  neamhfhinideach

Míbhuntáistí: athraíonn an méid fuinnimh a 
tháirgtear i rith na bliana

Fuinneamh gaoithe
Suíomh: cois cósta

Baint: tuirbíní

Úsáidí: cuirtear leictreachas leis an angach 
áisiúnta

Buntáistí: glan mar nach mbíonn aon 
astaíochtaí CO2 uaidh; neamhfhinideach

Míbhuntáistí: cuirtear tuirbíní i gceantair áille 
go minic agus ní bhíonn cuma ródheas orthu  
bíonn siad torannach

Fíor 19.1 Tá sé 
níos fearr don 
timpeallacht 
fuinneamh gréine 
a úsáid in áit  
gáis chun uisce  
a théamh.

Fíor 19.2 
Is bealach 
inbhuanaithe iad 
tuirbíní gaoithe 
chun leictreachas 
a ghiniúint.
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Acmhainní fuinnimh cuid 1

Fuinneamh na taoide
Suíomh: cois cósta

Baint: tuirbíní faoin uisce

Úsáidí: tá taighde ar bun faoi láthair ar na 
féidearthachtaí a bhaineann leis

Buntáistí: glan mar nach mbíonn aon astaíochtaí 
CO2 uaidh; neamhfhinideach 

Míbhuntáistí: cuirtear tuirbíní i gceantair áille go 
minic agus ní bhíonn cuma ródheas orthu

Cumhacht hidrileictreach
Suíomh: fánaí géara ar a bhfuil aibhneacha

Baint: dambaí

Úsáidí: cuirtear leictreachas leis an angach 
áisiúnta 

Buntáistí: glan mar nach mbíonn aon astaíochtaí 
CO2 uaidh  is ceantair caithimh aimsire iad 
lochanna taiscumair  neamhfhinideach

Míbhuntáistí: cuireann siad isteach ar shaolré 
nádúrtha na n-iasc san abhainn  cruthaítear 
lochanna taobh thiar den damba, a fhágann 
talamh feirme agus tithe faoi uisce

Bithmhais
Suíomh: ceantair arda

Baint: feirmeoireacht

Úsáidí: áiteanna cónaithe a théamh  úsáidtear 
roinnt chun bithbhreoslaí iompair a dhéanamh

Buntáistí: neamhfhinideach

Míbhuntáistí: úsáidtear talamh a d’fhéadfaí a 
úsáid chun bia a fhás  caithfear téitheoirí agus 
innill a athrú sular féidir bithmhais a úsáid iontu

Fuinneamh geoiteirmeach
Suíomh: gach áit

Baint: córas píopaí faoi thalamh

Úsáidí: áiteanna cónaithe a théamh

Buntáistí: glan mar nach mbíonn aon astaíochtaí 
CO2 uaidh; neamhfhinideach

Míbhuntáistí: Níl teocht na talún in Éirinn te go 
leor chun go n-oibreodh sé seo ar scála mór

Fíor 19.3 Is féidir 
cumhacht na 
taoide a úsáid 
chun leictreachas 
a ghiniúint ar 
thuirbíní faoin 
uisce.

Fíor 19.4 Gintear 
cumhacht 
hidrileictreach trí 
uisce ó abhainn a 
chur trí thuirbíní a 
thógtar i ndamba.

Fíor 19.5 
Tiontaíonn 
bithmhais plandaí 
ina mbreosla a 
úsáidtear chun 
foirgnimh a 
théamh agus chun 
feithiclí a rith.

Fíor 19.6 Oibríonn 
fuinneamh 
geoiteirmeach 
an-mhaith in 
áiteanna a mbíonn 
gníomhaíocht 
bholcánach.

19
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Comparáid idir acmhainní fuinnimh neamh-inathnuaite

Ola
Suíomh: Murascaill na Peirse, an Meánoirthear   
Stáit Aontaithe Mheiriceá  an úis

Baint: druileáil

Úsáidí: áiteanna cónaithe a théamh  tionscal   
fotháirgí, m.sh. peitreal, péint, plaisteach

Buntáistí: saor  níos glaine ná gual le dó  ar fáil  
go héasca agus éasca le hiompar  éifeachtach,  
tagann go leor fuinnimh aisti

Míbhuntáistí: déanann doirteadh ola dochar don  
timpeallacht  bíonn an praghas ag ardú agus  
ag ísliú

Gual
Suíomh: An Astráil, an Indinéis, an úis

Baint: mianadóireacht dromchla

Úsáidí: áiteanna cónaithe a théamh

Buntáistí: saor  ar fáil go héasca

Míbhuntáistí: finideach  tagann astaíochtaí CO2 as

Gás nádúrtha
Suíomh: Éire

Baint: druileáil

Úsáidí: áiteanna cónaithe a théamh

Buntáistí: saor  ar fáil go héasca  le baint in irinn

Míbhuntáistí: finideach  tagann astaíochtaí CO2 as

Móin
Suíomh: portaigh ardaithe, ár na Tíre, ire

Baint: innealra

Úsáidí: áiteanna cónaithe a théamh, brícíní  
stáisiúin chumhachta Bhord na Móna  caonach 
móna a úsáidtear i ngairdíní

Buntáistí: saor  ar fáil go héasca  le baint in irinn

Míbhuntáistí: finideach  tagann astaíochtaí CO2 as

Fíor 19.7 Is foinse 
éifeachtach 
breosla í ola ach 
déanann sí dochar 
don timpeallacht.

Fíor 19.8 Is foinse 
breosla é gual atá 
saor.

Fíor 19.9 Bíonn 
an-tóir ar 
ghás nádúrtha 
mar bhreosla, 
go háirithe 
le haghaidh 
téimh agus 
cócaireachta.

Fíor 19.10 
Baintear móin ó 
phortaigh agus 
úsáidtear í chun 
áiteanna cónaithe 
a théamh agus 
chun leictreachas 
a ghiniúint.
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Acmhainní fuinnimh cuid 1

Fuinneamh núicléach
Suíomh: Sasana  an Fhrainc

Úsáidí: ní úsáidtear in irinn é  úsáidtear é 
do thionscail san oraip

Míbhuntáistí: finideach  tagann astaíochtaí 
CO2 as  éagobhsaí agus is féidir leis éifeacht 
thubaisteach a imirt ar gach neach beo  daor 
le stóráil go sábháilte

Saothar an tíreolaí: Alesha O’Brien 

Tá mé ag obair mar oifigeach oideachais  
le h darás Fuinnimh Inmharthana na 
h ireann (S AI) ó bunaíodh é in 00 .

Bhí spéis i gcónaí agam sa tíreolaíocht ar 
scoil agus d’fhás mé aníos gar do stáisiún 
cumhachta Bhord na Móna in adan oire. 
Chuir mé spéis sa mhéid a bhíodh ag tarlú 
ansin agus mé an-óg, go háirithe nuair a 
thosaigh siad ag forbairt feirmeacha 
gaoithe freisin. Is é sin an uair a d’fhoghlaim 
mé faoi fhuinneamh in-athnuaite den chéad 
uair. Anois, mar chuid de mo phost, téim ar 
cuairt ar scoileanna agus múinim do na 
scoláirí faoi na cineálacha difriúla 
acmhainní atá ar fáil agus faoi shaothrú inbhuanaithe. Oibrím leis an bpobal freisin chun 
comhairle a chur orthu faoi na bealaí is fearr agus is éifeachtaí chun acmhainní fuinnimh a 
úsáid. Cuirtear ar an eolas muid go rialta faoi nuálaíocht ranna taighde agus forbartha 
fuinnimh in irinn. Is earnáil spleodrach í a bhíonn ag forbairt i gcónaí.

Súil siar agus machnamh

1. Tabhair sainmhíniú ar an téarma acmhainn nádúrtha’. Tabhair sampla  
Éireannach amháin.

2. Cad í an phríomhdhifríocht idir acmhainn in-athnuaite agus acmhainn  
neamh-inathnuaite?

3. Cad eile a thugtar ar acmhainn neamh-inathnuaite’?
4. Cad a chiallaíonn saothrú inbhuanaithe?
5. Cad iad na príomhchúiseanna nach n-úsáideann níos mó daoine acmhainní  

in-athnuaite mar a bpríomhfhoinse fuinnimh, dar leat?

Téigh anois chuig leathanach  de Thaifead Foghlama an Scoláire.

#Fíric
Úsáidtear aonad ar a dtugtar ‘coibhéis tonna ola’ chun fuinneamh a chur i gcomparáid 

lena chéile. Bíonn 11 mhilliún vata i gcoibhéis tonna ola amháin!

Fíor 19.11 Is bealach 
saor é fuinneamh 
núicléach chun go leor 
fuinnimh a tháirgeadh. 
Mar gheall ar na dainséir 
a bhaineann lena úsáid, 
tá roinnt tíortha ag cur 
deireadh leis de réir a 
chéile.

  A

n Saol Seo

Fíor 19.12 Oifigeach oideachais ag labhairt le 
páistí faoi phlandaí

19
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Ainmnigh acmhainní nádúrtha a fhaightear ó charraigeacha.

Ag tuiscint...
2. Ainmnigh sampla de shaothrú inbhuanaithe. Cén fáth a bhfuil sé inbhuanaithe?
3. Cuir na hacmhainní seo in dhá liosta, ceann d’acmhainní in-athnuaite agus ceann 

d’acmhainní neamh-inathnuaite: Ola, Gaoth, Gual, Fuinneamh gréine, Móin, 
Geoiteirmeach, Gás nádúrtha, Bithmhais

Ag cur i bhfeidhm...
4. uaigh dhá cheann de na bealaí is éasca ina bhféadfaí acmhainní in-athnuaite a 

thabhairt isteach sa teach.

Ag déanamh anailíse…
5. Cad a tharlódh amach anseo mura n-úsáidfi mis ach acmhainní fi nideacha?
6. Tarraing póstaer simplí ar a bhfuil ceithre ghníomh a d’fhéadfadh scoláirí agus 

múinteoirí i do scoil a dhéanamh chun go mbeadh an scoil ar an eolas faoi 
shaothrú inbhuanaithe a cuid acmhainní.

Ag measúnú...
7. Cén acmhainn is fearr leat? Tabhair trí chúis le do fhreagra.
8. Mínigh cén fáth a bhfuil acmhainní fuinnimh in-athnuaite ag éirí níos tábhachtaí 

gach bliain.
9. Tá an-tábhacht ag baint le Scoileanna Glasa’ a chur chun cinn má táthar chun an 

úsáid cheart a bhaint as acmhainní in-athnuaite agus neamh-inathnuaite ar scoil. 
Cuir coiste Scoileanna Glasa do scoile faoi agallamh agus scríobh alt faoi chúig rud 
atá ar bun acu chun na ceisteanna seo a chur chun cinn ar scoil.

Ag cruthú...
10. Téigh ag obair leis an oinn olaíochta ar scoil. Foghlaim faoin gcaoi a 

n-oibríonn gineadóir. éan iarracht gineadóir a dhearadh nach bhfuil cosúil le 
gnáthghineadóir agus a úsáideann foinsí nádúrtha fuinnimh cosúil leis an ngaoth.

11. Agus an ghníomhaíocht sin críochnaithe agat, cuir ceistneoir i dtoll a chéile a 
d’fhéadfá a thabhairt don mhúinteoir agus rang staidéar foirgníochta. Bíodh cúig 
cheist ar a laghad ann faoin dtuiscint atá acu ar acmhainní in-athnuaite i dtithe.
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Acmhainní fuinnimh cuid 1 19

Achoimre 1.9

Topaic 19: Acmhainní fuinnimh cuid 1
Acmhainní nádúrtha
• ud éigin ón nádúr is féidir a úsáid, m.sh. uisce
• In-athnuaite: neamhfhinideach
• eamh-inathnuaite: finideach
• Saothrú inbhuanaithe: rud éigin a úsáid ach dóthain de a fhágáil do ghlúnta amach anseo

In-athnuaite
• Fuinneamh gréine, gaoth, taoide, cumhacht hidrileictreach, bithmhais, geoiteirmeach
• Buntáistí: saor in aisce go hiondúil, ní dhéanann siad dochar don timpeallacht, ní ídeofar ar fad iad
• Míbhuntáistí: costas mór chun tús a chur leo, níl siad ar fáil go héasca

Neamh-inathnuaite
•   Ola, gual, gás nádúrtha, móin, fuinneamh núicléach
• Buntáistí: ar fáil go héasca, saor
• Míbhuntáistí: go dona don timpeallacht, ídeofar ar fad iad ar deireadh
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Topic 1 The structure of the earth

Toradh foghlama

. 0 iniúchadh a dhéanamh ar raon na bpróiseas fisiceach atá gníomhach i suíomh 
roghnaithe agus ar na naisc atá eatarthu

Cén fáth a bhfuil sé seo á  
fhoghlaim agam?
Go dtí seo, d’fhoghlaim tú faoi ghnéithe den 
tíreolaíocht fhisiceach ceann ar cheann. 
Ach bíonn gach cuid den tíreolaíocht ag 
feidhmiú le chéile ag an am céanna. Conas 
a idirghníomhaíonn aibhneacha, cóstaí, 
oighriúchán, ollghluaiseacht agus próisis eile 
chun tírdhreach réigiúin a chruthú? Is é sin a 
bheidh idir lámha sa topaic seo.

Cad a fhoghlaimeoidh mé?
• Conas a thagann próisis 

fhisiceacha le chéile chun 
tírdhreach réigiúin a chruthú

• Conas gnéithe fisiceacha difriúla a 
aimsiú ar léarscáil de chuid na SO

• An gaol idir gnéithe fisiceacha 
difriúla

Príomhscileanna

A bheith cruthaitheach agus úsáid á baint as na scileanna a d’fhoghlaim tú i  
dTopaic  (Túseolas ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis) chun 
léarscáileanna na SO de haingean í Chúis a léamh

Cumarsáid a dhéanamh agus tú ag plé do chuid torthaí leis an rang leis an teanga 
cheart agus scileanna léamh léarscáileanna

Eochairfhocail na topaice

Leithinis Dhaingean Uí Chúis

aeráid

an fharraige

aibhneacha síonchaitheamh ollghluaiseacht

ithreacha – sil-leaganacha oighreacha, glár, móin

oighriúchán – gleannta, ísealchríoch

fille h s é s h fille h h

geolaíocht – gaineamhchlocha, aolchlocha

Muileata 8

Tarraing an teimpléad Muileata  a thaispeáin do mhúinteoir duit i do chóipleabhar. 
Anois, scrúdaigh an liosta seo a leanas de phróisis fhisiceacha a chruthaigh tírdhreach 

haingean í Chúis. I ngrúpa, pléigí cé acu is tábhachtaí’ agus cé acu is lú tábhacht’. 
Tabhair cúis amháin ar a laghad chun tacú leis na freagraí atá agat.

Topaic 20 Próisis fhisiceacha ar Leithinis 
Dhaingean Uí Chúis
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Próisis fhisiceacha ghníomhacha ar Leithinis 
Dhaingean Uí Chúis
Is ionann geomoirfeolaíocht agus staidéar ar ghnéithe fisiceacha ar dhromchla an 

omhain. Scrúdóimid an tionchar a bhíonn ag na próisis fhisiceacha éagsúla, ar nós 
aibhneacha, oighearshruthanna, cóstaí, filleadh agus ollghluaiseacht, ar an 
topagrafaíocht nó ar thírdhreach eithinis haingean í Chúis i gContae Chiarraí.

Geolaíocht Leithinis Dhaingean Uí Chúis: carraigeacha, 
fi ea h a s asca h

eagadh sean-ghaineamhchloch rua síos 0 milliún bliain ó shin nuair nach raibh in 
irinn ach gaineamhlach (fásach) te. Tá fianaise ar fáil ar ghaineamh séidte ón 

tréimhse sin, a chruthaigh carraigeacha níos déanaí. 50 milliún bliain ó shin d’fhorbair 
aolchloch os cionn na gaineamhchloiche, nuair a bhí ire faoi fharraige éadomhain.

50 milliún bliain ó shin, i rith thréimhse an fhillte Armarcaigh, d’imbhuail plátaí 
teicteonacha na hAfraice agus na plátaí teicteonacha oráiseacha in aghaidh a chéile. 
Filleadh na sraitheanna carraige ina ndronnchlaonais agus ina gcuaschlaonais. 
Chruthaigh sé sin fillsléibhte Chúige Mumhan. Tá na Gaibhlte, Sléibhte Chnoc 
Mhaoldomhnaigh, Sléibhte an Chomaraigh agus na Cruacha ubha ina measc. Bhíodh 
na sléibhte sin i bhfad níos airde, ach creimeadh iad thar na milliúin bliain. Tá formhór 
na sléibhte sa réigiún sin suite soir–siar.

Tá cuanta agus cinn tíre ar fud chósta haingean í Chúis. Tá carraig chrua i ngach 
ceann tíre nach féidir leis an bhfarraige a chreimeadh go héasca. Láibchlocha agus 
sioltachlocha níos boige atá sna cuanta. Chruthaigh geolaíocht haingean í Chúis 
an máthairábhar d’ithreacha eithinis haingean í Chúis.

Tá dath donn ar na fillsléibhte 
Armarcacha gaineamhchloiche ar 

eithinis haingean í Chúis ar an 
léarscáil seo de chuid na SO.

Fíor 20.1 éarscáil SO de eithinis haingean 
í Chúis, a léiríonn ardtalamh agus ísealchríoch 

(nach bhfuil de réir scála). Cé mhéad bá a 
fheiceann tú ar cheann tíre haingean í Chúis?

aingean í Chúis

#Fíric
Tá an deilf Fungi ina chónaí i mBá 

an Daingin ó 1983 ar aghaidh.
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Tionchar an oighriúcháin ar Dhaingean Uí Chúis: 
Cnoc Bréanainn

Bhí go leor 
oighearshruthanna coire ar 

eithinis haingean í Chúis 
i rith na hOighearaoise 
deiridh. Tharla sracadh agus 
scríobchaitheamh agus 
fágadh go leor gnéithe 
oighriúcháin sa tírdhreach.

Airéit: droim géar 
talún, a creimeadh idir 
dhá ghleann chrochta

Chruthaigh loig fhada a 
creimeadh ar urlár an 
ghleanna lochanna 
ribíneacha.

Adharc 
phirimidiúil

Coirí: cruth 
leathchiorclach 
a léirítear le 
comhrianta atá 
an-ghar dá 
chéile

U-ghleann: dath 
donn éadrom ag an 
mbun, dath donn níos 
dorcha ar fhána 
ghéar ag an taobh 
agus comhrianta 
an-ghar dá chéile le 
speireacha teasctha

Fíor 20.2 éarscáil SO ina léirítear -ghleann Chnoc Bréanainn ar 
eithinis haingean í Chúis. An féidir leat comloch a ainmniú ar 

léarscáil na SO?

aingean í Chúis

Oigheardheascadh
Glár
Sil-leaganacha gaineamh trá
Ithreacha móinteacha
Sil-leaganacha gaineamh tráSil-leaganacha gaineamh trá

Sil-leagadh ithir oighreach ar a 
dtugtar till mar gheall ar leá-uisce ó 
oighearshruthanna. éiríonn an 
dath glas ar an léarscáil an áit ar 
sil-leagadh an till. éiríonn an dath 
donn i dtuaisceart na leithinse, 
agus sna ceantair ardtalún, 
ithreacha móinteacha. Tá ithreacha 
móinteacha ann mar gheall ar 
aeráid fhliuch an cheantair.

aingean í Chúis

Fíor 20.3 éarscáil ina léirítear dáileadh na 
n-ithreacha ar eithinis haingean í Chúis. Cén 
cineál ithreach is coitianta ar eithinis haingean í 
Chúis agus cén fáth?
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Tionchar na haeráide:
Tá aeráid fhionnuar, mheasartha, aigéanach i n aingean í Chúis, mar atá in irinn ar 
fad. Ach toisc go bhfuil sé i ndeisceart na tíre, tá raon teochta níos lú ann agus bíonn 
an aeráid níos séimhe ar an iomlán i gcomparáid leis an gcuid eile d’ irinn. Bíonn suas 
le 500 milliméadar báistí i n aingean í Chúis gach bliain  tá sé an-fhliuch mar sin  
Cuireann an bháisteach sin le síonchaitheamh, ollghluaiseacht agus creimeadh 
abhann ar fud haingean í Chúis. 

Síonchaitheamh agus ollghluaiseacht
íl mórán ithreach ar chuid de na sléibhte is airde de haingean í Chúis mar gheall 

ar chreimeadh na n-oighearshruthanna. Bíonn gníomhaíocht reo is coscartha ar bun, 
agus tá sraith sciligh ar fhánaí carraigeacha nach bhfuil aon fhoscadh acu. Thart ar an 
gConair, tá go leor bollán ar fud an ghleanna. ’fhág oighearshruth a bhí ag leá go 
leor díobh, ach is mar gheall ar shíonchaitheamh atá roinnt eile díobh ann. Bíonn 
ollghluaiseacht ar na fánaí géara mar gheall ar an ábhar scaoilte sin. 

Bíonn cúpla cineál ollghluaiseachta i n aingean í Chúis, maidhmeanna carraige agus 
ithirthéaltú ina measc. Tarlaíonn brúchtaí portaigh (sruthanna móna) freisin, i 
dtuaisceart na leithinse go hiondúil. Cuireann creimeadh cósta le hollghluaiseacht sa 
réigiún freisin. In 0 , sciorr cuid den aill ar Shrón Bhroin agus tharla sciorradh talún. 
Bhí baint ag na tonnta díobhálacha ar an gcósta leis sin, mar gur ghearr siad isteach 
faoin aill.

Ollghluaiseachtaí ar
Leithinis Dhaingean Uí Chúis

aingean í Chúis

Fíor 20.4 áileadh na n-ollghluaiseachtaí ar eithinis haingean í Chúis idir 
00  agus 0 . Cén nasc atá idir dáileadh na hollghluaiseachta agus na ceantair 

ardtalún ar eithinis haingean í Chúis?

ii
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Tionchar na n-aibhneacha: Abha Bhaile an Mhuilinn
Bíonn gréasán craobhach ag formhór an n-aibhneacha, is é sin patrún a 
bhreathnaíonn cosúil le crann. e réir mar a shreabhann aibhneacha i dtreo na 
farraige, téann craobh-aibhneacha isteach iontu agus cruthaítear an patrún ar leith 
sin. Tá go leor sruthán i n aingean í Chúis, agus téann cuid díobh isteach in 
aibhneacha níos mó. Sreabhann formhór na n-aibhneacha sin ó na sléibhte, ó thuaidh 
go Bá Thrá í nó ó dheas go Bá an aingin.

uair a théann an abhainn isteach i gCuan an 
aingin, sil-leagann sí a hualach. Tá dath liath 

ar an deilt atá ag tosú ag béal na habhann.

Lúba i lár chúrsa 
Abha Bhaile an 
Mhuilinn.

Téann an abhainn 
isteach sa chúrsa 
íochtarach agus trí 
thuilemhá leathan, 
chothrom, a 
léirítear le dath 
glas. Tabhair faoi 
deara chomh fada 
óna chéile agus atá 
na comhrianta.

Tabhair faoi deara 
go bhfuil na bóithre 
agus na tithe (na 
cearnóga dubha) i 
bhfad ón tuilemhá.

V-ghleannta, speireacha comhthrasnacha, 
easanna agus craobh-aibhneacha in aice 
le foinse Abha Bhaile an Mhuilinn.

Tagann Abha Bhaile 
an Mhuilinn anuas 
den Ghéarán tríd an 
gcúrsa géar 
uachtarach. Ansin 
téann sí trí 
umarghleann leathan 
(dath glas ar dhá 
thaobh na habhann, a 
léiríonn talamh níos 
cothroime ar thaobh 
na habhann) agus 
casann sí ó dheas i 
dtreo haingean í 
Chúis.

Tagann 
craobh-
aibhneacha ó 
Chnoc Bhaile 

í Shé isteach 
in Abha 
Bhaile an 
Mhuilinn.

Fíor 20.5 éarscáil SO de haingean í Chúis. Cad í an tagairt eangaí sé fhigiúr don eas ar 
Abha Bhaile an Mhuilinn?
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Tionchar na gcóstaí: 
íl aon fhoscadh ag Bá an aingin ó chumhacht an Atlantaigh. Tá réim na gaoithe níos 

faide, mar sin cruthaítear tonnta níos cumhachtaí a dhéanann níos mó dochair. Tá go 
leor aillte géara ar eithinis haingean í Chúis, ach tá cuanta ina bhfuil foscadh anseo 
is ansiúd agus ina bhfuil tránna gainimh atá go hálainn.

e réir mar a chreimeann aibhneacha 
tírdhreach gaineamhchloiche 

haingean í Chúis, sil-leagtar roinnt 
dríodair mar thránna gainimh.

Tarlaíonn níos lú den chreimeadh ar 
chóstaí ina bhfuil foscadh. Tá níos mó 
spáis idir na comhrianta anseo. éiríonn 
sé sin fána níos réidhe ar an gcósta.

Sil-leagtar roinnt dríodair in inbhear na 
habhann agus cruthaítear réileáin láibe le lag 
trá. Tar éis na milliún bliain, iompóidh siad sin 
ina láibchlocha agus ansin ina sceallaí.

éiríonn comhrianta atá gar dá chéile aillte 
géara ar an gcósta. Bíonn gníomhú hiodrálach, 
scríobchaitheamh agus aer comhbhrúite ag 
athrú chósta haingean í Chúis.

Fíor 20.6 Próisis agus tírghnéithe cósta feadh eithinis haingean í Chúis (nach bhfuil de réir 
scála). An mó na gnéithe creimthe nó na gnéithe sil-leagain?

Súil siar agus machnamh

1. Tabhair sainmhíniú ar an téarma geomoirfeolaíocht’.
2. Tabhair trí shampla de phróisis fhisiceacha.
3. Ainmnigh ceithre ghné abhann agus na próisis a chruthaigh iad.
4. Ainmnigh ceithre ghné oighriúcháin agus na próisis a chruthaigh iad.
5. Cé acu de na próisis fhisiceacha is spéisiúla dar leat? Cén fáth?

Téigh anois chuig leathanach 5 de Thaifead Foghlama an Scoláire.
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Geo-Dhúshlán
Ag cuimhneamh...

1. Cén tréimhse tógála sléibhte inar cruthaíodh fi llsléibhte haingean í Chúis?

Ag tuiscint...

2. Conas a cruthaíodh láibchlocha agus sioltachlocha haingean í Chúis?
3. Tarraing tábla ina dtugtar achoimre ar na próisis chreimthe ar fad i n aingean í 

Chúis.

Ag cur i bhfeidhm...

4. Cén fáth nach bhfuil mórán daoine ina gcónaí ar thuilemhá Abha Bhaile an Mhuilinn?
5. Cé mhéad tírghné tíreolaíochta fi sicí a fheiceann tú i bhFíor 0.5 (lch. )? 

Scríobh liosta.

Ag déanamh anailíse…

6. ’iarr an ialtas ort comhairle a chur orthu mar gheall ar an gcúis a dtarlaíonn 
sciorradh talún i n aingean í Chúis. Scríobh tuairisc ghearr agus leag amach na 
cúiseanna seo.

7. Cén fáth a bhfuil an oiread sin coirí i n aingean í Chúis?

Ag measúnú...

8. Cén próiseas fi siceach a d’imir an tionchar is mó ar thírdhreach haingean í Chúis 
dar leat? Tabhair trí chúis le do fhreagra.

9. ’iarr comhlacht ar chead pleanála chun cairéal cloiche a oscailt ar Chnoc Bhréanainn. 
Ar cheart é a cheadú? Cén fáth gur cheart é a cheadú nó nár cheart é a cheadú?

Ag cruthú...

10. ear bileog ar leathanach amháin le haghaidh turasóirí i n aingean í Chúis. 
Mínigh cuid de na gnéithe sa tírdhreach go mba cheart aird a thabhairt orthu.

11. Cruthaigh grafaic faisnéise a dhéanann achoimre ar na próisis fhisiceacha ar fad i 
n aingean í Chúis.

h i e 1.10

Topaic 20: Próisis fhisiceacha ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis
•   Geomoirfeolaíocht: staidéar ar ghnéithe fi siceacha
•   Topagrafaíocht: tírdhreach
•   roim agus Gleann na Mumhan: sean-ghaineamhchloch rua 0 milliún bliain ó shin, soir siar go 

hiondúil, patrún draenála treilíse dá bharr
•   Filleadh: fi llsléibhte Armarcacha 50 milliún bliain ó shin, breá cruinn
•   Gnéithe abhann: -ghleannta, eas, lúba, tuilemhá, inbhear
•   Gnéithe cósta: aillte, tránna
•   Gnéithe oighriúcháin: -ghleannta, gleann crochta, coire, airéit, loch ribíneach
•   omairt: síonchaitheamh meicniúil, ollghluaiseacht

150
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e ile t h e h fisi e h lé h

Is féidir gnéithe den tírdhreach fisiceach a léamh ar léarscáil SO le siombailí, 
comhrianta agus dathanna. Bíonn tionchar acu seo a leanas ar an tírdhreach fisiceach:

Rilíf
Is ionann rilíf agus cruth, fána agus 
airde an tírdhreacha.

1. Is tírghné é sliabh a bhíonn 
níos mó ná 00 méadar ar 
airde go hiondúil agus a bhfuil 
fánaí géara air.

2. Bíonn cnoc idir 00 méadar 
agus 00 méadar ar airde.

3. Bíonn ísealchríoch níos lú ná 
200 méadar ar airde.

4. Is ionann droim agus ceantar 
fada cúng ardchríche a bhfuil 
fánaí géara air.

5. Is ceantar ísealchríche idir dhá phíosa ardchríche é bearnas. eanann bóithre na 
bearnais i gceantair ardtalún go minic.

6. Is ceantar ardchríche é ardchlár a bhfuil fánaí géara air ach a bhfuil a mhullach 
cothrom.

Draenáil
Is ionann draenáil agus an chaoi a sreabhann uisce sa 
tírdhreach.
Má bhíonn an draenáil go maith i gceantar, is beag 
abhainn a bhíonn ann agus ní bhíonn mórán uisce 
dromchla ann. Is féidir ceantar ina bhfuil an draenáil go 
maith a aithint uathu seo a leanas:

1. Go leor lonnaíochtaí: sráidbhailte agus tithe
2. Go leor bóithre: mionbhóithre ina measc

Bíonn go leor uisce dromchla i gceantar ina bhfuil 
drochdhraenáil  cosúil le riasca, portaigh, lochanna 
agus srutháin. Is féidir ceantar ina bhfuil drochdhraenáil 
a aithint uathu seo a leanas:

1. Is beag lonnaíocht atá ann (má tá aon chuid ann): 
easpa tithe agus sráidbhailte

2. Is beag bóithre atá ann
3. Foraoiseacha buaircíneacha i gceantair ísealchríche

Baineann na gnéithe abhann seo a leanas le gnéithe 
draenála freisin:

1. Craobh-abhainn: abhainn níos lú a théann isteach in abhainn níos mó
2. -ghleann: gleann le fánaí géara agus urlár cúng
3. úb: casadh an-fheiceálach san abhainn
4. Tuilemhá: talamh chothrom ar dhá thaobh seanabhann. Clúdaíonn uisce na 

habhann an tuilemhá i rith tuilte. Is beag lonnaíocht a bhíonn ar thuilemhá.

Fíor 20.7 Is sliabh ardchláir í Binn Ghulbain ag  
G  . Tá ísealchríoch in G  5.

Fíor 20.8 éarscáil SO 
ina léirítear fianaise ar 
dhrochdhraenáil
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Is trádmharcanna de chuid Folens Publishers iad ainm cuideachta FOLENS 
agus na lógónna lena mbaineann, arna gclárú in Éirinn agus i dtíortha eile.

Buíochas

Tá na húdair agus an foilsitheoir buíoch as na sealbhóirí cóipchirt seo a leanas 
as cead a thabhairt ábhar fótagrafach a fhoilsiú sa leabhar: lgh 48, 155 © 
iStock; lch 57 © Shutterstock; lch 73 © EUMETSAT.

Rinne an foilsitheoir a dhícheall dul i dteagmháil le gach sealbhóir cóipchirt 
ach má fágadh aon cheann ar lár, beimid sásta na socruithe riachtanacha a 
dhéanamh ina leith.

Níor cheart glacadh le haon nasc ná tagairt do shuíomhanna gréasáin 
seachtracha mar mholadh ó Folens i leith inneachar ná mheon na suíomhanna 
gréasáin sin.

Leagan aistrithe

Arna aistriú ag Muireann Ní Chuív agus Nóilín Nic Bhloscaidh agus curtha 
in eagar ag Fionnuala Ní Mhuirí le maoiniú ón gComhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.
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iv

Réamhrá don Scoláire
Cabhróidh Taifead Foghlama an Scoláire a ghabhann le Tíreolaíocht don Ré Nua leat agus 
tú i mbun na Tíreolaíochta ón gCéad Bhliain go dtí an Tríú Bliain. Beidh tú in ann súil siar a 
chaitheamh ar an méid a d’fhoghlaim tú agus machnamh a dhéanamh air.

Ag tús gach topaice, iarrfar ort scríobh go 
hachomair faoi Cad atá ar eolas agat, Cad ba 
mhaith leat a bheith ar eolas agat agus Cad a 
d’fhoghlaim tú. Líon isteach an chéad dá roinn 
nuair a thosaíonn tú topaic. Ansin freagair an tríú 
roinn nuair atá an topaic curtha i gcrích agat.

Tá Geo-Bhreacaireacht in aice le roinnt ceisteanna. Is féidir leat obair gharbh a 
dhéanamh ansin sula scríobhann tú an freagra. Is féidir sceitseáil a 
dhéanamh ann freisin.

e réir mar a fhoghlaimíonn tú faoi gach topaic, feicfi dh tú bolgán cainte 
Príomhscileanna. Roghnaigh ceann amháin nó níos mó ón liosta seo:

  A bheith cruthaitheach: Samhlaíocht agus cruthaitheacht a fhorbairt

  A bheith liteartha: Do chuid scileanna litearthachta a úsáid

   A bheith uimheartha: Ag oibriú le huimhreacha agus ag ríomh

  Cumarsáid a dhéanamh: Do chuid scileanna cumarsáide a úsáid

   Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú: Ag obair le 
faisnéis nó á cuardach

   Mé féin a bhainistiú: Spriocanna agus pleananna a fhorbairt, 
ag machnamh ar do dhul chun cinn

   Ag coinneáil go maith: Aire a thabhairt do do shláinte choirp agus 
do do mheabhairshláinte

   Obair le daoine eile: Smaointe a roinnt, fadhbanna 
a réiteach agus comhoibriú le do chomhscoláirí

Baineann folláine le mothú muiníneach, sásta, ceangailte agus 
sláintiúil. I ngach topaic, iarrfar ort smaoineamh ar an gcaoi a 
bhfuil tú ag forbairt d’fholláine. Seo iad táscairí na Folláine a 
d’fhéadfá a roghnú:

Gníomhach: A bheith gníomhach go fi siciúil

Freagrach: Ag gníomhú, roghanna sláintiúla a dhéanamh, fanacht sábháilte

Ceangailte: Ag mothú go bhfuil ceangal agat le daoine agus le háiteanna (m.sh. cairde, gaolta, scoil)

Feasach: Feasach ar do chuid smaointe, mothúchán agus ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn tú

Acmhainneach: In ann dul i ngleic le dúshláin an tsaoil

Meas a bheith ort: Ag mothú go n-éistear leat agus go bhfuil meas ort

Ag deireadh gach topaice, iarrfar ort machnamh a dhéanamh ar do chuid foghlama. Tá spás 
ann freisin d’aiseolas ón múinteoir, agus spás ann duitse le smaointe a scríobh síos faoi na 
Measúnuithe Rangbhunaithe, an Tasc Measúnaithe agus an Scrúdú Deiridh sa Tríú Bliain.

Geo-Bhreacaireacht

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

Cuir ciorcal timpeall ar tháscairí 
na folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé
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Topaic 1Struchtúr an Domhain

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar struchtúr an Domhain curtha i gcrích agat.

Cad atá ar eolas 
agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Cuir na lipéid chearta ar eochairfhocail na léaráide thíos den taobh istigh den 
Domhan.

 

Fi�s��i�h 
an ���h�� 

ti����l� o�t
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

3. Déan comparáid idir teochtaí shraitheanna an Domhain.

 

 

 

 

 

4. Cén fáth a dtagann laghdú ar an teocht de réir mar a bhogtar níos faide ón gcroí 
istigh? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tarraing léaráid lipéadaithe de shruthanna comhiompair.

 

Geo-Bhreacaireacht

Geo-Bhreacaireacht

Seiceáil do  
litriú!
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Struchtúr an Domhain 01

6. Mínigh conas a chuireann sruthanna comhiompair plátaí ag gluaiseacht.

 

 

 

 

 

7. An féidir leat smaoineamh ar áit ar bith eile i do theach, scoil nó sa domhan mór 
ina dtarlaíonn sruthanna comhiompair?

 

 

 

 

 

 

Topaic 1 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

An croí  

Maintlín  

Magma  

Plátaí aigéanacha  

Sruthanna comhiompair  

An féidir leat liosta a dhéanamh de chúig eochairfhocal ón topaic seo?

1. 2.

5.

3. 4.

Is �éi��r ��o� 
s�a���e�m� 

do� �é�n

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
(féach leathanach iv) 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt.
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…

Ba é an príomhrud a d’fhoghlaim mé ó 
bheith ag déanamh staidéir ar struchtúr 
an omhain 

 

 

 

 

 

 

Ba í an ghníomhaíocht ba mhó a thaitin liom ó bheith ag 
déanamh staidéir ar an topaic seo 

 

mar 

 

 

 

 

Is é seo a leanas ceist amháin atá 
agam fós maidir le struchtúr an 

omhain 

 

 

 

 

Féach ar chlár an ábhair i do leabhar agus 
scríobh síos na topaicí a cheapann tú a 
bhfuil nasc acu leis an topaic seo (Struchtúr 
an Domhain)

 

 

 

 

Bí 
u��l��hi����h

Geo-Bhreacaireacht

Is iad na príomhscileanna a d’fhorbair 
mé ó bheith ag déanamh staidéir ar 
struchtúr an omhain 
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Struchtúr an Domhain 01

Measúnú ar mo chuid foghlama  
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom sraitheanna éagsúla an Domhain a ainmniú

Tuigim cad is sruthanna comhiompair ann

Tuigim conas a ghluaiseann sruthanna comhiompair

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort 
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Teicteonaic phlátaíTopaic 2

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar theicteonaic phlátaí curtha i gcrích agat.

Cad atá ar eolas 
agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Ainmnigh na seacht bpríomhphláta.

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

3. Tarraing léaráid lipéadaithe a léiríonn dhá phláta ag imbhualadh in aghaidh a 
chéile. 

 

Ná déan dearmad 
na léaráidí ar fad a 
tharraingt le peann 

luaidhe!

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
(féach leathanach iv) 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt.
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Teicteonaic phlátaí 02

4. Ainmnigh agus mínigh gníomhaíocht amháin a tharlaíonn mar thoradh ar phlátaí 
ag sleamhnú thar a chéile.

 

 

 

 

 

5. Ainmnigh dhá ghné tírdhreacha a chruthaítear mar thoradh ar theicteonaic phlátaí.

1.  

  

2.  

  

6. Cén cineál sléibhe a chruthaítear ag teorainneacha plátaí scriosacha?

 
 

Topaic 2 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Gluaiseacht ilchríochach  

Pangaea  

Teorainneacha plátaí déanmhasacha  

Teorainneacha plátaí scriosacha  

Droim an Atlantaigh Láir  

An féidir leat liosta a dhéanamh de thrí eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2. 3.

Tabhair cúis amháin a mbeadh agat gan teach a cheannach in California.

 

Is �éi��r ��o� 
a�n � � a 

�a��t ��a�h  
a  �  �no�

Geo-Bhreacaireacht
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…

Bain úsáid as eochairfhocail le hachoimre 
a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha agat 

faoin topaic seo go dtí seo…

Scríobh síos dhá fhocal nua a d’aimsigh tú 
agus tú ag déanamh staidéir ar an topaic seo…

Cad iad na dúshláin a bhain leis an topaic seo a fhoghlaim?

 

 

Conas a thug tú faoi na dúshláin sin?

 

 

 

 

 

1.  

2.  

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach  Meas a bheith ort 
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Teicteonaic phlátaí 02

Measúnú ar mo chuid foghlama
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is cuimhin liom foghlaim faoi theoiric Alfred 
Wegener gur bhog ilchríocha an domhain le 
himeacht aimsire

Tuigim go mbogann roinnt teorainneacha plátaí 
óna chéile, go n-imbhuaileann siad in aghaidh a 
chéile nó go sleamhnaíonn siad thar a chéile

Is cuimhin liom na gnéithe a chruthaítear ag gach 
ceann de na teorainneacha plátaí

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

Féa ���� ar 
d� h� i� m�� 

d�e� an��
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Bolcáin cuid 1Topaic 3

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar bholcáin curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith 

ar eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Cuir na lipéid chearta ar an léaráid thíos de bholcán.

 

3. Tabhair sainmhíniú ar bholcán beo.

 

 

 

4. Ainmnigh bolcán marbh.

 

 

 

5. An bhfuil aon bholcáin in Éirinn? Mínigh do fhreagra.

 

 

 

 

 sé e��t 
o �� � m  

d�éa���m o �n 
a  �é a  

o l���
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Bolcáin cuid 1 03

6. Mínigh conas a cruthaíodh an Íoslainn. Scríobh nó 
sceitseáil do fhreagra.

 

7. Ainmnigh an bolcán is beo san Íoslainn.

 
 

8. Ainmnigh an crios de chreathanna talún agus de bholcáin is beo ar domhan. 

 
 

9. Tá staidéar déanta agam ar an topaic seo agus leanfaidh mé orm ag foghlaim 
faoi bholcáin mar…

 

 

 

Topaic 3 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Seomra magma  

Scamall luatha  

Laibhe  

Bolcán beo  

Bolcán marbh  

An féidir leat liosta a dhéanamh d’ocht n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna a 
d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

Ba�n 
su�  �s
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Cuir tic in aice leis an ráiteas is fearr a dhéanann cur síos ar do thuiscint ar an topaic seo. 

Is �e��r � i�h�� �  
o� n  éa� é � 

� e� � �d� �a � 

Tosaitheoir

Printíseach

Cleachtóir

Saineolaí

Nílim ach ag tosú amach ag foghlaim 
faoi bholcáin. Ní thuigim go hiomlán 
go fóill cad iad ná na heochairfhocail 

a bhaineann leo.

Táim ag tosú anois agus bolcáin á dtuiscint 
agam, ach bheadh cúnamh ag teastáil uaim ó 

mo mhúinteoir go fóill chun codanna den 
topaic a mhíniú dom anois is arís.

Is féidir liom cuid mhór a insint 
duit faoi bholcáin, ach anois is arís 

b’fhéidir go mbeadh cúnamh ag 
teastáil uaim ar roinnt de na pointí a 

bhaineann leo.

Tuigim gach aon rud a múineadh dom faoi 
bholcáin agus d’fhéadfainn fi ú tabhairt 
faoi é a mhúineadh do dhuine éigin eile.

Ainmnigh cuid amháin den topaic 
seo a bhí éasca, dar leat.

 

Mínigh an fáth a raibh sé éasca, dar 
leat.

 

Luaigh cuid amháin den topaic seo a 
bhí deacair, dar leat. 

 

Mínigh an fáth a raibh sé deacair, dar 
leat. 

 

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:
Gníomhach Freagrach 
Ceangailte Feasach 
Acmhainneach Meas a bheith ort 
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Bolcáin cuid 1 03

Measúnú ar mo chuid foghlama  
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tá a fhios agam conas a chruthaítear bolcáin

Is féidir liom na cineálacha éagsúla bolcán a 
ainmniú

Is féidir liom a léiriú ar léarscáil áiteanna ar 
domhan a bhfuil bolcáin suite

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1:  
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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Creathanna talún cuid 1Topaic 4

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar chreathanna talún curtha i gcrích agat.

Cad atá ar eolas 
agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith 

ar eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Cén t-ainm atá ar an áit faoi thalamh ina dtosaíonn crith talún?

 
 

3. Le linn creatha talún, cén áit is láidre a mbíonn na creatháin?

 
 

4. Dear grafaic shimplí le léiriú a thabhairt ar conas a dhéanann scála Richter méid 
an chreatha talún a thomhas.

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 
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Creathanna talún cuid 1 04

5. Cuir na lipéid chearta ar na príomhghnéithe den léaráid seo de chrith talún.

6. Ar an léaráid ar chuir tú lipéid uirthi, cuir marc X ar an áit a 
dtógfá do theach. Sa bhosca thíos mínigh cén fáth.

 

 

 

 

 

7. Conas a chruthaítear súnámaithe?

 

 

 

 

 

Is � �sa �� 
t�o�h �í � 

��ut�

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach 
Acmhainneach Meas a bheith ort
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

8. Ainmnigh ceithre phost eile a bhaineann leis an Tíreolaíocht ina mbailítear 
faisnéis ar chreathanna talún.

1.  2.  

3.  4.  

Topaic 4 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Creathanna talún  

Éasclíne  

Eipealár  

Seismeagraf  

Iarchreathanna  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.
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Creathanna talún cuid 1 04

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Cén cineál meoin a cheapann tú atá agat maidir leis an topaic seo ar 
chreathanna talún? Maidir leis an Tíreolaíocht? Maidir le do chuid obair 
scoile i gcoitinne? Cuir na ceisteanna a leanas ort féin:

Ceist Is ea Ní hea

An maith leat dúshláin?

An é go gcailleann tú misneach má thagann tú ar dhúshlán? 

An é go gceapann tú gur fi ú an iarracht é a bheith ag obair go díograiseach?

An é go nglacann tú go maith le cáineadh?

An é go mbíonn tú in éad nuair a éiríonn go maith le do chuid comhdhaltaí?

An é go gceapann tú go bhfuil meon fáis agat i leith do chuid foghlama?

Meon seasta Meon fáis

Is féidir misneach a chailleadh 
go héasca

Coinníonn sé/sí air in ainneoin 
aon bhuille ina (h)éadan

Fáiltíonn sé/sí roimh dhúshláinNí maith leis/léi dúshláin

Ní ghlactar go maith le haiseolas, go 
háirithe má bhíonn cuma dhiúltach air

Foghlaimíonn sé/sí ó cháineadh 

e� ���ím �o� é�� �� � 
ma����  ní � in  �  � n �u� � 
de���� in��  a�� r � �om  ��� 
si�  �  t  �é �hu� �� � �im � 
d�éa��m�  �í m � �om é �� � 

d�éa��m� rí lu�  � ha ��r  
le �é� t a t

 ar�  �n
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Measúnú ar mo chuid foghlama  
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim cén chaoi agus cén fáth a dtarlaíonn 
creathanna talún

Is féidir liom a chur in iúl duit conas a dhéanaimid 
gníomhaíocht creatha talún a thomhas

Is cuimhin liom cén fáth a mbíonn na tionchair ó 
chrith talún difriúil ag brath ar an áit ina  
dtarlaíonn sé 

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1:  
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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Fillsléibhte cuid 1 Topaic 5

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi fhillsléibhte cuid 1 curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Tarraing léaráid lipéadaithe den chaoi a gcruthaítear fi llsléibhte.

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

Ná déan dearmad 
lipéad a chur ar na 

léaráidí ar fad!
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

3. Ainmnigh na trí thréimhse inar tharla tógáil sléibhte.

 

1.  

2.  

3.  

4. Tarraing grafaic faisnéise chun aird a tharraingt ar na 
gníomhaíochtaí turasóireachta a dhéantar ar shléibhte.

 

í hé a� l��  
a s� ��ím��  a�h 

mu�� �é�n
 d�u�d �� �r
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Fillsléibhte cuid 1 05

5. Tá fillsléibhte ar fáil ar fud an domhain. Ainmnigh trí raon fillsléibhte óga.

Topaic 5 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann 
díobh seo a leanas:

Fillsléibhte  

Filleadh  

Dronnchlaonas  

Cuaschlaonas  

Armarcach  

An féidir leat liosta a dhéanamh de sheacht n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7.

 
1. 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

Cuir ciorcal timpeall ar tháscairí 
na folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach  Meas a bheith ort 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Déan iarracht dialann foghlama a chruthú anseo thíos. Freagair na ceisteanna agus 
feicfi dh tú conas atá ag éirí leat sa topaic seo faoi fhillsléibhte i láthair na huaire.

Cuireann fi llsléibhte an méid seo i 
gcuimhne dom…

 

 

 

 

 

 

 

Cabhraíonn sé go bhfuil eolas agam 
faoi fhillsléibhte mar…

 

 

 

 

 

 

Dá mbeinn ag labhairt le scoláire nua sa tSraith Shóisearach faoin topaic seo, 
mholfainn dó/di an méid seo a leanas a dhéanamh difriúil chun tuiscint níos fearr 
a fháil ar fhillsléibhte.

 

 

 

 

 a�r�  a 
t�éa�n  u�s 
is �� i  ���r� a� 

ra� �r

Is é an rud is mó a chuireann 
mearbhall orm faoi fhillsléibhte 
faoi láthair…

 

 

 

 

 

Is é an rud is mó is cuimhin liom faoi 
fhillsléibhte…

 

 

 

 

 

 

YJ8267_Geography_Strand 1_WB_Topic 5_v4.0.indd   22 31/07/18   5:48 PM



23

Fillsléibhte cuid 1 05

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim conas a chruthaítear fillsléibhte

D’fhéadfainn na háiteanna ar Domhan a bhfuil 
fillsléibhte le fáil iontu a thaispeáint ar léarscáil

Is cuimhin liom ainmneacha na dtréimhsí difriúla 
inar tharla tógáil sléibhte agus is féidir liom 
samplaí ón domhan ar fad a lua

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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Túseolas ar léarscáileanna na
Suirbhéireachta OrdanáisTopaic 6

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi thúseolas ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis (SO) 
curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Críochnaigh na habairtí seo a leanas:

(a) Más é 2 cm go 1 km an scála, is ionann 2 cm ar an léarscáil agus   km ar an 
talamh.

(b) Más é 1:50,000 an scála, is ionann 1 cm ar an léarscáil agus   cm ar an talamh. 

3. Meaitseáil an bealach le scála a léiriú i gcolún X leis an gcur síos ceart i gcolún Y.

Colún X Colún Y X Y

A Sainchodán (SC) 1 Tugtar an scála i 
bhfocail A

B Scála líneach 2 Tugtar an scála mar 
chóimheas B

C Ráiteas scála 3 Taispeántar an scála 
in aice le líne rialaithe C

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

It� �o �� �n  
ta� �l o 

mi��� 
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Túseolas ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis 06

4. Bain úsáid as na léarscáileanna i do théacsleabhar chun an fad idir na pointí seo 
a leanas a thomhas. Scríobh do chuid freagraí sa tábla thíos.

Fíor léarscáil SO sa 
téacsleabhar Ó Go Treo Freagra

Léarscáil de Chill 
Mhantáin. Fíor 6.4, 
leathanach 27

T 334 904 T 327 935 An fad 
dronlíneach

Léarscáil de Chill 
Mhantáin. Fíor 6.4, 
leathanach 27

T 300 948 T 334 927
Feadh an 
bhóthair 
réigiúnaigh

Léarscáil de Chill 
Airne. Fíor 6.6, 
leathanach 29

V 980 899 V 961 881 Feadh na Fleisce 
(River Flesk)

Léarscáil de Chill 
Airne. Fíor 6.6, 
leathanach 29

V 972 890 V 967 906 Feadh an N71

5. Cleachtadh ar thagairtí eangaí: téigh go dtí an leathanach cuí i do théacsleabhar 
agus críochnaigh an tábla seo a leanas.

Léarscáil Lch Gné Tagairt eangaí

Cill Mhantáin 27 Oifig phoist

Cill Mhantáin 27 Stáisiún traenach

Cill Airne 29 V 969 865

Cill Airne 29 V 945 881

Dún Garbhán 31 Mullach is airde

Dún Garbhán 31 X 252 932

Dún Garbhán 31
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

6. Tarraing compás ar a bhfuil 16 aird 
agus lipéid air sa bhosca thíos.

 

7. Cad é achar na léarscáile SO i bhFíor 6.4 
ar leathanach 27 sa téacsleabhar?

 
 

8. Tarraing an tsiombail le haghaidh gach gné ó léarscáil SO sna boscaí thíos. Bain 
úsáid as an eochair i bhFíor 6.5 ar leathanach 28 sa téacsleabhar chun cabhrú leat.

Gné Siombail Gné Siombail Gné Siombail

Oifi g phoist Tearmann 
dúlra

Eolas 
turasóireachta

Stáisiún 
Gardaí

Líne 
chumhachta Brú óige

Ionad 
amhairc

Stáisiún 
traenach

Siúlbhealach le 
comharthaí

Láithreán 
picnicí Caisleán Bealach rothar

Ionad 
páirceála

Tuama 
meigiliteach Galfchúrsa

Páirc 
charbhán Ráth/lios Muiríne

Láithreán 
campála Mainistir Séipéal

Stáisiún 
dóiteáin Aerfort Stáisiún 

cumhachta

9. Tarraing eangach agus cuir lipéid ar na tuaidhlínte 
agus oirlínte.

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

ha�
i���  
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Túseolas ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis 06

 10. (a) Cad atá i gceist le Léim Orlaith Thar an líne?  
(b) Cén bhaint atá ag Léim Orlaith Thar an líne le léarscáileanna SO?

 

(a)  

(b)  

  

 11. Aimsigh míniú na siombailí seo a leanas ó léarscáil SO sa chuardach focal thíos.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

l á i t h r e á n c a m p á l a c
b ó t h a r r é i g i ú n a c h r
l a m l a h c r n s i d ú é b ó a
í r i l o c h í d e c m ú o r c n
é l u s g a l f c h ú r s a ú c n
f ú ó i o n a d p á i r c e á l a
h d i é r h m o c e r i a s o r c
n n f í n s i a l o s h c a e t n
á n l l a b h a i n n ú l u r ó a
l a é s h c a l a e b r s m á r t
l m l o b u s é i p é a l s g ú r
o r í é c s a h t r a f d á b ú f
t a i o n a d d e a r c t h a t o
c e f h e p é p l á t h é b m s r
á t a f c t s i o h p g i f i o t
í c i n c i p n á e r h t i á l c

LC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20LC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20LC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20LC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Críochnaigh na logaí foghlama seo a leanas mar  
T-chairteacha.

Eochairfhocail/fíric do Thopaic 6 Nótaí tráchta/mínithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Fadhb/ceisteanna do Thopaic 6 Réitigh/freagraí

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tá na codanna difriúla ar léarscáil de chuid na 
Suirbhéireachta Ordanáis (SO) ar eolas agam

Is féidir liom fad a thomhas agus achar, airde agus treo 
a ríomh ar léarscáil SO

Tá tuiscint mhaith agam ar conas sracléarscáil de 
léarscáil SO a tharraingt go cruinn agus lipéid chruinne 
a chur uirthi

Táim muiníneach ag sainaithint gnéithe ar léarscáil SO 
agus táim in ann tagairtí eangaí a thabhairt

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Geo-Bhreacaireacht

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort
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Staidéar ar charraigeacha cuid 1 Topaic 7

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar charraigeacha cuid 1 curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Ainmnigh na trí ghrúpa carraigeacha agus tabhair sampla as Éirinn de gach 
ceann díobh.

 

 

 

1.
 

 

2.
 

 

3.

3. Tarraing grafaic faisnéise a mhíníonn conas a chruthaítear bruthcharraigeacha. 

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

4. Scríobh scéal gearr a dhéanann cur síos ar conas a chruthaítear carraigeacha 
dríodracha (dríodair). Scríobh é mar a bheifeá á mhíniú do dhalta bunscoile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bain úsáid as an tsreabhléaráid seo a leanas agus mínigh conas a chruthaítear 
carraigeacha meiteamorfacha. Is féidir na boscaí a líonadh isteach le focail nó léaráidí.

 

6. Meaitseáil comhdhéanamh na carraige i gcolún X leis an gcineál carraige i gcolún Y. 

Colún X Colún Y X Y

A Fuaraithe ó mhagma 1 Aolchloch A

B Tá iontaisí ann 2 Eibhear B

C Déanta as dríodair 3 Bruthcharraigeacha C

D Tá grianchloch ann 4 Gaineamhchloch D

Geo-Bhreacaireacht
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Staidéar ar charraigeacha cuid 1 07

7. Meaitseáil an tírdhreach i gcolún X leis an gcineál carraige i gcolún Y.

Colún X Colún Y X Y

A Sléibhte Chill Mhantáin 1 Sean-Ghaineamhchloch rua A

B Boirinn, Co. an Chláir 2 Marmar B

C Cúige na nIomairí agus na 
nGleannta 3 Eibhear C

D Conamara 4 Aolchloch D

8. Ainmnigh áit eile ina bhféadfadh mianreolaí a bheith ag obair seachas ollscoil. 

Topaic 7 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Bruthcharraig  

Dríodrach  

Meiteamorfach  

Iontaisí  

Grianchloichít  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.

ar � ir���� t  a ����  d� 

 Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Is é seo a leanas ceacht a bhféadfá triail a bhaint as anois go bhfuil an topaic seo ar 
charraigeacha, cuid 1 curtha i gcrích agat. Scríobh do chuid freagraí sna réaltaí. 

An féidir leat cúig théarma a bhaineann
leis an topaic seo a aithint?

An féidir leat dhá théarma 

a ainmniú a bhfuil tú fós ag

streachailt leo inniu?

An féidir leat abairt a scríobh

a cheanglaíonn (comhfhocal)

dhá cheann ar a laghad, de na

téarmaí sin le chéile?

An féidir leat ceithre théarmaa thuig tú a chur ar fáil?

An féidir leat trí théarma
nua a scríobh atá tú in anna litriú i gceart inniu?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

 

 

 

Ar aghaidh leat!Ar aghaidh leat!
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Staidéar ar charraigeacha cuid 1 07

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim go bhfuil carraigeacha éagsúil lena chéile

Is féidir liom a mhíniú conas a chruthaítear cineálacha 
éagsúla carraigeacha

D’fhéadfainn a léiriú ar léarscáil na hÉireann an áit a 
bhfuil cineálacha éagsúla carraigeacha

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1:  
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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SíonchaitheamhTopaic 8

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar shíonchaitheamh curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Cad is lomairt ann?

 

 

 

 

3. Cad é an difríocht idir síonchaitheamh agus creimeadh?

 

 

 

 

 

4. Mínigh conas a oibríonn gníomhaíocht reo is coscartha. 
Bain úsáid as léaráidí nó focail.

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 
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Síonchaitheamh 08

5. Dear grafaic faisnéise agus bain úsáid as focail nó pictiúir chun cur síos a 
dhéanamh ar phróiseas an charbónáitithe.

6. (a) Cad is tírdhreach carstach ann? 
(b) Ainmnigh sampla de cheann amháin.

 

(a)  

(b)  

7. Dear alt nuachtáin chun oideachas a chur ar dhaoine óga agus chun iad a 
spreagadh le cuairt a thabhairt ar Bhoirinn i gContae an Chláir. 

Cuir ceannlíne leis

Cuir íomhá leis

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Topaic 8 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Síonchaitheamh ceimiceach  

Síonchaitheamh meicniúil (fisiceach)  

Síonchaitheamh bitheolaíoch  

Aolchuisní  

Gníomhaíocht reo is coscartha  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Críochnaigh na logaí foghlama seo a leanas mar T-chairteacha.

Eochairfhocail/fíricí do Thopaic 8 Nótaí tráchta/mínithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Fadhb/ceisteanna do Thopaic 8 Réitigh/freagraí
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Síonchaitheamh 08

�éa� �í �� o �í o � h i  ha �� a��  �r a� 
de� � � � s i� � h�i�  �s  e �� e�n�� �  ío �í � a 
e�l�i  � h� a��d� í s �e �n� � it ��déa� � �hé��a�h 
ar í�n �it����h  I  e�l�  i�n ��h é un � �a  � 
�o�� d �ío  ���e � �  �u��h�  �  �ío�n  �nío� � � 

a   �  �o�h����  

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim na cineálacha éagsúla síonchaithimh

Is féidir liom an tionchar a bhíonn ag síonchaitheamh 
meicniúil ar an tírdhreach a mhíniú

Tá a fhios agam an tionchar a bhíonn ag 
síonchaitheamh ar Bhoirinn i gCo. an Chláir

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

ot��í�  
ma�  �o��� 
��u�l �i�t� 

am�  � a�
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1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar ollghluaiseacht curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Scríobh síos sainmhíniú ar ollghluaiseacht.

  

  

  

3. Bain úsáid as grafaic faisnéise ina bhfuil focail agus pictiúir chun cur síos a 
dhéanamh ar dhá thoisc ar féidir leo tionchar a bheith acu ar ollghluaiseacht.

in����n �o �h����ad� 
do � l

OllghluaiseachtTopaic 9
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Ollghluaiseacht 09

4. Liostaigh trí thoisc a imríonn tionchar ar ollghluaiseacht.

 

1.  

2.  

3.  

5. Cuir na lipéid chearta ar an léaráid seo a leanas d’ithirthéaltú.

6. Dear póstaer a thugann foláireamh do dhaoine maidir le conas is féidir le 
gníomhaíocht an duine ar thalamh ard sciorradh talún a chruthú. Bain úsáid as dhá 
shampla ar a laghad, de ghníomhaíochtaí ar cheart do dhuine bheith cúramach leo.

7. Ainmnigh na ceithre chineál fána éagsúla. Cén dath a úsáidtear chun talamh 
comhréidh a léiriú ar léarscáil SO?

 

1.  

2.  

3.  

4.  

Dath  

 ar an léaráid seo a leanas d’ithirthéaltú.

Is �i � �t  i 
e��n�  a� ���  a 

m�o h�í� ��ni  � u  
ro n�í� h i  

so�� s �

Geo-Bhreacaireacht
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Topaic 9 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Grádán  

Ithirthéaltú  

Sciorradh talún  

Láibshreabhadh  

Brúchtadh portaigh  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo? 

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.

Machnamh ar mo chuid foghlama…

Is scil thábhachtach í coinneáil go maith atá le 
forbairt agat agus tú ar scoil. Sa topaic seo tá plé 
déanta ar na cineálacha éagsúla ollghluaiseachta a 
bhféadfá teacht orthu le linn do shaoil.

Cuir le chéile liosta de rialacha atá éasca le 
leanúint a d’fhéadfá a chur ar chomhartha in aice le 
limistéir ina bhféadfadh ollghluaiseacht tarlú chun 
foláireamh a thabhairt do dhaoine maidir leis na 
contúirtí. Is féidir leat ceann amháin nó níos mó de 
na cineálacha d’ollghluaiseacht a roghnú, agus is 
féidir leat úsáid a bhaint as íomhánna nó focail ar 
do chomhartha.

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:

Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort
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Ollghluaiseacht 09

Measúnú ar mo chuid foghlama  
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim na tosca a imríonn tionchar ar 
ollghluaiseacht

Is féidir liom na cineálacha difriúla 
ollghluaiseachta a ainmniú

Is cuimhin liom bheith ag plé samplaí ón saol 
mór maidir le cén fáth a bhfuil ollghluaiseacht 
tábhachtach do dhaoine

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1:  
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar ithreacha 1 curtha i gcrích agat.

Cad atá ar eolas 
agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Mínigh an méid seo a leanas: 

(a) Cad is ithir ann?  

  

  

  

  

  

(b) Cén fáth a bhfuil ithir tábhachtach?  

  

  

  

  

  

3. Cuir na lipéid chearta ar an léaráid de phróifíl 
ithreach a raibh tionchar ag an láisteadh uirthi.

í éi��� �on 
�e� h� a ��t� a�n 

a� � h�� a� s �í �éid�� 
a�n � ir � it� ��n 

a� h�� a  t� ���  
o� ��r  o�t�   �éi �  

 ha� �s  el���

Próifíl ithreach

Topaic 10 Ithreacha
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Ithreacha 10

4. (a) Déan liosta de na ceithre phríomhchineál ithreach atá in Éirinn. 
(b) Cén cineál ithreach atá i do cheantar áitiúil?

 

(a) Ceithre chineál ithreach atá in Éirinn

1.  

2.  

3.  

4.  

(b) An ithir i mo cheantar áitiúil

5. Cad é an nasc idir ithir, fásra agus aeráid?

Ithir

Fásra Aeráid

Bra� an� � 
��e� a�� t  a� 

o��  � �éa�h��� t  
éi� �� �n �o�h��  

on �d i  �  
de � � in� �í  �n� 
a � �l� ar  �� 
�e��m o�� �  �a� 
d a�s �  a�n
 o� �n a��t�
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

6. Déan cur síos ar ithir áitiúil i do cheantar féin. Scríobh mar gheall ar a 
comhdhéanamh agus conas a foirmíodh í.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topaic 10 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Próifílí ithreach  

Húmas  

Léaslínte  

Ithir dhonn  

Podsail  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.

Geo-Bhreacaireacht
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Ithreacha 10

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Ón staidéar atá déanta agat ar ithreacha is féidir leat tuiscint a fháil maidir leis an 
tionchar a bhíonn againn ar fad ar cháilíocht na hithreach thart orainn. Anois bíodh 
muinín agat as an gcumas atá ionat difríocht a dhéanamh ar shaol an lae inniu. 
Smaoinigh go géar maidir leis na freagraí atá agat ar na ceisteanna a leanas agus 
déan iarracht roinnt réiteach a mholadh.

Bíonn tionchar ag na daoine seo a leanas ar fhoirmiú agus ar cháilíocht ithreach. An 
dóigh leat go mbíonn tionchar dearfach nó diúltach acu? Tabhair fáth amháin ar a 
laghad le do fhreagra.

1. Feirmeoir

Tionchar:

Dearfach   Diúltach 

Cúis

 

 

Réitigh

 

 

 

3. Comhlacht lotnaidicídí

Tionchar:

Dearfach   Diúltach 

Cúis

 

 

Réitigh

 

 

 

2. Oibrí foraoiseachta

Tionchar:

Dearfach   Diúltach 

Cúis

 

 

Réitigh

 

 

 

4. Tusa

Tionchar:

Dearfach   Diúltach 

Cúis

 

 

Réitigh

 

 

 

Cáilíocht agus 
foirmiú ithreach

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna a 
d’úsáid tú chun an cheist 
seo a fhreagairt. 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Measúnú ar mo chuid foghlama  
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom a insint duit faoi ithir agus faoi na 
codanna éagsúla as a ndéantar ithir

Tá a fhios agam conas a dhéantar ithir a fhoirmiú

Tuigim na tosca a bhaineann le hithir  
a fhoirmiú

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1:  
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort
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Topaic 11Tírdhreacha abhann

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar thírdhreacha abhann curtha i gcrích agat.

Cad atá ar eolas 
agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Críochnaigh an tábla thíos.

Cúrsa (Céim)  
na habhann Tírghné Próiseas Sampla Sceitse

Eas

Cúrsa 
meánach

Sil-leagan

Geo-Bhreacaireacht
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

3. Mínigh, le cabhair ó léaráid lipéadaithe, conas a chruthaítear eas.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Breac síos dhá thoisc is cúis le habhainn a hualach a shil-leagan.

 

1.  2.  

5. Sainaithin an tírghné a léirítear san aerfótagraf.

 

 

 

 

 

 

Bím i � n�í 
a  ���h��i� 
a  �� 

Eas 

Cuir ciorcal 
timpeall ar na 
príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun 
an cheist seo a 
fhreagairt. 

Tarraing í chomh 
néata agus is féidir 
leat. Ní gá duit í a 

dhathú.
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Tírdhreacha abhann 11

6. Mínigh conas a chruthaítear leibhéanna. Tarraing léaráid chun do fhreagra a léiriú.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Topaic 11 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Gníomhú hiodrálach  

Scríobchaitheamh  

V-ghleann  

Sil-leagan  

Tuilemhá  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.

Léaráid de leibhéanna

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:

Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…

í ma� �h���  ar � 
l i���� �  a ����ra�� 

a ���n �í �a�r��  
a � ��r al� �� � 

di�� as� � �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo chuid laigí sa topaic 

seo ar thírdhreacha abhann

Mo chuid láidreachtaí sa topaic 
seo ar thírdhreacha abhann

Cé air a bhféadfainn

 

 

 

 

cabhair a iarraidh?

 

 

 

 

dhéanamh chun éirí níos fearr
Cad is féidir liom a
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Tírdhreacha abhann 11

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom cur síos a dhéanamh ar thírdhreach 
abhann

Tuigim an tionchar a bhíonn ag próisis éagsúla ar 
aibhneacha

Táim in ann tírdhreacha abhann agus na próisis a 
chruthaigh iad a shainaithint

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

 ha r��  
t  �éi� � na  �� 
d a� n o��  t  �e 

du��  e�
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Tírdhreacha cóstaTopaic 12

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar thírdhreacha cósta curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Meaitseáil an próiseas i gcolún X leis an gcur síos i gcolún Y.

Colún X Colún Y X Y

A Borruisce 1 Fad séidte na gaoithe A

B Tonnta scriosacha 2 Próiseas an iompair B

C Síobadh feadh 
cladaigh 3 Tonn a thagann isteach C

D Réim na gaoithe 4 Is cúis le creimeadh D

í éi��� l a  �� 
t a� é�� a t���s�  �  
� �h o �tí o � í��� 

an � �ní� a��t �� an 
� ad�  � �e�� il � 

t�u� l a�
 h�i t� r o� �

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort 
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Tírdhreacha cósta 12

3. Mínigh, le cabhair ó léaráid lipéadaithe, conas a chruthaítear aillte.

 

Aill

4. Cuir lipéad ar gach ceann de na gnéithe a léirítear sa léaráid seo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo-Bhreacaireacht

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

5. Mínigh, le cabhair ó léaráid lipéadaithe, conas a chruthaítear goba gainimh. Cuir san 
áireamh ann an chaoi a n-oibríonn síobadh feadh cladaigh.

 

Gob gainimh á chruthú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topaic 12 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Aer comhbhrúite  

Tonnta tógála  

Ceann tíre  

Murlach  

Dumhcha  

Machnamh ar mo chuid foghlama…

Is scil thábhachtach í coinneáil go 
maith atá le forbairt agus tú ar 
scoil. Sa topaic seo, tá plé déanta 
againn ar chóstaí. Is féidir le cóstaí 
a bheith an-dainséarach le linn 
stoirmeacha.

Dear comhartha a d’fhéadfá 
a chur in aice le cósta chun 
foláireamh a thabhairt do dhaoine 
maidir leis na contúirtí. Féadfaidh 
tú íomhánna agus focail araon a 
chur ar an gcomhartha. 

Geo-Bhreacaireacht

í d�e��n� a���� e � ín ma���é�la  s i � �l �i��h
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Tírdhreacha cósta 12

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom cur síos a dhéanamh ar 
thimpeallacht chósta 

Tá tuiscint níos fearr agam ar an tionchar a 
bhíonn ag próisis éagsúla ar chóstaí 

Is féidir liom tírghnéithe cósta a shainaithint 
chomh maith leis na próisis a chruthaigh iad 

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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Tírdhreacha oighreachaTopaic 13

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo ar thírdhreacha oighreacha curtha i gcrích agat.

Cad atá ar eolas 
agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith 

ar eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Meaitseáil an t-eochairfhocal i gcolún X leis an gcur síos i gcolún Y.

Colún X Colún Y X Y

A Sracadh 1 Tírghné de chreimeadh oighreach A

B Moiréan 2 Gaineamh agus gairbhéal á n-iompar 
ag an oighear B

C Eiscir 3 Próiseas an oighearchreimthe C

D Coire 4 Tírghné de shil-leagan leá-uisce D

3. Mínigh, le cabhair ó léaráid lipéadaithe,  
conas a chruthaítear coirí. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Coirí

Coinnigh súil ar do 
chuid ama agus tú 
ag tarraingt: 2–3 
nóiméad amháin
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Tírdhreacha oighreacha 13

4. Sainaithin an tírghné seo chomh maith 
leis an bpróiseas a chruthaigh í. 

 

Tírghné:  

Próiseas:  

5. Mínigh conas a fhoirmítear droimníní. Cuir na lipéid chearta ar na téarmaí atá ar 
iarraidh. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bí dí�i  d �  �éin �  

e��  t  o��  m  

d�éa��n�  i�r���h  

�e� h il �� � in� 

e�l  �í he��  t  o��  

 o��  u �
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Topaic 13 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Scríobchaitheamh  

Fiord  

Carraigeacha corra  

Airéit  

Oighriúchán  

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Ón staidéar atá déanta agat ar aibhneacha, ar an 
bhfarraige agus ar oighriúchán tuigeann tú an tionchar 
a bhíonn againn ar fad ar ár dtírdhreach fi siceach. Anois 
bíodh muinín agat as an gcumas atá ionat chun 
difríocht a dhéanamh ar shaol an lae inniu. Smaoinigh 
go géar ar na freagraí atá agat ar na ceisteanna seo a 
leanas agus déan iarracht roinnt réiteach a mholadh.

Bíonn tionchar ag na daoine seo a leanas ar ár dtírdhreach 
fi siceach. An dóigh leat go mbíonn tionchar dearfach nó 
diúltach acu air? Tabhair fáth amháin ar a laghad le do 
fhreagra.

1. Feirmeoir

Tionchar: Dearfach   Diúltach 

Cúis  

 

Réitigh  

 

 

3. Rialtas

Tionchar: Dearfach   Diúltach 

Cúis  

 

Réitigh  

 

 

2. Turasóir

Tionchar: Dearfach   Diúltach 

Cúis  

 

Réitigh  

 

 

4. Tusa

Tionchar: Dearfach   Diúltach 

Cúis  

 

Réitigh  

 

 

 r hreach fi siceach a  
cruthaithe ag aibhneacha, 
ag an bhfarraige agus ag 

oighear

Bíonn tionchar ag na daoine seo a leanas ar ár dtírdhreach 

Is i�� �� d l i� � �hé��a�n 
an �  s éi � �l  �  �héa� �r 
i�d � r  u�t�� rí �o� s� �

 os� �  ar��
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Tírdhreacha oighreacha 13

 Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom cur síos a dhéanamh ar 
thimpeallacht oighrithe

Tuigim conas a chruthaigh próisis éagsúla 
creimthe tírdhreacha oighreacha

Is féidir liom cur síos a dhéanamh ar conas a 
chruthaigh na próisis éagsúla iompair agus 
sil-leagain tírdhreacha oighreacha

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

In�i  �r aím �  �u� 
at  � �on ��h
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Aeráidí domhandaTopaic 14

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi aeráidí domhanda curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Críochnaigh an tábla seo a leanas.

Aeráid Sampla Báisteach Teochtaí

An Sahára
Geimhreadh:
Samhradh:

Fionnuar, 
measartha, 
aigéanach

Geimhreadh:
Samhradh:

Bóireach
Geimhreadh:
Samhradh:

3. Cad is réigiún nádúrtha ann?

 

 

 

 

 

 

 

Geo-Bhreacaireacht

Is e� l 
le �ít� 
ma����t 
o� �
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Aeráidí domhanda 14

4. Mínigh an tionchar a bhíonn ag na gnéithe seo ar an aeráid.

 

Domhanleithead  

 

 

Fad ó fharraigí agus aigéin  

 

 

An ghnáthghaoth  

 

 

Deisiúr agus tuaithiúr  

 

 

Fachtóir ghoimh na gaoithe  

 

 

5. Samhlaigh gur iarr d’fhostóir ort dul ag obair sa Rúis. Tá tú le taisteal go dtí an 
úis deireadh mhí únasa agus le fi lleadh abhaile mí na Bealtaine. Mínigh conas 

a ullmhóidh tú le haghaidh aeráid na Rúise.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mu��í� 
a �� � am �é�� a  �  mo �d in�� � � aí

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Topaic 14 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Réigiúin aeráide  

Fásach te  

Aeráidí measartha  

Tundra  

Meánchriosach  

An féidir leat liosta a dhéanamh de dheich n-eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.

9. 10.

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Críochnaigh an t-athbhreithniú seo a leanas.

Sa topaic seo, 
d’oibrigh mé níos 
dícheallaí ar…

 

 

 

 

 

D’fhéadfainn 
bheith ag obair 
níos dícheallaí ar…

 

 

 

 

 

Ba é an rud is fearr 
a d’fhoghlaim mé sa 
topaic seo…

 

 

Mar  

 

 
Cuir ciorcal timpeall ar na 
táscairí folláine atá á bhforbairt 
agat anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach  Meas a bheith ort
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Aeráidí domhanda 14

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom liosta a dhéanamh de na gnéithe a 
théann i bhfeidhm ar an aeráid

Is féidir liom na gnéithe a théann i bhfeidhm ar an 
aeráid áitiúil a ainmniú

Is féidir liom cineálacha difriúla aeráide ar fud an 
domhain a mhíniú agus iad a aimsiú ar léarscáil

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1:  
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2:  
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh
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Topaic 15 Aeráid na hÉireann

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi aeráid na hÉireann curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. (a) Tabhair sainmhíniú ar an téarma ‘aeráid’. (b) Cén cineál aeráide atá in Éirinn?

 

(a)  

  

  

  

  

  
 

(b)  

  

  

  

  

  

3. Mínigh conas a tharlaíonn lagrach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt.
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Aeráid na hÉireann 15

4. Scrúdaigh an tábla aeráide.

Frasaíocht in mm

Teocht in °C

Ean

75

10

Fea

55

8

Már

40

14

Aib

22

18

Beal

16

25

Meith

6

29

Iúil

0

33

Lún

5

29

MF

20

25

DF

45

20

Samh

50

15

Noll

70

10

(a) Cén cineál aeráide í seo  fionnuar, measartha, aigéanach nó teomheasartha, 
aigéanach?  

(b) Ríomh an mheánteocht bhliantúil.  

(c) Bain úsáid as an eolas sa tábla chun an chairt aeráide a chríochnú. Bain úsáid as 
barrachairt chun an fhrasaíocht a léiriú. Bain úsáid as líneghraf chun an teocht a léiriú.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

Fr
as

aí
oc

ht
 in

 m
m

Teocht in °C

E F M A B M I L M D S N

Topaic 15 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Aigéanach  

Measartha  

Síobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh  

An ghaoth aniar aneas  

Séasúir  
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama…
Anois agus an topaic seo faoi aeráid na hÉireann curtha 
i gcrích agat, tabhair faoin gcleachtadh thíos. Scríobh do 
chuid freagraí sna réaltaí.

An féidir leat cúig théarma a

bhaineann leis an topaic seo a aithint?

An féidir leat dhá théarma

a ainmniú a bhfuil tú fós

ag streachailt leo inniu?

An féidir leat abairt a scríobh

a cheanglaíonn (comhfhocal)

dhá cheann ar a laghad de na
téarmaí sin le chéile?

An féidir leat ceithre théarmaa thuig tú a chur ar fáil?

An féidir leat trí théarma nuaa scríobh atá tú in ann a
litriú i gceart inniu?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

 

 

 

AArr aaggghhhaaiiddhh lleatt!!Ar aghaidh leat!
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Aeráid na hÉireann 15

Measúnú ar mo chuid foghlama
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim na tosca a théann i bhfeidhm ar aeráid 
na hÉireann

Tuigim saintréithe aeráid na hÉireann

Táim in ann dáileadh teochta agus báistí ar fud 
na hÉireann a mhíniú

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá 
o r���ío�h  
o� �  i  s� i� 

a ��
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An t-atmaisféarTopaic 16

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoin atmaisféar curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith 

ar eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Ainmnigh trí ghás san atmaisféar.

3.  1.  2.  

3. Cuir na lipéid chearta ar an léaráid seo de thimthriall an uisce.

 

Bí u��l��hi����h
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An t-atmaisféar 16

4. Cuir na lipéid chearta ar an léaráid seo den atmaisféar.

5. Sa léaráid seo thíos: 

(a) tarraing trí phríomhchrios gaoithe

(b) tarraing saigheada a léiríonn treo na ngnáthghaoth 
(féach ar Fhíor 16.8 ar leathanach 111 sa téacsleabhar)

(c) scríobh ainm na ngnáthghaoth sna boscaí fada

(d) cuir lipéad ardbhrú (H) nó lagbhrú (L) sna boscaí gearra

Cuir ciorcal 
timpeall ar na 
príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun 
an cheist seo a 
fhreagairt. 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Topaic 16 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Atmaisféar  

Fuinneamh gréine  

Iarmhairt Coriolis  

Bogthaise  

Báisteach rilífe  

Mínigh go hachomair an nasc atá idir fuinneamh gréine, 
iarmhairt Coriolis agus gaotha domhanda.

 

 

 

Machnamh ar mo chuid foghlama...

Cén chuid den topaic seo is spéisiúla, dar 
leat?

 

 

Cén fáth?

 

 

Cleachtadh a dhéanann máistreacht. An ndearna 
tú do dhóthain cleachtaidh?

 

Cad a dhéanfá difriúil dá mbeifeá ag 
foghlaim faoin topaic seo arís?

 

 

Cén chuid is lú spéis, dar leat?

 

 

Cén fáth?

 

 

u�r �é�s i 
n�a���e ��le  

Fi� ��i�h �í� h 
é �i�� é�� i 
n� i�ír�

Roth na

foghlama
ar 

feadh 
an 

tsaoil
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An t-atmaisféar 16

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom comhpháirteanna an atmaisféir a 
mhíniú

Tuigim conas a oibríonn an t-atmaisféar

Tuigim conas a eascraíonn teagmhais aimsire 
shuntasacha, m.sh. stoirmeacha, as an ngnáthghaoth

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

 a ��  
a �� �  

m e��h �  
i�n ��h a �� 

in��
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Teagmhas aimsire suntasach: 
Stoirmeacha

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi stoirmeacha curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Déan cur síos i d’fhocail féin ar an aimsir ag gach céim de lagrach. Déan tagairt 
don bhrú, teocht, scamall agus báisteach. Bain úsáid as na focail seo ar fad:

aer fuar polach  aer te trópaiceach  fronta fuar  fronta te  lagbhrú
comhdhlúthú  scamall ciorrais  scamall stratais  scamall cumalais

 

 

 

 

 

 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt 

í s� �aí�n� �� 
d�o�h��� ir � �� a � 

nu��� a hí��� �o� 
�� n  a ��mi� � �t� o 

na ��r�e �� s u���mi� 
a d l � � it�� � a�r � 

�í�id �� i hé��

 me��� Ba�r

Topaic 17
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Teagmhas aimsire suntasach: Stoirmeacha 17

3. Déan comparáid idir an dá ghrianghraf satailíte anseo thíos. Tá lagrach le 
feiceáil i gceann amháin. Tá frithchioclón sa cheann eile. Sainaithin cén ceann 
a thaispeánann an lagrach agus cén ceann a thaispeánann an frithchioclón. 
Tabhair cúiseanna le do fhreagra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dear póstaer a mhíníonn conas a fhorbraíonn hairicíní. 
Bain úsáid as cur chuige céim ar chéim.

Geo-Bhreacaireacht

í hé �  �a 
a�� e l  

na ��l  ��h 
e�� a�n é �o 

ma�  d  �ra�� 
e�t� o��
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Topaic 17 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Frithchioclóin  

Scamall  

Lagraigh  

Ardbhrú  

Hairicíní  

An féidir leat liosta a dhéanamh de shé eochairfhocal eile ón topaic seo?

1. 2.

5. 6.

3. 4.

Machnamh ar mo chuid foghlama...
Bíonn an fhoghlaim éasca uaireanta. 
Bíonn an fhoghlaim deacair uaireanta. 
Cén chuid den topaic seo a bhí éasca 
agus cén chuid a bhí deacair, dar leat?

Ar iarr tú cúnamh  
ar do mhúinteoir?  
Murar iarr, cén  
fáth?

 

 

 

 

 

 

 

 

Má d’iarr tú cúnamh ar do mhúinteoir, 
cén uair a theastaigh an cúnamh uait? 
Ar chabhraigh focal a bhí in easnamh 
nó sainmhíniú faoi leith leat?

Cad a dhéanfaidh tú an chéad uair eile a 
thagann tú ar thopaic atá deacair?

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach Meas a bheith ort
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Teagmhas aimsire suntasach: Stoirmeacha 17

Measúnú ar mo chuid foghlama
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim conas a idirghníomhaíonn aermhaiseanna

Tá mé in ann an chaoi a gcruthaítear lagraigh 
agus frithchioclóin a mhíniú

Tá an chaoi a gcruthaítear stoirmeacha agus 
hairicíní ar eolas agam

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

Is i �� h �� to��� a �� 
a � �n� �r�i�� � 

��réa� � �� �o�m��
 la �  � on���
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Réamhaisnéisiú na haimsire

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi réamhaisnéisiú na haimsire curtha i gcrích agat.

Cad atá ar  
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith ar 

eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Cad é an difríocht idir an aimsir agus an aeráid?

 

 

 

3. Cén scála a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar neart na gaoithe, trí bhreathnú 
ar an éifeacht a bhíonn ag an ngaoth ar an tírdhreach?

 
 

4. Tá cúig líne a úsáidtear ar léarscáileanna aimsire i gColún X. 
Tá cur síos ar cad lena nascann na línte sin i gColún Y. 
Meaitseáil gach líne leis an gcur síos ceart.

Colún X Colún Y X Y

Iseabair nascann siad áiteanna a mbíonn uaireanta an 
chloig gréine mar an gcéanna iontu A

Isiteirmeacha nascann siad áiteanna a mbíonn an leibhéal 
frasaíochta mar an gcéanna iontu B

Isihiaití nascann siad áiteanna a mbíonn an brú mar 
an gcéanna iontu C

Isihéilí nascann siad áiteanna a mbíonn luas na 
gaoithe mar an gcéanna iontu D

Iseataicí nascann siad áiteanna a mbíonn an teocht 
mar an gcéanna iontu E

Topaic 18
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Réamhaisnéisiú na haimsire 18

930

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

5. Ainmnigh gach réad nó uirlis sa léaráid thuas. 
Déan cur síos ar cad a thomhaiseann gach ceann díobh.

 

Cur síos

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

6. Bain úsáid as na sonraí thíos chun an méid seo a leanas a ríomh:

 

20

15

10

5

0

Te
oc

ht
 in

 °C

E F M A B M I L M D S N

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

(a) Meánteocht bhliantúil

Ríomh:

(b) Raon teochta bliantúil

Ríomh:
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

U
ai

re
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E F M A B M I L M D S N

9. Liostaigh trí ghné den aimsir.

1. 3.2.

Topaic 18 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Meitéareolaíocht  

Celsius  

Luas na gaoithe  

Isiteirmeacha  

Iseataicí  

7. Taispeántar uaireanta an chloig 
gréine thar tréimhse seacht lá i mí 
na Bealtaine sa bharraghraf.

(a) Cén lá ina raibh an líon is mó 
uaireanta an chloig gréine?  

  

(b) Cén lá ina raibh an líon is lú  
uaireanta an chloig gréine?  

  

(c) Cé mhéad uaireanta an chloig 
gréine a bhí ann san iomlán i rith 
na seachtaine?  

  

8. Taispeántar frasaíocht thar 
tréimhse 12 mhí sa treoghraf.

(a) Cén mhí is iche a bhí ann?  
 

(b) Cén mhí is tirime a bhí ann?  
 

(c) Cé mhéad frasaíochta a thit san 
iomlán i rith na bliana?  
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Réamhaisnéisiú na haimsire 18

Machnamh ar mo chuid foghlama...

Geo-Bhreacaireacht
Is  a� s é��  íl i� 
a�n � � e�l  a  �n 

a�m ��  
 em� � �r �

Ba í an ghníomhaíocht is mó a thaitin liom sa topaic seo...

 

mar...

 

 

 

Tá ceist amháin agam fós faoi 
réamhaisnéisiú na haimsire, is é sin...

 

 

 

Breathnaigh ar an gclár ábhar i do leabhar. 
Cad iad na topaicí is mó a bhaineann le 
réamhaisnéisiú na haimsire, dar leat?

 

 

 

Ba iad na príomhscileanna a d’fhorbair 
mé agus mé i mbun staidéir ar 
réamhaisnéisiú na haimsire...

 

 

 

 

 

Is é an príomhrud a d’fhoghlaim mé mar 
gheall ar an staidéar ar réamhaisnéisiú 
na haimsire...
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Measúnú ar mo chuid foghlama
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Is féidir liom na huirlisí aimsire difriúla a ainmniú 
agus an chaoi a n-úsáidtear iad a mhíniú

Tuigim conas a ríomhtar an teocht

Is féidir liom aimsir éagsúil a shainaithint ar 
léarscáil aimsire

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 
i l��� �o ré��  �o�� 

n �i�n � u  � �� � a 
a�� ra����ha 

i í �u� m� r  
a  � �na� 
a m� a��
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Topaic 19Acmhainní fuinnimh cuid 1

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an 
topaic seo faoi acmhainní fuinnimh cuid 1 curtha i gcrích agat.

Cad atá ar 
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith 

ar eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Ainmnigh dhá acmhainn nádúrtha.

 

1.  

2.  

3. Tabhair sampla amháin de:

 

acmhainn in-athnuaite   

acmhainn neamh-inathnuaite  

4. Tabhair sainmhíniú ar an téarma ‘saothrú inbhuanaithe’.

 
 

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna 
a d’úsáid tú chun an 
cheist seo a fhreagairt. 

Is �e��h an 
o ��h �� � a���  

m  íon� é 
�u�  �í �ío�n 

sé �a��  
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

5. (a) Críochnaigh na habairtí seo a leanas:

(i) Is féidir acmhainní   a úsáid arís agus arís eile.

(ii) Nuair a úsáidtear acmhainní   bíonn siad imithe go deo.

(iii) Is acmhainn riachtanach é   a theastaíonn ó gach neach beo 
chun maireachtáil.

(iv) Tugann   mianraí, miotail agus breoslaí iontaise ar nós ola agus 
gás dúinn.

(v) Cinntíonn saothrú   nach n-ídítear na hacmhainní ar fad.

 (b)  Cuir tic sa bhosca ceart  an acmhainní finideacha nó acmhainní 
neamhfhinideacha iad seo a leanas? 

Acmhainn Finideach Neamhfhinideach

Ola

Uisce

Iasc

Móin

Gual 

Adhmad

6. Freagair na ceisteanna seo a leanas:

(a) Cad a thaispeántar sa chartún? Pléigh é sin mar mhíbhuntáiste a bhaineann le 
hola.

  

  

  

  

  

(b) Breac síos dhá mhíbhuntáiste eile a bhaineann  
le hola.

1.  

2.  

(c) Breac síos dhá bhuntáiste a bhaineann le hola. 

1.  

2.  

Geo-Bhreacaireacht
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Acmhainní fuinnimh cuid 1 19

Topaic 19 Eochairfhocail na topaice
Tabhair sainmhíniú, i d’fhocail féin, ar gach ceann díobh seo a leanas:

Finideach  

In-athnuaite  

Cumhacht hidrileictreach  

Geoiteirmeach  

Bithmhais  

Cén fáth a bhfuil sé níos tábhachtaí anois ná mar a bhí riamh roimhe seo 
acmhainní in-athnuaite a úsáid?

 

 

 

 

Machnamh ar mo chuid foghlama...

im � � le 
u��� am� 

de���� � i�n�

Scríobh dhá fhocal nua a d’fhoghlaim tú 
ón staidéar ar an topaic seo...

1.  

2.  

Cad iad na dúshláin a bhí romhat agus tú ag foghlaim 
faoin topaic seo?

 

 

Conas ar sháraigh tú iad?
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tá an difríocht idir foinsí fuinnimh in-athnuaite 
agus neamh-inathnuaite ar eolas agam

Tá mé in ann na buntáistí agus míbhuntáistí 
a bhaineann le cineálacha difriúla acmhainní 
fuinnimh a chruthaíonn an Domhan a mhíniú

Is cuimhin liom foghlaim faoi shaothrú 
inbhuanaithe

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 

Is �e��r �� h �a� h 
n  ��o � h�� a�h
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Próisis fhisiceacha ar Leithinis  
Dhaingean Uí Chúis Topaic 20

1. Líon isteach an chéad dá roinn anois agus an roinn deiridh nuair a bhíonn an topaic 
seo faoi phróisis fhisiceacha ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis curtha i gcrích agat.

Cad atá ar  
eolas agam

Cad ba mhaith 
liom a bheith 

ar eolas agam

Cad a 
d’fhoghlaim mé

2. Tabhair sainmhíniú ar an téarma ‘próisis fhisiceacha’.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Ainmnigh trí ghné abhann dhifriúla atá le feiceáil ar an léarscáil de Dhaingean Uí Chúis 
(Fíor 20.5, leathanach 148 sa téacsleabhar). Bain úsáid as na tagairtí eangaí sé fhigiúr i 
do fhreagra.

Gné: Gné: Gné:

Tagairt: Tagairt: Tagairt:

4. Ainmnigh dhá chineál ollghluaiseachta a tharlaíonn ar Leithinis Dhaingean Uí 
Chúis. Tabhair cúiseanna le do fhreagra.

 

1.  

  

  

2.  

  

  

Geo-Bhreacaireacht
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

5. Sainaithin trí thionchar a bhí ag an bhfarraige ar chóstaí Leithinis Dhaingean Uí Chúis.

 

1.  

3.  

2.  

6. Dá dteastódh uaim feirm ghaoithe a bhunú ar Leithinis Dhaingean 
Uí Chúis, (a) cén fáth a mbeadh ciall leis sin? (b) Cén áit ab fhearr 
dá leithéid dar leat?

 

(a)  

  

  

  

(b)  

  

7. Samhlaigh gur fhostaigh comhlacht turasóireachta tú chun 
turas timpeall ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis a cheapadh. Is é 
cuspóir an turais tírdhreacha áille na leithinse a thaispeáint do 
chuairteoirí. Tarraing sracléarscáil a léiríonn turas ina bhfuil cúig 
áit le stopadh ann. Déan cur síos ar an gcúis ar roghnaigh tú 
gach stad sna boscaí thíos.

 

Sracléarscáil de bhealach an turais

Bím 
u��l��hi����h   on �� �

Tarraing 
sracléarscáileanna 

go néata.

Stad 1  

 

 

Stad 2  

 

 

Stad 3  

 

 

Stad 4  

 

 

Stad 5  
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Próisis fhisiceacha ar Leithinis  Dhaingean Uí Chúis 20

5. Sainaithin trí thionchar a bhí ag an bhfarraige ar chóstaí Leithinis Dhaingean Uí Chúis.

 

1.  

3.  

2.  

6. Dá dteastódh uaim feirm ghaoithe a bhunú ar Leithinis Dhaingean 
Uí Chúis, (a) cén fáth a mbeadh ciall leis sin? (b) Cén áit ab fhearr 
dá leithéid dar leat?

 

(a)  

  

  

  

(b)  

  

7. Samhlaigh gur fhostaigh comhlacht turasóireachta tú chun 
turas timpeall ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis a cheapadh. Is é 
cuspóir an turais tírdhreacha áille na leithinse a thaispeáint do 
chuairteoirí. Tarraing sracléarscáil a léiríonn turas ina bhfuil cúig 
áit le stopadh ann. Déan cur síos ar an gcúis ar roghnaigh tú 
gach stad sna boscaí thíos.

 

Sracléarscáil de bhealach an turais

Bím 
u��l��hi����h   on �� �

Tarraing 
sracléarscáileanna 

go néata.

Stad 1  

 

 

Stad 2  

 

 

Stad 3  

 

 

Stad 4  

 

 

Stad 5  

 

 

Topaic 20 Eochairfhocail na topaice
Tá nasc idir na próisis fhisiceacha ar fad a tharlaíonn i dtírdhreach. Samhlaigh cloch a 
thosaíonn ar mhullach Chnoc Bréanainn ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis. Déan cur síos 
ar an turas a dhéanann an chloch ó bharr an tsléibhe anuas go dtí an fharraige. San 
ord ceart, bain úsáid as an oiread próisis fhisiceacha agus is féidir leat chun cur síos a 
dhéanamh ar an turas. Scríobh do fhreagra i bhfoirm ailt sa bhosca thíos, nó tarraing 
léaráid nó grafaic faisnéise ina bhfuil focail agus pictiúir chun do fhreagra a léiriú.

Cuir ciorcal timpeall ar 
na príomhscileanna a 
d’úsáid tú chun an cheist 
seo a fhreagairt. 
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An Domhan Fisiceach a Fhiosrú01

Machnamh ar mo chuid foghlama...
Cuir tic in aice leis an ráiteas is fearr a dhéanann cur síos ar do thuiscint ar an topaic seo.

Tosaitheoir
Nílim ach ag tosú amach ag 

foghlaim faoi phróisis fhisiceacha 
ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis. Ní 
thuigim go hiomlán fós iad, ná na 
heochairfhocail a bhaineann leo.

Ainmnigh píosa amháin den topaic 
seo a bhí éasca, dar leat.

 

 

Pléigh cén fáth a raibh sé éasca duit.

 

Luaigh píosa amháin den topaic seo 
a bhí deacair, dar leat.

 

 

Pléigh cén fáth a raibh sé deacair ort.

 

Printíseach
Táim ag tosú anois agus próisis fhisiceacha 
ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis a thuiscint, 

ach bheadh cúnamh ag teastáil uaim ó 
mo mhúinteoir go fóill chun codanna den 

topaic a mhíniú dom anois is arís.

Cleachtóir
Is féidir liom cuid mhór a insint 
duit faoi phróisis fhisiceacha ar 

Leithinis Dhaingean Uí Chúis, ach 
anois is arís b’fhéidir go mbeadh 

cúnamh ag teastáil uaim ar roinnt 
de na pointí a bhaineann leo.

Saineolaí
Tuigim gach aon rud a múineadh dom 

faoi phróisis fhisiceacha ar Leithinis 
Dhaingean Uí Chúis, agus d’fhéadfainn 
fiú iarracht tabhairt faoi é a theagasc 

do dhuine éigin eile.

Cuir ciorcal timpeall ar na táscairí 
folláine atá á bhforbairt agat 
anseo:
Gníomhach Freagrach
Ceangailte Feasach
Acmhainneach  Meas a bheith ort
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Próisis fhisiceacha ar Leithinis  Dhaingean Uí Chúis 20

Measúnú ar mo chuid foghlama 
(Cuir tic i mbosca amháin le haghaidh gach ráitis):

Tuigim conas a thagann próisis fhisiceacha le 
chéile chun tírdhreach réigiúin a chruthú

Tá mé in ann gnéithe fi siceacha difriúla a aimsiú 
ar léarscáil SO

Tá mé in ann an gaol idir gnéithe fi siceacha 
difriúla a mhíniú

Aiseolas ar mhaithe le dul chun cinn

 

 

 

Nótaí agus smaointe

Measúnú Rangbhunaithe 1: 
Tíreolaíocht sa nuacht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasc Measúnaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

Measúnú Rangbhunaithe 2: 
Mo chuid tíreolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrúdú Deiridh

 

 

 

 

 

 

 

 

í �ío�n � i ��n � �h   
n  ío�h ��� íos ��  � 

a d�é���m�  �ar ���n� �i�l� 
�e��n�i � n � � o ��
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