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Uisce Úsáideach

I rith an gheimhridh, chonaiceamar roinnt de na tuilte
ba mheasa riamh in Éirinn agus i Sasana. Thit méid
ollmhór báistí agus ina theannta sin, bhí na gaotha
an-láidir agus bhí na taoidí an-ard. Dá bharr sin, tharla
a lán damáiste don timpeallacht. Nuair a bhuail tonnta
móra in aghaidh an chósta, bhris siad ballaí agus chaith
siad carraigeacha móra thar bhóithre agus isteach i
ngoirt. Thuigeamar ansin an méid fuinnimh atá in uisce.
Cé go ndearna an t-uisce a lán damáiste, is rud anúsáideach é freisin.
Is é an Satharn Lá Domhanda an Uisce. Beimid ag súil
go ndéanfaidh daoine, ar fud an domhain, machnamh ar
thábhacht an uisce. Is dócha go mbraitheann (feel) roinnt
daoine, go háirithe iadsan a bhfuil cónaí orthu in aice an
chósta, go bhfuil an iomarca uisce feicthe againn le cúpla
mí anuas. Ach ní féidir maireachtáil gan uisce. Is uisce é
beagnach 75% de do chorp agus ní mhairfeá níos mó ná
3 lá gan uisce.
‘Uisce agus fuinneamh’, is é sin an téama atá ag Lá
Domhanda an Uisce i mbliana. Is féidir uisce a úsáid
chun fuinneamh glan saor a ghineadh (generate). D’úsáid
daoine cumhacht uisce reatha leis na céadta bliain mar
fhoinse fuinnimh. Ar bhruach aibhneacha mearchúrsacha
(fast-flowing), d’úsáid muilte (mills) cumhacht an uisce
chun clocha a rothlú (rotate). Mheil (ground) na clocha
sin cruithneacht chun plúr a dhéanamh. Sa lá atá inniu
ann, ar fud an domhain úsáideann stáisiúin chumhachta
hidrileictreacha fuinneamh ó uisce reatha (flowing)
chun leictreachas a ghineadh. Is féidir fuinneamh na
dtaoidí agus na dtonnta a úsáid freisin chun leictreachas
a ghineadh.
Tá hidreachumhacht ar cheann de na foinsí fuinnimh
is glaine dá bhfuil ann. Is féidir brath air freisin. Ach
mar a tharlaíonn leis na foinsí fuinnimh eile, baineann
iarmhairtí (consequences) leis freisin. Caithfidh innealtóirí
dambaí a thógáil (build) chun gluaiseacht an uisce a rialú.
Nuair a chuireann damba moill (delay) ar ghluaiseacht
uisce, leathann an t-uisce amach taobh thiar den damba
agus bánn (floods) sé an talamh. Cruthaíonn sé loch nó
taiscumar (reservoir) ach seans nach n-oirfidh sé seo
do na daoine a bhfuil cónaí orthu san áit sin. Cuirfidh sé
isteach ar ainmhithe agus ar phlandaí sa cheantar freisin.
In eagrán na seachtaine seo d’Eureka, féachfaimid ar
conas uisce a úsáid chun obair a dhéanamh. Ach roimhe
sin, féachfaimid ar roinnt de na cúiseanna a bhain le
tuilte an gheimhridh.

An aimsir agus an t-uisce
Mí Mheán Fómhair seo caite, rinne Eureka cur síos
ar an aimsir an-aisteach a bhí ag tarlú ar fud an
domhain. Deir eolaithe go dtarlóidh aimsir mar seo
níos minice as seo amach mar gheall ar théamh
domhanda. Deir siad go bhfuil baint ag téamh
domhanda leis na tuilte a bhí againn le cúpla mí
anuas. Deir siad gur ardaigh an téamh domhanda
an teocht agus dá bharr sin, gur fhairsingigh
(expanded) uiscí na n-aigéan agus gurbh é sin
a d’ardaigh leibhéil na bhfarraigí. Cé nár ardaigh
leibhéil na bhfarraigí ach cúpla ceintiméadar,
déanann an cúpla ceintiméadar seo an-difríocht nuair
a bhíonn an taoide ard agus na gaotha láidir.
Féach cad a tharlóidh nuair a théifidh (heat) tú uisce.

Aire: Bí an-chúramach
gar d’aon rud te. Má tá
ort uisce a fhiuchadh, iarr
cabhair ar dhuine fásta.

1.

Uisce ag ardú
Bunábhair:
• Uisce
• Buidéal (le claibín) de dhath bia
• Sop óil
• Rud éigin chun poll a dhéanamh sa chlaibín
• Dath bia
• Buidéal nó coimeádán folamh don dath bia nach n-úsáideann tú
• Marla
• Áit réasúnta te m.sh. teasaire. Mura bhfuil teasaire ar fáil, iarr ar an
múinteoir an buidéal a chur i mbabhla ina bhfuil beagán uisce fhiuchta.
Treoracha:
1. Doirt formhór an dath bia isteach i gcoimeádán eile. Coimeád é do
chócaireacht nó do thurgnamh eile.
2. Cuir uisce fuar isteach ar an dath bia atá fágtha, go mbeidh an buidéal
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lán le huisce daite. Cabhróidh an t-uisce daite leat na torthaí a
fheiceáil go héasca.
Iarr ar dhuine fásta poll a chur i gclaibín an bhuidéil. Ba cheart go
mbeadh sé díreach mór go leor don sop.
Cuir an sop isteach sa pholl. Dún an poll ar bharr an chlaibín le marla.
Cuir an claibín agus an sop ar an mbuidéal. Dún an claibín go dlúth.
Má tá an t-uisce le feiceáil ag bun an tsoip, marcáil a leibhéal le peann
daite.
Tuar cad a tharlóidh do leibhéal an uisce nuair a théifidh tú é.
Fág an buidéal ar theasaire bogthe nó i gcoimeádán ina bhfuil
uisce fiuchta, ar feadh thart ar uair an chloig. Ansin, taifead leibhéal
an uisce.
Cad a tharla do leibhéal an uisce? ____________________

Aer agus
brú
Mhínigh na meitéareolaithe dúinn go raibh fáth eile leis na tuilte agus leis
na stoirmeacha uafásacha – ba lagbhrú (low pressure) é sin. Tá atmaisféar
(atá cosúil le blaincéad aeir) thart timpeall ar an domhan. Tá an t-aer seo
i gcónaí ag brú ar gach rud eile. Nuair a bhrúnn sé go láidir, deirimid go
bhfuil an brú ard. Nuair nach mbrúnn sé go láidir, deirimid go bhfuil an
brú lag. Uaireanta, nuair a bhíonn an brú lag, tagann ardú beag ar leibhéal
dhromchla na farraige agus is dóchúla (more likely) go dtiocfaidh sí isteach
thar bhallaí agus thar aillte agus go mbeidh ceantar an chósta faoi uisce.

Cumhacht
an uisce

Leis na mílte bliain anuas, bhain
daoine úsáid as uisce mar fhoinse
cumhachta. Inniu ar fud an domhain,
tá fuinneamh in úsáid ó uisce reatha
chun leictreachas a ghiniúint i stáisiúin
chumhachta. Tugaimid stáisiúin
chumhachta hidrileictreacha mar
ainm ar na stáisiúin seo. Féach ar an
bpictiúr – seo ceann in Ard na Croise
i gCo. an Chláir. Tagann an t-uisce
anuas ó easanna (waterfalls) nádúrtha
nó ó dhambaí. Gluaiseann an t-uisce
thar na tuirbíní (rothaí speisialta)
agus casann sé iad. Cuireann sé seo
na gineadóirí ag obair, agus gineann
siad leictreachas. Is foinse glan
cumhachta í cumhacht hidrileictreach.
Ní thruaillíonn sí an t-aer agus ní
ardaíonn sí teocht an domhain, mar
a tharlaíonn nuair a dhóimid breoslaí
iontaise.

Ní féidir linn aer a fheiceáil, mar sin de, is deacair a shamhlú go mbrúfadh
sé chomh láidir sin ar uisce go ndéanfadh sé difríocht d’airde an uisce. Ach
tá brú aeir chomh láidir sin gur féidir leis uisce a stopadh. Feicfidh tú é seo
sa chéad ghníomhaíocht eile.

Dear agus
dean roth
uisce
BUNÁBHAir:
Aire: Déan an
ghníomhaíocht seo os cionn
• Próca gloine
an doirtil. Bíodh ceirt agat le
• Uisce
glanadh suas, ar eagla go
• Píosa cairtchláir
ndoirtfidh tú uisce.
TreOrACHA:
1. Líon an próca le huisce.
2. Cuir an cairtchlár ar bharr an phróca.
3. Tuar cad a tharlóidh má thiontaíonn tú an próca bun os cionn gan do
lámh a choimeád ar an gcárta.
4. Tiontaigh an próca bun os cionn. An raibh an ceart agat?

Fuinneamh ón bhfarraige
Taoidí arda agus tonnta móra ba chúis le formhór an damáiste a rinne na
tuilte ar chóstaí na hÉireann. Ach is féidir fuinneamh na dtaoidí agus na
dtonnta a úsáid chun leictreachas a ghiniúint.
Sa Bhriotáin sa Fhrainc úsáideann damba cumhacht na dtaoidí chun
leictreachas a ghiniúint. Ceapann (traps) an damba an t-uisce agus ansin
tagann an t-uisce amach trí 24 thuirbín speisialta a chasann sa dá threo.
Ar an gcaoi seo, is féidir leictreachas a ghiniúint agus an taoide ag líonadh
agus ag trá (ebbing).
Is féidir gluaiseacht na dtonnta a úsáid freisin chun leictreachas a
ghiniúint. Chuir eolaithe an t-ainm ‘lacha’ ar inneall amháin a cheapann
fuinneamh na dtonnta. Brúnn na tonnta ‘gob’ na ‘lachan’ suas síos.
Gineann an fuinneamh seo leictreachas i ngineadóirí beaga atá taobh
istigh den ‘lacha’.

D’FHÉADFÁ NA BUNÁBHAir SeO A ÚSÁiD:
• Potaí iógairte
• Spóil (spools)
• Cipíní
• Gliú
• Peann luaidhe nó biorán cniotála
• Cairtchlár
• Siosúr
• Maidí reoiteoige (icepop sticks)
TreOrACHA:
1. Fiosraigh. Scrúdaigh pictiúir de rothaí uisce. An bhfuil ceann sa cheantar ina
bhfuil tú i do chónaí?
2. Déan plean. Tarraing léaráid den roth uisce a dhéanfaidh tú. Cad a úsáidfidh
tú mar uisce reatha? Cad a úsáidfidh tú mar roth?
3. Déan é. Déan an obair le cairde. Bí cinnte go bhfuil tasc ag gach duine.
4. Meas é. An féidir leat an roth a chur ag casadh níos tapúla? Níos moille? An
féidir leat an roth a chasadh sa treo eile? An athrófá aon rud dá mbeifeá le
roth nua a dhéanamh?
DÚSHLÁN BreiSe:
An féidir leat rud éigin eile a chasadh le do roth uisce?
(Leid: an roth a rinne do chara.)

Uisce
daite

Bhí Lá Fhéile Pádraig againn Dé Luain seo caite. I dtíortha áirithe, cuireann na daoine dath glas ar an uisce sna
scairdeáin (fountains). Chomh maith leis sin, ba é an Luan tús fhéile na ndathanna, nó Holi - féile a dhéanann
muintir na hIndia a cheiliúradh. Chun beannachtaí na féile a ghuí ar a chéile, imríonn daoine le dathanna.
Caitheann siad an lá ag cuimilt púdair dhaite ar aghaidh a gcairde, ag caitheamh uisce dhaite ar a chéile, ag
eagrú cóisirí agus ag damhsa faoi aisréadóirí (sprinklers).
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Teocht

Go minic, tugann daoine an t-ainm an Pláinéad Gorm ar an domhan mar go
gclúdaíonn uisce trí cheathrú de. Bíonn an t-uisce ag gluaiseacht i gciogal
síoraí (endless cycle) darb ainm ciogal uisce.
Deir roinnt daoine gurb é an t-uisce a d’ól tú ar maidin an t-uisce céanna
a d’ól dineasár na milliúin bliain ó shin. Is í an fhadhb atá againn nach
fionnuisce (freshwater) é ach fíorbheagán d’uisce an domhain, agus mar sin,
nach bhfuil ach fíorbheagán uisce ar fáil dúinn le hól.
Tá uisce glan úr riachtanach má tá daoine le bheith sláintiúil, is cuma cén áit
ar domhan atá siad. Faoi láthair, tá thart ar 783 milliún duine ann nach féidir
leo uisce glan a fháil. Chomh maith leis sin, beidh daonra (population) an
domhain ag fás go ceann 40 bliain. Tá níos mó ná 7 billiún duine ar domhan
anois. Faoin mbliain 2050, seans go mbeidh níos mó ná 10 billiún duine ann.
Mar sin de, beidh i bhfad níos mó uisce glan ag teastáil.
Tá sé tábhachtach, mar sin, go n-oibreoimid ar fad chun uisce a shábháil.
Iarr ar do chairde póstaer a dhearadh leat a mholann bealaí chun uisce a
shábháil. Seo cúpla tuairim duit mar thús:
Is sa seomra folctha a úsáideann teaghlaigh formhór an uisce. Ceann de na
bealaí is éasca chun uisce a shábháil ná an buacaire a mhúchadh nuair a
bhíonn tú ag scuabadh do chuid fiacla. Ní ídíonn cith an méid céanna uisce le
folcadh. D’fhéadfá níos lú ama a chaitheamh sa chith. Aon rud éile?

Dar le NASA, beidh teocht an domhain ag ardú idir 2°C agus 6°C san
80 bliain romhainn. Beidh na haigéin níos teo ansin agus mar a chonaic
tú sa chéad ghníomhaíocht, má théann (heats) uisce, fairsingeoidh sé
agus glacfaidh sé níos mó spáis. Tugaimid forbairt theirmeach (thermal
expansion) mar ainm air seo. D’oibrigh eolaithe amach go bhféadfadh ardú
dhá mhéadar a theacht ar leibhéil na bhfarraigí in aghaidh gach aon chéime
Celsius (1°C) de théamh domhanda ar ár bpláinéad.
Oibrigh amach cé mhéad méadar a d’ardódh na haigéin dá n-ardódh an
teocht 3, 4, 5 agus 6 °C. D’fhéadfá an bharrachairt a líonadh chun é seo a
oibriú amach.
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