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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Our Wonderful World
Is ait an mac an saol!
Amárach, 5 Meitheamh, is é Lá
Domhanda na Timpeallachta é. Beidh
daoine ar fud an domhain ag teacht
le chéile agus ag plé bealaí chun
domhan níos glaine, níos glaise,
agus níos gile a chruthú dúinn féin
agus do na daoine san am atá le
teacht. Má fhéachann tú amach ar
fhuinneog na scoile, seans maith go
n-aontóidh tú gur áit réasúnta deas
glan í Éire cheana féin. Tá an t-aer
glan. Fiú má tá sé ag cur báistí, tá an
t-uisce anuas glan. Níl an bháisteach
nimhneach (poisonous). Ní mar sin
atá an scéal ar fud an domhain,
áfach. Tá an t-aer an-truaillithe in
áiteanna sa tSín. Deir eolaithe na
Síne go bhfuil an truailliú chomh
huafásach sin go bhfuil na plandaí

ag fás níos moille (slower) ná mar ba
cheart dóibh. Cuirfidh sé seo isteach
ar fhás bhia na tíre. I gcathracha
ar nós Beijing (an phríomhchathair),
caitheann a lán daoine masc sa
chaoi nach rachaidh cáithníní
truaillithe isteach ina scamhóga.
Uaireanta, bíonn an truailliú chomh
dona sin go mbíonn ar na húdaráis
(authorities) bóithre a dhúnadh agus
eitiltí a chur ar ceal.
Ach bíonn truailliú ann in Éirinn
freisin – uaireanta éiríonn an t-aer
anseo truaillithe. Maidin amháin,
ag deireadh mhí an Mhárta, bhí brat
deannaigh ón tSahára ar charranna.
Shéid na gaotha an deannach
dearg-donn ón Afraic Theas atá níos
mó ná 3,218 km ar shiúl (away).

I Londain, agus in áiteanna eile
i Sasana, mheasc an deannach
le truailliú ó charranna agus ó
stáisiúin chumhachta. Bhí na leibhéil
truaillithe chomh hard sin go ndúirt
dochtúirí le daoine gan mórán ama a
chaitheamh lasmuigh, má bhí fadhb
shláinte acu.
Táimid uile nasctha le chéile ar an
domhan seo. Má dhéanaimid rud
éigin i dtír amháin, beidh tionchar
aige sin ar thíortha eile agus ar
phobail eile. Aer truaillithe sa
Bhreatain is cúis leis an mbáisteach
aigéadach a thiteann sa tSualainn
agus i dtíortha eile san Eoraip.
Iompraíonn gaotha aer truaillithe
ó Mheiriceá go réigiúin éagsúla i
gCeanada. Tá na gaineamhlaigh

(deserts) ag éirí níos mó, agus
mar sin, tá níos mó deannaigh
á shéideadh ar fud an domhain.
Truailliú an toradh air seo, de ghnáth.
Ar Lá Domhanda na Timpeallachta,
déan machnamh ar na rudaí is
féidir leatsa a dheanamh ar son
an domhain. Anseo in Eureka,
féachfaimid ar an tionchar a bhíonn
ag báisteach aigéadach agus ag aer
truaillithe. Ansin, smaoineoimid ar
bhealaí inar féidir linn cabhrú chun
an truailliú a stopadh. Ba mhaith
an smaoineamh é taifeadadh a
dhéanamh ar na rudaí a dhéanann
tú ar son na timpeallachta go ceann
bliana. Ar 5 Meitheamh 2015, déan
ceiliúradh ar an gcabhair a thug tú
don phláinéad i rith na bliana!

Báisteach Aigéadach

Truailliú aeir

Gáis áirithe is cúis le báisteach aigéadach agus truailliú aeir. I
gcás breoslaí iontaise (fossil fuels), gual nó ola, mar shampla,
nuair a dhóimid iad i monarchana, i stáisiúin chumhachta
agus, fiú, inár dtithe féin, sceitheann gáis uathu isteach san
aer. Nuair a mheascann na gáis sin le scamaill a dhéanann
an bháisteach, nó an sneachta, an flichshneachta, an ceo, an
ceobhrán (mist), na clocha sneachta, éiríonn na nithe sin níos
aigéadaí.
Déanann báisteach aigéadach a lán damáiste. Déanann sé
damáiste do rudaí beo agus d’fhoirgnimh. Tá na milliúin crann
ag fáil bháis i bhforaoiseacha na hEorpa agus Mheiriceá
Thuaidh de bharr na báistí aigéadaí. Sa chéad ghníomhaíocht
eile, faigh amach faoin tionchar a bhíonn ag aigéad ar phlandaí.

Fíric faoi fhínéagar
Bímid ag análú aeir ó mhaidin go hoíche. Ní bhíonn dath ná boladh
ar aer glan, ach uaireanta, tagann boladh bláthanna nó boladh an
fhéir chugainn ar an aer. Is bolaithe deasa iad seo. Ach go minic, má
mhothaímid drochbholadh, ciallaíonn sé go bhfuil an t-aer truaillithe.
Ní maith an rud é go mbeadh aer truaillithe. Déanann sé damáiste dár
scamhóga agus cuireann sé isteach ar ár n-análú. Déanann sé dochar
do phlandaí freisin. Go minic, truaillíonn múch (fumes) an t-aer agus
tagann an mhúch ó thionscail (industries) agus ón trácht, cé go bhfuil
deannach na ngaineamhlach ag truailliú an aeir freisin, mar a léigh tú
ar an gcéad leathanach. Cabhróidh an chéad ghníomhaíocht eile leat a
fháil amach an bhfuil an t-aer thart ort truaillithe.

Caighdeán an aeir a thástáil
BUNÁBHAIR:
• Claibíní (lids) ó phrócaí gloine
• ‘Vaseline’
• Spúnóg
• Gloine formhéadúcháin (magnifying glass)
TREORACHA:
1. Leath (spread) Vaseline ar na claibíní le cúl na spúnóige.
2. Cuir na claibíní in áiteanna éagsúla, m.sh. clós na scoile, an cosán in
aice le geata na scoile, leac na fuinneoige sa bhaile. Bí cinnte nach
siúlfaidh aon duine orthu.
3. Breathnaigh ar na claibíní tar éis cúpla lá. Cuir i gcomparáid lena
chéile iad.
4. Cad a thugann tú faoi deara? Taifead na torthaí.
PLÉIGH:
Cé acu claibín ba shalaí (dirtiest)? Cé acu claibín ba ghlaine?
Cad atá le foghlaim as seo faoi thruailliú aeir?
Cad is cúis leis an truailliú aeir seo, dar leat? (Leid: smaoinigh ar an
trácht áitiúil!)

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

Bunábhair:
• Duilleoga .i. leitís nó sailéad
• Fínéagar
• 2 choimeádán le claibín, m.sh. prócaí gloine
• Uisce
SÁBHÁILTEACHT: bí cúramach nach steallfaidh (splash) tú an fínéagar.
Glan do shúile le huisce láithreach má théann aon fhínéagar isteach iontu.
Treoracha:
1. Cuir roinnt duilleog i bpróca le fínéagar.
2. Cuir duilleoga eile (den sórt céanna) i bpróca le huisce chun
comparáid a dhéanamh.
3. Cuir claibín ar na prócaí agus fág iad ar feadh cúpla lá.
4. Breathnaigh cad a tharlóidh. Taifead na torthaí.
Pléigh:
Cad a tharla do na duilleoga a bhí san fhínéagar?
Cad iad na difríochtaí a bhí idir iad agus na cinn a bhí san uisce?
Cén tionchar a bheadh ag báisteach aigéadach ar phlandaí, dar leat?
Smaoinigh air seo:
Cén fáth a bhfuil imní ar eolaithe go bhfuil na haigéin ag éirí níos
aigéadaí, dar leat?
Dúshlán breise:
Déan imscrúdú ar aigéid eile (m.sh. sú líomóide). An dtabharfaidh siad
na torthaí céanna, dar leat?

Báisteach aigéadach
agus foirgnimh
Thar na mílte bliain, creimeann (erodes/wears away) uisce
carraigeacha, go háirithe carraigeacha cosúil le haolchloch (limestone).
Tá gnáthbháisteach beagáinín 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. Tá an t-ábhar céanna i
mblaosc uibhe agus atá in aolchloch. Imscrúdaigh cad a tharlóidh do
bhlaosc uibhe má chlúdaíonn tú é le fínéagar.

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:
Bunábhair:
• Uibheacha bruite
• Fínéagar
• Próca ghloine, cupán nó coimeádán eile
• Rud éigin chun an meascán a chorraí (roghnach)
Treoracha:
1. Bain na blaoscanna de na huibheacha.
2. Cuir fínéagar sa phróca.
3. Tuar cad a tharlóidh má chuireann tú na blaoscanna san fhínéagar.
4. Fág na blaoscanna agus an fínéagar ar leataobh ar feadh cúpla lá.
Cad a tharlaíonn? An raibh an ceart agat?
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
Tharla imoibriú ceimiceach (chemical reaction). Tá carbónáit chailciam
(calcium carbonate) sna blaoscanna agus d’imoibrigh sin leis an
bhfínéagar agus d’éirigh na blaoscanna níos boige.
Pléigh:
Iarr ar do mhúinteoir an bhfuil aon fhoirgneamh aolchloiche in aice na
scoile, agus arbh fhéidir leat breathnú orthu. Féach an bhfuil aon chuid
díobh creimthe.

• Scagaire caife
(coffee filter) (seans go
n-oibreodh tuáille cistine
freisin dá gcuirfeá cúpla
sraith de, le chéile)
• Tonnadóir (funnel)
plaisteach
• 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:
Ar cheart an bháisteach a thástáil ar laethanta eile freisin? Cén fáth?
An bhfuil an básiteach truaillithe, dar leat?

Fíricí fónta

An féidir linn
cabhair a thabhairt?

Braitheann rath (success) Lá Dhomhanda na Timpeallachta
ar gach duine, tusa san áireamh. Is tús maith é suirbhé a
dhéanamh ar an truailliú sa cheantar ina bhfuil cónaí ort nó
thart ar an scoil. Ní bhíonn an truailliú ach amháin san aer agus
san uisce. Bruscar ar an talamh, boscaí bruscair ag cur thar maoil
(overflowing), agus graifítí ar na ballaí, sin samplaí de thruailliú.
Féach thart ar cheantar na scoile agus taifead do chuid torthaí ar
chairt cosúil leis an gceann thíos.
AIRE: Ná láimhseáil (handle) bruscar ná ábhair shalacha eile.

•
•

Toradh ar an scrúdú le haghaidh truailliú uisce báistí: ________
Toradh ar an scrúdú le haghaidh truailliú aeir: ______________
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.
•

Déan do chion féin!

I mbliana, tá téama
speisialta ag Lá Domhanda
na Timpeallachta, mar atá,
conas cabhrú le náisiúin
bheaga oileánda ar fud an
domhain. Tá siad i mbaol
mar gheall ar théamh
domhanda agus ar an ardú
atá ag teacht ar leibhéil
na bhfarraigí. Tá bealach
amháin inar féidir linn cabhrú leo: is féidir linn gearradh siar ar an
méid fuinnimh a úsáidimid. An fuinneamh a fhaighimid nuair a
dhóimid breoslaí iontaise, cruthaíonn an fuinneamh sin dé-ocsáid
charbóin. Tá baint ag an téamh domhanda leis an méid ollmhór
dé-ocsáid charbóin atá á chruthú againn. Múch na soilse nuair a
théann tú amach as seomra. Múch an teilifís, ríomhairí agus fearas
leictreach eile go hiomlán. Laghdaigh fuaim an teilifíseáin, an raidió
nó an steiréisheinnteora. Laghdóidh sé sin an truailliú le torann
freisin! Iarr ar do chairde cabhrú leat póstaer a dhearadh agus a
dhéanamh a thaispeánann conas fuinneamh a chaomhnú (conserve)
agus an pláinéad a fheabhsú.

Maraíonn nó nimhíonn truailliú na milliúin daoine gach bliain.
Faigheann thart ar 2200 páiste bás in aghaidh an lae toisc go bhfuil
a gcuid uisce óil salach.
Gach earrach, séideann deannach ó Ghaineamhlach Ghóibí
trasna codanna den tSín, den Chóiré Thuaidh agus Theas, agus
den tSeapáin. Uaireanta, bíonn an méid sin deannaigh ann go
mbraitheann na daoine é ina súile agus ar a gcuid fiacla. Uaireanta
téann an deannach chomh fada le Meiriceá Thuaidh, na mílte
ciliméadar trasna an Aigéin Chiúin. Seans go rachaidh an fhadhb seo
chun donais (get worse) mar go bhfuil gaineamhlach Ghóibí ag éirí
níos mó.
Ceann de na cúiseanna nádúrtha is mó atá le truailliú ná brúchtadh
bolcánach (volcanic eruption). Mar aon le gáis bholcánacha,
bíonn luaithreamhán (ash) bolcánach i gceist freisin. Gluaiseann
luaithreamhán bolcánach na céadta nó na mílte ciliméadar nuair a
shéideann gaoth trasna bolcáin agus ar aghaidh. Is greanach (gritty)
garbh é an luaithreamhán nua agus, uaireanta, tá sé creimneach
(corrosive) freisin. Cuireann an luaithreamhán isteach ar análú páistí
óga, seandaoine nó daoine a bhfuil fadhbanna análaithe acu. Cúpla
bliain ó shin, tar éis do bholcán san Íoslainn brúchtadh, dhún na
húdaráis na haerfoirt agus ní raibh cead ag eitleáin eitilt toisc go
raibh an deannach san aer.
Sa bhliain 1952, mharaigh toitcheo (smog) mór thart ar 4000 duine
i Londain. Bhí an truailliú cosúil le deatach agus bhí sé chomh
nimhneach sin gur thacht (choked) sé ba ar fheirmeacha. Fuair na
ba bás. Bhí an toitcheo chomh tiubh sin nach raibh gach modh taistil
ábalta gluaiseacht: bhí carranna, traenacha, agus eitleáin ina stad.
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