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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Fog, fungi and fun
An fómhar ceoch
San fhómhar, éiríonn na laethanta
níos gaire agus beagáinín níos fuaire.
Ach tá áilleacht (beauty) ag baint leis
an bhfómhar freisin. Bíonn dathanna
áille ar dhuilleoga na gcrann. Sna
páirceanna agus sna foraoiseacha,
feicfidh tú fungais (fungi) – beacáin
(mushrooms) agus púcaí peill
(toadstools). Tá sé sábháilte fungais
áirithe a ithe agus bíonn siad anbhlasta. Ach tá roinnt fungas eile
nimhneach. Caithfidh tú bheith
cúramach go bpiocfaidh tú na cinn
shábháilte. Cuir ceist ar dhuine fásta
sula n-íosfaidh tú aon cheann díobh.
San fhómhar, bíonn ceobhráin
(mists) agus ceo (fog) ann freisin,

agus go minic bíonn drúcht (dew)
ar an bhféar ar maidin. Chun teacht
ar thuiscint ar an bhfáth a bhfuil ceo
agus drúcht againn, caithfimid eolas
a bheith againn ar an atmaisféar. Na
gáis atá san atmaisféar, clúdaíonn
siad an domhan uile. Análaímid aer
agus tá an t-aer sin san atmaisféar. Is
dócha gur chuala tú caint ar ocsaigin
(O2) – an gás a análaímid isteach.
Ach tá a lán gás éagsúil eile san
atmaisféar freisin, m.sh. dé-ocsaíd
charbóin (CO2) (carbon dioxide) agus
galuisce (water vapour). Ceapann
eolaithe go bhfuil baint mhór ag an dá
ghás seo le téamh dhomhanda – léigh
tú faoi théamh dhomhanda coícís ó

shin in Eureka.
Tá baint mhór ag galuisce le ceo
freisin. Deir roinnt eolaithe go bhfuil
ceo cosúil le scamall atá gar don
talamh. Bíonn sé an-deacair rudaí
a fheiceáil nuair a bhíonn ceo ann.
Caithfidh tiománaithe agus píolótaí
bheith an-chúramach. Bíonn sé deacair
rudaí a fheiceáil freisin má bhíonn
ceobhrán ann, ach, de ghnáth, ní
bhíonn ceobhrán chomh tiubh (dense)
le ceo. Is féidir ceo a úsáid chun
cabhrú le daoine freisin. In áiteanna
ar domhan ina mbíonn ganntanas
uisce, crochann daoine líontán (net).
Nuair a ghluaiseann an ceo isteach
tríd an gceantar, ‘beireann’ an líontán

ar an gceo agus bailíonn an líontán an
t-uisce. Titeann na braonáin uisce ón
gceo isteach i ngáitéir (gutters) agus
tugann na gáitéir an t-uisce chuig
umair stórála (storage tanks).
An gceapann tú go bhfuil a lán ceo
in Éirinn na laethanta seo? Bíonn
i bhfad níos mó ceo in áiteanna
áirithe i gCeanada. Is tír cheoch í
an Airgintín freisin – bíonn níos mó
ná 200 lá ceo acu in aghaidh na
bliana. Is í Canberra na hAstráile
an phríomhchathair is ceoiche ar
domhan – bíonn thart ar 47 lá ceo
acu in aghaidh na bliana.
Lean ort ag léamh faoi cheo agus
faoi fhungais an fhómhair.

Fungais úsáideacha Fungais Cháiliúla

Coimeádann an lobhadh (rot / decay) an domhan glan. Gan é, bheadh
ainmhithe marbha ina luí i ngach áit. Gan é, na duilleoga agus na
torthaí a thiteann ó chrainn, fómhar tar éis fómhair, bheadh cairn
mhóra díobh ann. Gan é, bheadh an domhan lán go dtí an spéir le rudaí
marbha. Déanann fungais an glanadh dúinn: beacáin, púcaí peill agus
múscáin (moulds), mar shampla. Is iad na fungais is cúis le lobhadh
fhormhór na rudaí marbha ionas nach bhfuil aon chuid díobh fágtha.
Agus nuair a bhíonn plandaí agus ainmhithe ag lobhadh, is cabhair do
na fungais é toisc go bhfaigheann siad an bia uile a theastaíonn uathu.

• Is sórt speisialta fungais é strufal
(trufﬂe). Sa bhliain 2007, bhí strufal
bán ar díol agus chaith duine
€197,500 air - ba cheann de na
fungais ba dhaoire é sin riamh!
• Féach go géar ar mhéid an bheacáin
an chéad uair eile a itheann tú
ceann. Samhlaigh ceann a bheadh
chomh mór le 10 km chearnacha! Tá fungas in Oregon Mheiriceá
atá an-sean go deo agus é chomh mór le 1,665 páirc pheile. Is é
an rud beo is mó ar domhan é, go bhfios dúinn – tá sé níos mó ná
míol mór gorm.

Lámha suas!

Beacáin agus
púcaí peill

Ní bhíonn síolta ag fungais mar a bhíonn ag plandaí eile. In ionad
síolta, bíonn spóir (spores) acu. Tá spór chomh beag bídeach sin nach
bhféadfá é a fheiceáil, ach má dhéanann tú an chéad ghníomhaíocht
eile, feicfidh tú na mílte acu sa spórphrionta (spore print).
Bunábhair:
• Páipéar bán
• Cloigeann beacáin
Treoracha:
1. Bris an gas (stalk) ón mbeacán. Cuir an cloigeann ar an bpáipéar
(féach ar an léaráid).
2. Fág an cloigeann ar an bpáipéar ar feadh lae. Ná bain dó (do not
touch). Tar éis 24 uair an chloig, ardaigh é.
3. Beidh púdar ar an bpáipéar. Seo iad na mílte spór a thit ón
gcloigeann. Is féidir le gach spór fás ina fhungas eile!

Is fungas de shórt áirithe é an múscán (mould) gorm agus feicfidh tú
é ag fás ar oráistí nó ar arán. Is féidir an fungas seo a úsáid i gcúrsaí
leighis. Mar shampla, tagann peinicillin ó mhúscán gorm. Tugann
an fungas seo blas do cháiseanna áirithe freisin. Tá an-tábhacht le
fungas eile – giosta – i gcúrsaí bácála agus i mbácáil aráin, mar go
ndéanann giosta an gás, dé-ocsaíd charbóin. Nuair a bhíonn arán á
bhácáil, déanann an giosta dé-ocsaíd charbóin agus ardaíonn an gás an
taos. Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile agus feicfidh tú cad a
tharlóidh nuair a dhéanfaidh giosta dé-ocsaíd charbóin.
Bunábhair:
• Saicín giosta thriomaithe
• Uisce
• Siúcra
• Lámhainn thanaí phlaisteach nó balún
• Buidéal beag plaisteach atá folamh (m.sh. deoch iógairt)
• Taespúnóg
Treoracha:
1. Cuir taespúnóg ghiosta, taespúnóg shiúcra agus taespúnóg uisce sa
bhuidéal plaisteach.
2. Cuir an lámhainn ar an mbuidéal.
3. Tuar cad a tharlóidh.
4. Fág an turgnamh (experiment) mar atá sé ar feadh leathuair an
chloig.
5. Pléigh le do mhúinteoir cad a tharla. Cá ndeachaigh an dé-ocsaíd
charbóin?

Cad atá ag tarlú?
Is maith le Maidhc agus
le Mollaí an fómhar ach
ceapann siad go bhfuil
ceo aisteach. Tuigeann
siad gur braonáin
bhídeacha uisce é
ceo ach níl a fhios acu
cén fáth a mbíonn ceo
ann ag an am seo den
bhliain. D’eagraigh an
múinteoir turgnamh
a mhíneoidh an ceo
dóibh. An féidir leat a
oibriú amach cad atá
ag tarlú?
Bunábhair:
• 2 phróca thrédhearcacha phlaisteacha
• 2 chiúb oighir
• Uisce
Treoracha:
1. Líon an dá phróca le huisce go dtí go mbeidh siad leathlán. Bí
cúramach nach ndoirtfidh tú aon uisce.
2. Scrúdaigh an dá phróca go cúramach. Déan cur síos ar gach rud a
fheiceann tú. An bhfuil uisce ar an taobh amuigh den phróca nó an
bhfuil an t-uisce uile taobh istigh?
3. Cuir roinnt ciúbanna uisce isteach i gceann de na prócaí.
4. Tar éis cúig nóiméad déag, scrúdaigh an chuid atá taobh amuigh
den phróca seo.
5. Cad a fheiceann tú?

Fíricí Fónta
• Tá na braonáin uisce i gceo chomh beag sin go líonfadh seacht
míle milliún díobh spúnóg bhoird le huisce.
• Is iad na Grand Banks amach ó chósta Thalamh an Éisc
(Newfoundland) an áit is ceomhaire (foggiest) ar domhan.
• Is ceo salach é toitcheo. Tagann sé ón truailliú aeir a tharlaíonn i

Pléigh:
Cad atá ar an taobh amuigh den phróca? _____________________________
__________________________________________
Cén fáth a bhfuil sé ann? _________________________________________
___________________________________________________
Cá as a dtagann sé? ____________________________________________
_________________________________________
Cén bhaint atá aige seo le ceo? ____________________________________
______________________________________

Beir ar an gcarbón
Tá imní ar eolaithe go bhfuil an domhan ag téamh an iomarca.
Ceapann siad go bhfuilimid ag ligean an iomarca dé-ocsaíd
charbóin isteach san atmaisféar agus gurb é seo is cúis leis
an téamh domhanda. D’fhéadfaimis cosc a chur leis seo ar
bhealach amháin, d’fhéadfaimis crainn a chur. Súnn na crainn
CO2. D’fhéadfá dearcáin (acorns) ó chrann darach a bhailiú agus
iad a chur (plant). Tógfaidh sé thart ar 100 bliain go dtí go bhfásfaidh dearcán ina chrann darach ceart, ach mairfidh an crann
go ceann 900 bliain eile. Smaoinigh ar an CO2 uile a shúfaidh an
crann thar míle bliain.

gcathracha. Tagann an focal ‘toitcheo’ ó ‘toit’ agus ‘ceo’.
C. Seiceamar

A. Crann Cnó Capaill

Freagraí ar ‘cad is ainm dom?’

sin ar cheann de na hócáidí truaillithe is measa riamh i Sasana.

D. Dair

mharaigh an toitcheo níos mó ná 8,000 duine. Bhí an truailliú aeir

B. Beith

• I mí na Nollag, 1952, bhí an t-aer chomh truaillithe sin i Londain gur

Gheobhaidh tú moltaí breátha maidir le crainn ar
an suíomh www.treeday.ie . B’fhéidir go mbuafá
Aitheantóir (identifier) Crainn do do rang.

Lá na gCrann

Cuir crann

Seachas dearcáin, tá síolta crann
eile ann atá éasca a fhás. Bain triail
as síol ó chnó capaill, ó chnó na
feá (beech) nó ó chnó coill (hazel).
Bunábhair:
• Síolta le cur
• Pota (bláthanna) nó cartán do
bhainne
• Ithir (soil) nó múirín (compost) – má úsáideann tú múirín gan mhóin ann,
cuideoidh tú na portaigh a shábháil.
Treoracha:
1. Iarr ar dhuine fásta an cartán bainne a ghearradh ina dhá leath.
Athchúrsáil an leath ar barr.
2. Cuir cúpla poll i mbun an chartáin don draenáil.
3. Cuir lipéid ar an gcartán: lipéid ar a bhfuil d’ainm, an cineál síl agus an dáta.
4. Líon an pota / an cartán le múirín maith nó le hithir mhaith.
5. Cuir síol amháin sa chartán / sa phota; dearcán, mar shampla. Clúdaigh
an síol le thart ar 10 cm ithreach.
6. Fág an cartán taobh amuigh in ait thais fhionnuar nó ar leac na
fuinneoige. Uiscigh é go héadrom.
7. Thart ar mhí an Márta, ba cheart go dtosódh an crann ag fás.

Freagra Ar Cad Atá Ag Tarlú?
Is gás é galuisce ach ní féidir linn é a fheiceáil san aer cé go bhfuil sé
ann. Fuair eolaithe amach go n-athraíonn an galuisce seo go braonáin
bhídeacha d’uisce leachtach nuair a bhuaileann sé le rud fuar. Deirimid gur
chomhdhlúthaigh (condensed) an galuisce agus gur tharla comhdhlúthú
(condensation). Sin an fáth a raibh cuma cheoch ar an bpróca ina raibh na
ciúbanna uisce, agus sin an fáth a raibh uisce ar an taobh amuigh de. Bhí
an próca an-fhuar.
San fhómhar agus sa gheimhreadh, éiríonn an talamh níos fuaire i rith
na hoíche. Mar sin de, an galuisce atá san aer, comhdhlúthaíonn sé gar
don talamh. Comhdhlúthaíonn sé go braonáin uisce agus bíonn ceo ann
(díreach mar a tharla ar an taobh amuigh den phróca fuar).

Beidh Lá na gCrann ann amárach.
I mbliana, is í an sceach gheal
(hawthorn) atá á ceiliúradh againn.
Deir an béaloideas go mbeidh an
t-ádh leat má tá sceach gheal ag
fás ar do chuid talaimh ach go
mbeidh mí-ádh ort má leagann tú í.
Tá an sceach gheal duillsilteach
(deciduous). Ciallaíonn sé seo go
gcailleann sí a cuid duilleog gach
geimhreadh. Tá na duilleoga thart ar
4 cm ar fad; tá idir trí agus cúig lóba
dhoimhne (deep lobes) orthu agus
tá siad beagán fiaclach. Tá dath
donnliath ar an gcoirt (bark) agus
tá sí dronnach (ridged). Bíonn a
fhios againn go bhfuil an samhradh
ag teacht nuair a fheicimid
bláthanna bána na sceiche gile i mí na Bealtaine. San fhómhar agus
sa gheimhreadh, tagann sceachóirí (haws) – torthaí fordhearga (deep
red) - ar an sceach gheal. Ní bhíonn ach síol amháin i ngach sceachóir.
Is breá leis na héin na sceachóirí a ithe.

Cad is ainm
dom?
Feicﬁdh tú duilleog na sceiche gile sa phictiúr
thuas. An eol duit cé na crainn óna dtagann na
duilleoga sa phictiúr ag taobh an leathanaigh?
Bain úsáid as na leideanna chun na duilleoga a
ainmniú. Cuir an litir chuí ar an líne bhriste. Tá
na freagraí ar leathanach eile.

Tá imeall tonnúil (wavy) ar an duilleog
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_________

A

B

C

Tá cruth biorach ar an duilleog. Tá a lán fiacla ar a
taobh _______________
Tá cúig chuid ar an duilleog, cosúil le bos
láimhe.____________
Tá a lán duillíní (leaﬂets) sa duilleog
___________________

D

