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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An pláinéad inár lámha!
Ar 22 Feabhra gach bliain, ar fud an
domhain, déanann Banóglaigh (Girl
Guides) agus Banghasóga ceiliúradh
ar Lá Domhanda Machnaimh. “Is
féidir linn an pláinéad a shábháil”
atá mar théama ag an Lá Domhanda
Machnaimh i mbliana. An modh
maireachtála (way of life) atá
ag daoine is cúis le roinnt de na
fadhbanna atá againn ar an domhan
seo. Anois, is gá do gach duine cabhrú
chun réiteach a fháil ar na fadhbanna
seo.
Tá an domhan ag athrú. Má
chaitheann tú tamall fada ag féachaint

amach an fhuinneog, feicfidh tú
athruithe ag teacht ar an aimsir. Thar
thréimhse níos faide, feicfidh tú an
t-athrú sna séasúir. Tá aeráid an
domhain ag athrú freisin – ach tá sí
ag athrú ar bhealaí nach féidir linn
a fheiceáil go héasca. Tá athruithe
ag tarlú ar fud an domhain toisc
go bhfuil teochtaí ag ardú – tá
oighearshruthanna ag leá agus tá
stoirmeacha ag éirí níos láidre. Tá
teocht an domhain ag ardú toisc go
bhfuilimid ag dó breoslaí iontaise
(fossil fuels) agus go bhfuilimid ag
cur an iomarca gás isteach san

atmaisféar, agus is iad na gais seo
is cúis leis an teas. Tugaimid gáis
cheaptha teasa (greenhouse gases)
mar ainm ar na gáis seo. Is sampla
de ghás ceaptha teasa é dé-ocsaíd
charbóin (CO2).
Tá tionchar ag na gáis seo ar
an mbáisteach freisin. De réir mar
atáimid ag dó breoslaí iontaise, táimid
ag cur gas isteach san atmaisféar
agus tuaslagann (dissolve) an
bháisteach roinnt de na gáis sin. Is
báisteach aigéadach í an bháisteach
a thiteann ar an domhan. Déanann sí
a lán dochair do chrainn, d’fhoirgnimh

agus don timpeallacht i gcoitinne (in
general).
Caithfimid machnamh a dhéanamh
ar bhealaí inar féidir linn laghdú
a dhéanamh ar líon na ngás
ceaptha teasa atá ag dul isteach
san atmaisféar. Ba chabhair í dá
bhfeadfaimis acmhainní a athúsáid
agus a athchúrsáil. San eagrán
seo d’Eureka, féachfaimid ar roinnt
bealaí ina ndéanann an bháisteach
aigéadach dochar agus molfaimid
roinnt bealaí inar féidir linn cabhrú
chun áit mhaireachtála ghlan dheas a
dhéanamh den phláinéad seo.

Báisteach Aigéadach

Báisteach aigéadach
agus foirgnimh
Léigh tú ar an gcéad leathanach go ndéanann báisteach aigéadach
damáiste do rudaí beo, d’fhoirgnimh agus don timpeallacht i gcoitinne.
Tá an-dochar déanta ag an mbáisteach aigéadach d’fhoraoiseacha na
hEorpa agus Mheiriceá Thuaidh. Fuair na milliúin crann bás. Athraíonn
dath duilleoga crann go donn nó buí ach an dtarlaíonn sé seo do
dhuilleoga eile? Faigh amach sa chéad ghníomhaíocht eile.

Thar na mílte bliain, creimeann (erodes/wears away) uisce
carraigeacha, go háirithe carraigeacha cosúil le haolchloch. Tá
gnáthbháisteach beagainín aigéadach agus nuair a thiteann sí ar
aolchloch, ídíonn (wears away) sí an chloch. Leanann sé seo ar feadh na
mílte bliain. De réir a chéile, éiríonn na gága (cracks) níos mó go dtí go
mbíonn uaimheanna (caves) san aolchloch.
Tá báisteach aigéadach i bhfad níos láidre ná gnáthbháisteach agus tá
faitíos ar eolaithe go gcreimfidh sí foirgnimh déanta d’aolchloch. Is sórt
aolchloiche í cailc agus is aigéad (acid) é fínéagar. Imscrúdaigh cad a
tharlóidh má chlúdaíonn tú cailc le fínéagar.

Cad a tharlaíonn do phlandaí má
thiteann báisteach aigéadach orthu?
Is gnáthaigéad é
fínéagar (vinegar).
San imscrúdú seo, ní
báisteach aigéadach a
úsáidfidh tú ach fínéagar
chun tionchar aigéid ar
rudaí beo agus ar ábhair
eile a fheiceáil.
Bunábhair:
• Duilleoga (ná
roghnaigh duilleoga
crainn)
• Fínéagar
• Coimeádán le claibín, m.sh. próca ghloine
• Cailc
Sábháilteacht: bí cúramach nach steallfaidh (splash) an fínéagar.
Ghlan do shúile le huisce láithreach má théann aon fhínéagar
isteach iontu.
Treoracha:
1. Cuir glac (handful) duilleog i bpróca le fínéagar.
2. Cuir duilleoga eile (den sórt céanna) i bpróca le huisce chun 		
comparáid a dhéanamh.
3. Cuir claibín ar na prócaí agus fág iad ar feadh cúpla lá.
4. Breathnaigh cad a tharlóidh. Cuir an dá ghlac duilleog i 		
gcomparáid lena chéile.
Pléigh:
Cad a tharla do na duilleoga a bhí san fhínéagar?
Cad iad na difríochtaí atá idir iad agus na cinn a bhí san uisce?
Cén tionchar a bheadh ag báisteach aigéadach ar phlandaí, dar leat?
Smaoinigh air seo:
Cén fáth a bhfuil imní ar eolaithe go bhfuil na haigéin ag éirí níos
aigéadaí, dar leat?
Dúshlán breise:
An gceapann tú go dtabharfadh aigéid eile (m.sh. sú líomóide) na
torthaí céanna?

Bunábhair:
• Cailc  
• Fínéagar
• Próca
• Rud éigin leis an meascán a mheascadh (roghnach)
Treoracha:
1. Iarr píosa cailce ar do mhúinteoir.
2. Doirt roinnt fínéagair isteach sa phróca.
3. Tuar cad a tharlóidh má chuireann tú an chailc isteach san
fhínéagar.
4. Éist go cúramach nuair a chuirfidh tú an chailc san fhínéagar.
4. Fág an chailc san fhínéagar ar feadh cúpla lá. Cad a tharla? An raibh
do thuar i gceart?
Cad a tharla?
Ar chuala tú fuaim ghiosach (fizzing) nuair a chuir tú an chailc isteach
san fhínéagar? Bhí tú ag éisteacht le himoibriú (reaction) ceimiceach ag
tarlú. Imoibríonn an chailc agus an fínéagar chun dé-ocsaíd charbóin
(CO2) a dhéanamh.
Smaoinigh air seo:
Cen tionchar a bhíonn ag báisteach aigéadach ar sheanfhoirgnimh
aolchloiche, dar leat? An bhfuil aon fhoirgneamh aolchloiche in
aice na scoile? Iarr ar do mhúinteoir an bhfuil agus arbh fhéidir libh
breathnú orthu.

Báisteach áitiúil
Ní bhíonn tú ag súil le rudaí a fheiceáil
in uisce glan. Ach má tá báisteach
truaillithe, seans go bhfeicfidh tú
cáithníní bídeacha inti. An dtiteann
báisteach ghlan san áit ina bhfuil tusa i
do chónaí? Déan an ghníomhaíocht seo
go bhfaighidh tú amach.
Bunábhair:
• Scagaire caife (coffee ﬁlter)
• Tonnadóir (funnel)
• Próca ghloine
• Gloine formhéadúcháin
Treoracha:
1. Cuir an scagaire caife isteach sa
tonnadóir.
2. Cuir an tonnadóir isteach sa phróca.
(Is é seo an gléas tástála.)
3. Nuair a thosóidh sé ag cur báistí, cuir an gléas tástála lasmuigh.
4. Déan seiceáil ar an scagaire tar éis uair an chloig nó mar sin.
5. Bain úsáid as an ngloine formhéadúcháin le féachaint ar an scagaire.
Cad a fheiceann tú?
Pléigh:
Cad eile a bhí sa bháisteach (seachas an t-uisce)?

Suirbhé ar thruailliú

Ní hí an bháisteach amháin a bhíonn truaillithe. Milleann truailliú de
shaghsanna eile an timpeallacht freisin. Tarlaíonn truailliú i ngach sórt
áite. Is truailleáin iad bruscar ar an talamh, boscaí bruscair ag cur thar
maoil (overﬂowing), múch (fumes) ag teacht as carranna, agus graifítí ar
na ballaí. Féach thart ar cheantar na scoile go bhfeicfidh tú an bhfuil sé
truaillithe. Scríobh do chuid torthaí ar chairt mar seo:
AIRE: Ná láimhseáil (handle) bruscar ná ábhair shalacha eile.
Toradh ar an scrúdú le haghaidh truailliú uisce báistí:
___________________________________________________
An raibh bruscar le feiceáil? (Déan liosta)
___________________________________________________
An raibh graifítí le feiceáil? (Bhí / Ní raibh)
___________________________________________________
Truailliú le torann? (Déan liosta)
___________________________________________________
Pléigh?
An bhféadfadh pobal na scoile aon rud a dhéanamh faoin truailliú seo?
Labhair le do mhúinteoir faoi na tuairimí atá agat féin agus ag do chairde.

Athchúrsáil

Caithfimid líon na ngás ceaptha teasa a laghdú san atmaisféar.
Cruthaímid gáis cheaptha teasa nuair a dhóimid gual, ola,
foraoiseacha agus araile. Má dhéanaimid athúsáid agus athchúrsáil
ar acmhainní, sin bealach amháin a chabhróidh linn. Má dhéanaimid
múirín, is féidir linn athchúrsáil a dhéanamh ar fhuílleach (leftovers)
bhia, mhálaí tae, bhlaoscanna uibhe agus pháipéar stiallta (shredded).
Meathann na hábhair sin agus faighimid múirín. Is féidir é sin a
mheascadh isteach in ithir an ghairdín ansin. An meathann na plandaí
go tapa? Déan an chéad ghníomhaíocht eile agus feicfidh tú.

Bunábhair:
• Lámhainní plaisteacha
• Lián
• Seanlíontán (old netting) a bhí thart ar thorthaí
• Áit ithreach taobh amuigh
• Bataí le haghaidh na lipéad
• Ábhair phlandúla don tástáil: croí (core) úill, craicne oráiste,
bananaí agus prátaí, duilleoga agus mar sin de.
AIRE: Nigh do lámha tar éis duit bheith ag obair le hithir. Ná
húsáid aon ábhar eile seachas plandaí, torthaí agus glasraí.
Treoracha:
1. Roghnaigh na hábhair phlandúla a theastaíonn uait tástáil. Cé acu a
mheathfaidh go tapa? Cé acu a mheathfaidh go mall? Tuar.
2. Cuir seanlíontán ar gach ceann de na hábhair phlandúla. Cabhróidh
sé seo leat teacht orthu (find) níos déanaí.
3. Tochail poill san ithir agus cuir beart amháin i ngach poll. Líon na poill
le hithir agus marcáil iad le bata agus lipéad.
4. Tar éis seachtaine, tochail arís agus bain amach na bearta.
Breathnaigh cad a tharla dóibh. Ar thosaigh na hábhair ag meath?
Déan cur síos orthu. Tarraing pictiúr a thaispeánann cad a tharla.
5. Cuir na bearta ar ais sna poill. Scrúdaigh iad gach seachtain ar feadh
dhá mhí.
6. Taifead na torthaí gach seachtain
Pléigh:
• Cén t-ábhar ba thúisce (soonest) a mheath? Cén t-ábhar ba
mhoille a mheath?
• Conas a bhí a fhios agat gur mheath na hábhair?

An eol duit?
• Tá an tionscadal athchúrsála is mó ar domhan ar siúl sa
tSeapáin. Anuraidh, scrios súnámaí bailte agus sráidbhailte.
Anois, tá bailte iomlána á n-athchúrsáil.
• Tá buntáistí ag baint le gáis cheaptha teasa freisin! Mura
mbeadh aon ghás ceaptha teasa san atmaisféar, bheadh an
domhan an-fhuar ar fad

Fíricí Fónta

An Glantachán Earraigh Náisiúnta
Nuair a dhéanfaidh tú an suirbhé ar thruailliú, b’fhéidir go dtabharfaidh tú
faoi deara cúpla áit nach bhfuil glan. An smaoineofá ar pháirt a ghlacadh
sa Ghlantachán Earraigh Náisiúnta a eagraíonn An Taisce i mí Aibreáin?
I rith na míosa sin, is minic a fheiceann tú grúpaí daoine i mbailte agus
i sráidbhailte agus amuigh faoin tuath, agus iad ag bailiú bruscair
agus ag glanadh na háite ar bhealaí éagsúla. Mar sin, ba mhaith an
smaoineamh é do ghrúpa scoile féin a chur le chéile nó cabhrú le grúpa i
do cheantarsa.
Tá sé an-éasca páirt a ghlacadh sa Ghlantachán Earraigh Náisiúnta.
Eagraigh glantachán áitiúil in am ar bith i mí Aibreáin agus cláraigh do
ghlantachán ar líne, ar an bhfón, ar fhacs nó sa phost. Tá breis eolais
le fail ag http://www.nationalspringclean.org/. Más mian leat clárú ar
líne, déan cliceáil ar an deilbhín ‘Sign Up’ ar dheis. Má chláraíonn tú,
gheobhaidh tú trealamh (kit) glanta saor in aisce ó An Taisce.

Níos mó ná 150 bliain ó shin, bhí eolaí Éireannach ar dhuine de na
chéad daoine a chruthaigh (proved) gurb iad gáis áirithe an atmaisféir
is cúis le hardú teochta an domhain. John Tyndall ab ainm dó. Rugadh
é ar an 2 Lúnasa 1820 i Leithghlinn an Droichid, Co. Cheatharlach.
Bhog sé go Sasana agus mhúin sé mata thall ansin. Nuair a bhí sé
28, chuaigh sé go dtí an Ghearmáin chun staidéar a dhéanamh ar an
bhFisic agus ar an gCeimic. Bhain sé an-taitneamh as turgnaimh a
dhéanamh agus theastaigh uaidh go mbeadh eolaíocht mar ábhar i
ngach scoil.
Ba é Tyndall a d’oibrigh amach an fáth a bhfuil an spéir gorm.
Thaispeáin sé freisin go lobhann (rots) baictéir bia. D’airg (invented) sé
bealach chun bia a chaomhnú (preserve) trí bhaictéir a mharú.
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Déan do chion féin
B’fhéidir go mbraitheann tú go mbeadh sé deacair ort fadhbanna
truaillithe an domhain a leasú,
ach is féidir leat cabhrú ar
bhealaí beaga.
• Smaoinigh ar na bealaí
ina bhféadfá laghdú a
dhéanamh ar thruailliú le
torann agus ar thruailliú le
solas. Múch soilse nuair
a rachaidh tú amach as
seomra. Laghdaigh fuaim
an teilifíseáin, an raidió nó
an steiréisheinnteora.
• Tar éis cócaireachta, bí
cinnte go bhfaighidh tú
réidh leis an ola shalach ar
bhealach sábháilte. Cuir an ola isteach i gcoimeádán agus ansin san
araid (bin). Ná cuir síos an draein riamh í.
• Tagann meathann (decay) an-mhall ar plaistigh agus ar níolóin. Má
chaitheann daoine uathu bruscar ar nós muincí (ringos) plaisteacha
agus fáinní tarraingthe (ring pulls) ó channaí dí (drink) alúmanaim, tá
seans ann go snámhfaidh éisc isteach iontu nó go ngreamóidh siad ar
ghob éin. Má bhíonn ainmhithe sáinnithe (caught) mar seo, gheobhaidh
siad bás leis an ocras. Bí cinnte go mbrisfidh tú suas na muincí sula
gcuirfidh tú isteach in araid iad. Fág na fáinní ar na cannaí dí agus
déan athchúrsáil (recycling) orthu.
• Dear póstaer a spreagfaidh daoine gan truailliú a dhéanamh. Cuir
na cúig nod is fearr leat féin ann.

