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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Clues about climate
Athrú Aeráide
Bhí ócáid thábhachtach ar siúl le
linn shaoire na Cásca. Ba chuimhin
le daoine an rud a tharla céad bliain
ó shin, nuair a chuaigh an línéar
Titanic go tóin poill ar oíche an
14/15 Aibreán san Aigéan Atlantach
Thuaidh. D’fhág sí Southampton
ceithre lá roimhe sin ar a céad
iomramh (voyage) agus bhí sí ar a
bealach go Cathair Nua-Eabhrac.
Ach, mar is eol dúinn, níor shroich sí
ceann scríbe riamh.
Is dócha go bhfuil scéal an Titanic
cloiste agat - mar a bhuail sí cnoc
oighir (iceberg) agus go ndeachaigh

sí síos. Ach ar smaoinigh tú riamh
ar an méid cnoc oighir a bhíonn san
aigéan? Bíonn an tAtlantach Thuaidh
dainséarach san earrach mar gheall
ar na cnoic oighir seo. Tóg mar
shampla ceantar na Graonlainne –
bíonn breis agus 40,000 cnoc oighir
ag briseadh ó na seilfeanna oighir in
aghaidh na bliana. Meánn na cnoic
seo idir 180,000 agus 30 milliún
tona. Bíonn siad ag síobadh (drifting)
san Atlantach go dtí go leánn siad.
Ceapann roinnt eolaithe go mbeidh
drochthionchar ag na cnoic oighir
seo ar an aeráid agus iad ag leá. Faoi

láthair, ní bhíonn Éire ná tíortha eile
na hEorpa an-fhuar sa gheimhreadh.
Ceann de na fáthanna nach mbíonn
siad fuar ná na sruthanna farraige
(ocean currents). Tá na sruthanna
cosúil le haibhneacha móra san
aigéan, ag gluaiseacht ó áit amháin
go háit eile. Iompraíonn na sruthanna
teas ón meánchiorcal ó thuaidh.
Téann siad tríd an Aigéan Atlantach
Thuaidh agus thart ar na tíortha in
aice leis. Agus is é an teas seo a
choimeádann an t-aigéan agus na
tíortha go léir teolaí (warm) i rith
mhíonna an gheimhridh.

Sna haigéin, is féidir leis an méid
salainn san uisce tionchar a bheith
aige ar an mbealach ina ngluaiseann
na sruthanna farraige seo. Ach is
úruisce (fresh water) é cnoc oighir.
Is cúis mhachnaimh d’eolaithe cad
a tharlóidh má leánn na cnoic oighir
seo agus má théann an t-úruisce
uile isteach i sáile (saltwater) an
aigéin. An mbeidh tionchar ag an
úruisce uile sin ar ghluaiseacht na
sruthanna farraige? Lean ort ag
léamh – gheobhaidh tú breis eolais
ar chnoic oighir agus ar na bealaí ina
ngluaiseann uisce.

Cnoic oighir ag leá
Méid na gcnoc oighir

Pléigh:
Conas a thomhaisfidh tú cén méid oighir atá faoin uisce? An dtomhaisfidh
tú airde na liathróide oighir sula gcuirfidh tú san uisce í? Nó an gcuirfidh
tú marc ar an oighear atá os cionn an uisce? Nó b’fhéidir go bhfuil
smaoineamh eile agat?
Dúshlán breise:
De réir mar atá uisce ag reo, tá sé ag athrú go hoighear agus tá sé ag
fairsingiú (expanding). Dear imscrúdú a thaispeánfaidh go líonfaidh
oighear níos mó spáis ná uisce. Seans go mbeidh na rudaí seo uait: uisce,
reoiteoir, agus buidéal plaisteach (m.sh. ó dheoch iógairt).

síobfaidh sé leis amach san aigéan. Ansin is cnoc oighir ‘nua’ é.
Úsáideann eolaithe an focal Béarla ‘calving’ le cur síos a dhéanamh
ar an rud a tharlaíonn. Níos lú ná dhá bhliain ó shin, ghluais oileán
oighir amach ó oighearshruth (glacier) i dtuaisceart na Graonlainne.
Bhí achar 260 ciliméadar cearnach ag an oileán oighir seo. Bhí sé
beagáinín níos lú ná Co. an Lú. Samhlaigh Co. an Lú ag briseadh
amach ón gcuid eile d’Éirinn agus ag síobadh leis!
Ach níl gach cnoc oighir chomh mór sin. Tá roinnt acu beag. Tá Mollaí,
Maidhc agus cara leo ag caint faoi chnoic oighir – an leáfaidh cnoic
mhóra nó cnoic bheaga níos tapúla?
•

Ceapann Maidhc go leáfaidh ceann beag níos tapúla mar nach
mbeidh a oiread (as much) teasa ag teastáil uaidh.

•

Síleann Mollaí go nglacfaidh siad an t-am ceanna mar gur oighear
atá sa dá cheann acu.

•

Ceapann a gcara go leáfaidh an ceann mór níos tapúla ná an dá
cheann eile mar go mbeidh an teas ag obair ar dhromchla níos mó.

Pléigh do chuid tuairimí féin le do mhúinteoir. Tá tuairim Eureka ar
leathanach eile.

Freagraí ar an gCrosfhocal

Treoracha:
1. Cuir an balún ar bhuacaire fuar. Líon an balún le huisce.
2. Iarr ar dhuine fásta cabhrú leat caol (neck) an bhalúin a cheangal.
3. Cuir an balún sa reoiteoir thar oíche.
4. An mhaidin dár gcionn, tóg an balún oighir as an reoiteoir. Gearr an
balún agus scamh (peel) den oighear é.
5. Cuir an liathróid oighir i mbuicéad uisce. Fanfaidh sé ar snámh
(floating) – ar éigean (just about).
6. Cén méid oighir atá faoin uisce? Úsáid an rialóir chun fáil amach.

Ghraonlainn scarfaidh meall mór oighir ó imeall na Graonlainne agus

Síos
1. DOMHAIN
4. NUAEABHRAC
5. LONGA
7. TITANIC

Bunábhair:
• Balún
• Uisce fuar
• Buicéad domhain
• Reoiteoir
• Rialóir
• Siosúr

Bíonn cnoic oighir á ndéanamh an t-am ar fad. Mar shampla sa

Trasna
2. TOLL
3. SRUTHANNA
6. ANGHRAONLAINN
8. GOIRT
9. LAPACHA
10. FRANCACH

Is léir ón bpictiúr ar an gcéad leathanach gur sléibhte ollmhóra oighir iad
na cnoic oighir atá ar snámh san fharraige. Mar sin de, is contúirt (danger)
mhór iad na cnoic oighir do longa. An raibh a fhios agat nach bhfuil ach
10% de chnoc oighir le feiceáil os cionn dhromchla an uisce? Déan an
tuairim seo a thástáil.

Uisce te agus fuar

Sáile

Chun sruth farraige a choimeád ag gluaiseacht, caithfidh an t-uisce san
Atlantach Thuaidh dul faoi. Nuair a bhíonn an t-uisce fuar agus goirt
(salty), bíonn sé an-trom nó dlúth (dense), agus mar sin, téann sé i bhfad
faoi. Ach má leánn an iomarca oighir san Atlantach Thuaidh, ní bheidh
an fharraige chomh goirt mar go mbeidh úruisce inti. Dá dtarlódh sé seo,
ceapann eolaithe go mb’fhéidir nach rachadh an t-uisce faoi agus ansin
nach ngluaisfeadh na sruthanna farraige. Cén tionchar a bheadh aige sin
ar an aeráid? Tástáil an tuairim seo maidir le sáile ag dul faoi.

Treoracha:
1. Líon an dá choimeádán le huisce.
2. Cuir salann san uisce i gcoimeádán amháin. Corraigh é go dtí nach
dtuaslagfaidh (dissolve) an t-uisce aon salann breise.
3. Cuir cúpla braon den dath bia san uisce goirt.
4. Cad a tharlóidh má chuireann tú an t-uisce goirt daite isteach san
úruisce? Tuar.
5. Úsáid an pípéad chun uisce goirt daite a chur san úruisce.
Breathnaigh – cad a tharlaíonn?
Pléigh:
Thart ar 600 bliain ó shin, d’éirigh aeráid na hEorpa níos fuaire. Uaireanta
tugann daoine ‘An Oighearaois Bheag’ mar ainm ar an tréimhse sin.
Aibhneacha nár reoigh go hiondúil, reoigh siad; ghluais oighearshruthanna
anuas ó na hAlpa. Ní fios cén fáth ar éirigh an aimsir níos fuaire. An
gceapann tú go m’fhéidir go raibh baint ag an athrú le gluaiseacht na
sruthanna farraige?

Freagra ar cheist na gcnoc oighir

Te
fuar
Ar thug tú faoi deara go n-éiríonn an t-uisce daite te aníos tríd an uisce fuar?
Tar éis tamaill, de réir mar a fhuaraíonn sé, tosaíonn an t-uisce te ag dul faoi.
Seo go díreach a tharlaíonn leis na sruthanna farraige (féach ar an bpictiúr).
Dúshlán breise:
Faigh coimeádán eile d’uisce atá an-te agus ceann d’uisce fuar. An uair seo,
cuir an dath bia san uisce fuar. Anois, cad a tharlóidh má chuireann tú uisce
daite fuar le huisce te? Tuar.

Bunábhair:
• Salann
• Uisce
• 2 choimeádán thrédhearcacha
• Rud éigin chun an meascán a chorraí (stir)
• Pípéad m.sh. ó bhuidéal leighis
• Dath bia

Go hiondúil, leáfaidh an ciúb beag oighir níos tapúla. Má tá an dá
chiúb i seomra ag an teocht céanna, caithfidh tú níos mó teasa a chur
leis an gciúb mór mar go mbeidh níos mó oighir ann le leá.

B’fhéidir go bhfuil ionadh ort go bhfuil baint ag cnoic oighir leis an aeráid. Ar
an gcéad leathanach, léigh tú go mbíonn sruthanna farraige ag breith uisce
teolaí leo ón meánchiorcal i dtreo an Phoil Thuaidh. Bíonn an t-uisce teolaí ag
gluaiseacht ar dhromchla an aigéin. De réir mar a bhíonn an t-uisce teolaí
ag gluaiseacht ó thuaidh, bíonn sé ag éirí níos fuaire. Faoin am a sroichfidh
sé an tAtlantach Thuaidh, beidh sé fuar agus rachaidh sé faoi dhromchla
an aigéin. Ansin, iompróidh na sruthanna é ar ais go dtí an meánchiorcal.
Buailfidh an t-uisce fuar le huisce té ag an meánchiorcal agus éireoidh sé
arís. Tástáil an tuairim seo maidir le huisce ag éirí agus ag titim.
Bunábhair:
• Uisce
• 2 choimeádán thrédhearcacha (transparent)
• Ciúbanna uisce (roghnach)
• Pípéad (dropper) m.sh. ó bhuidéal leighis
• Dath bia
Treoracha:
1. Cuir uisce an-fhuar i gcoimeádán amháin.
2. Cuir uisce an-te ó bhuacaire sa choimeádán eile.
3. Cuir cúpla braon den dath bia san uisce te.
4. Líon an pípéad leis an uisce te.
5. Cad a tharlóidh má scaoileann tú an t-uisce te ag bun an uisce fhuair?
Tuar.
6. Go cúramach, cuir an pípéad go dtí bun an choimeádáin ina bhfuil
an t-uisce fuar. Scaoil an t-uisce te amach ag bun an choimeádáin.
Breathnaigh – cad a tharlaíonn?
Pléigh:

Béir bhána

Fíricí Fónta
•

Cnoc oighir atá 30 milliún tona i meáchan, tá dóthain uisce óil
ann do leathbhilliún duine go ceann bliana.

•

Planda a bhí reoite san oighear ar feadh 30,000 bliain, thug
eolaithe ar ais ina bheatha é. Chuir talamh-ioraí (ground
squirrels) toradh an phlanda i bhfolach i bpoill, agus reoigh sé.

Arbh eol duit?
Bíonn contúirtí ag baint le hoighear maidir le daoine agus le loingeas
(shipping). Ach tá ainmhithe áirithe ann, m.sh. béir bhána, agus braitheann
(depend) siad ar oighear chun maireachtáil. Ní chónaíonn siad ar chnoic
oighir ach is gá go mbeidh oighear timpeall orthu. Is breá le béir bhána an
t-oighear!
Is iad na béir bhána (béir fharraige/oighir) na creachadóirí (predators) talún
is mó ar domhan. Tá idir 25,000 agus 40,000 de na béir seo ag fánaíocht
(roaming) thart ar an Artach. Nuair a bhíonn an béir baineann (female) thart
ar ceithre nó cúig bliana d’aois, is féidir léi coileáin (cubs) a ghiniúint. Go
hiondúil, ní bhíonn níos mó ná dhá choileán aici ag an am céanna. De
ghnáth, beireann an mháthair na coileáin i bpluais a dhéanann sí i
ráth-sneachta (snow drift) mór. Fanann an mháthair agus na coileáin ansin i
rith an gheimhridh, agus san earrach tagann siad amach ar an oighear.
Bíonn na coileáin i bhfad níos lú ná báibíní daonna nuair a thagann siad ar
an saol. Ní bhíonn siad ach chomh mór le francach agus meánn siad níos
lú ná leathchiligream. Ach má bhíonn a lán bia acu, fásfaidh siad go méid
fir in aon bhliain amháin!
Síleann a lán daoine gur bán é fionnadh an bhéir bháin, ach ní fíor é seo.
Is feadán toll (hollow) soiléir é gach ribe fionnaidh. Shílfeá go raibh dath
bán ar an mbéar toisc go bhfrithchaitheann (reflect) gach feadán toll an
solas. Ar laethanta grianmhara, ceapann (traps) na feadáin an teas agus
coimeádann siad an béar teolaí.
Bíonn lapaí (paws) tosaigh leathana ar an mbéar bán. Cabhraíonn na
méara lapacha (webbed) leo snámh. Déanann siad lapadaíl (paddling)
leis na lapaí tosaigh agus stiúrann siad iad féin leis na cosa deiridh. Ní
sciorrann na béir ar an oighear toisc go mbíonn dromchlaí garbha ar
bhonn na lapaí.
Is snámhaithe iontacha iad na béir bhána. Is féidir leo suas le 161 km a
shnámh in aon iarracht amháin. Ach de réir mar atá an t-oighear ag leá
mar gheall ar an téamh domhanda, b’fhéidir go mbeidh orthu snámh níos
faide agus níos faide arís chun teacht ar oighear nó ar thalamh. Cé go
mbíonn béir fhásta in ann é seo a dhéanamh, bíonn deacrachtaí ag na
coileáin leis agus uaireanta faigheann siad bás.

Cúpla seachtain ó shin, Dé Domhnaigh 22ú d’Aibreán, cheiliúir daoine
ar fud an domhan Lá an Domhain. Ar an lá sin, smaoinímid ar bhealaí
inar féidir linn an pláinéad a chosaint agus aire mhaith a thabhairt
dó. An dóigh leat gur féidir linn téamh domhanda agus leá an oighir a
chosc?

Crosfhocal
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Ionad Oideachas Eolaíochta

Trasna
2. Is feadán ______ é gach ribe fionnaidh ar bhéar bán. (4)
Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
3. Iompraíonn _____ farraige an t-uisce teolaí ón meánchiorcal. (9)
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
Across
Down
6. Tá na mílte cnoc oighir in aice na tíre
fuaire seo (2,11)
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
2. Is feadán ______
é
gach
ribe
fionnaidh
ar
8. Rachaidh úruisce faoi in uisce ____1.(5)Dé Domhnaigh 22ú d’Aibreán, ba e Lá an
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &
bhéar bán. (4)
____________ é. (7)
Cabhraíonn
_____________
leis na
bhána
(7) go Cathair
Janet Varley
3. Iompraíonn9._____
farraigenaanméara
t-uisce
teolaí ón
4. Bhí
an béir
Titanic
ar asnámh.
bealach
meánchiorcal.
(9) a thagann coileán béir ar an saol________
(3, 7) mór leis an
10. Nuair
bíonn sé chomh
Dearadh: INM Studio
6. Tá na mílte cnoc oighir in aice na tíre seo (2,
5. Is contúirt mhór iad na cnoic oighir do ___. (5
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka,
ainmhí seo. (8)
11)
7. Línéar a chuaigh go tóin poill 1912. (7)
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 8.
1 Rachaidh úruisce
Síos faoi in uisce ____ (5)
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
9. Cabhraíonn
méara
_____________
leis na
1.naDé
Domhnaigh
22ú d’Aibreán,
ba é Lá an____________ é. (7)
béir bhána snámh. (7)
Cuir ríomhphost chuig:
4.
Bhí
an
Titanic
ar
a
bealach
go
Cathair________
(3, 7)
10.
Nuair
a
thagann
coileán
béir
ar
an
saol
bíonn
eureka@ independent.ie
sé chomh mór
leis
an ainmhí
seo.
(8)cnoic oighir do ___. (5)
5.
Is
contúirt
mhór
iad
na
www.independent.ie/eureka
7. Línéar a chuaigh go tóin poill 1912. (7)

