Fíricí fónta ar
laghairteanna

Níl sé ródhéanach le cur isteach ar thionscamh a sheoladh chuig
an Aonach. Labhair le do mhúinteoir faoi agus mura mbeidh an
tionscnamh réidh i mbliana, d’fhéadfá é a chur isteach an bhliain
seo chugainn. Is í an Chéadaoin seo chugainn, 1 Deireadh Fómhair,
sprioclá na n-iontrálacha. Is féidir le ranganna 4 – 6 as ceithre
chearn na tíre cur isteach air. B’fhéidir go mbeidh do scoilse ag
glacadh páirte ann ar an 8, 9, nó 10 Eanáir 2015.
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Arbh eol duit?
Samhlaímid dineasair clúdaithe le gainní (scales), mar atá nathracha,
toisc gur reiptílí iad dineasáir. Ach de réir taighde (research) nua, bhí
cleití ar a lán dineasár.

Because dinosaurs were reptiles we think of them as being covered
with scales just like snakes. However, new research suggests that
many dinosaurs had feathers.

Ceist againn ort

Aonach Eolaíochta
agus Gradam do
Bhunscoileanna an RDS

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig – Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

Tá an t-eagrán seo d’Eureka lán le heolas ar dhineasáir agus
ar chnámha. Anois, cuir tástáil ort féin.
1. Tá
(a) An méid céanna cnámh ag báibín agus ag duine fásta
(b) níos mó cnámh (c) níos lú cnámh ag báibín ná ag duine fásta
2. Dineasár: is (a) amfaibiach (b) éan (c) reiptíl é.
3. Déanann pailé-ointeolaithe staidéar
(a) ar iontaisí (b) ar fhungais (c) ar fhórsaí.
4. Patagonia: is ceantar
(a) san Airgintín (b) san Astráil (c) san Afraic é.
5. Bolaíonn laghairtí
(a) lena súile (b) lena gcluasa (c) lena dteanga.
6. Fuair eolaithe cnámha dineasáir
(a) i gCo. Aontroma (b) i gCo. Uíbh Fhailí (c) i gCo. Ard Mhacha.

100 milliún bliain ó shin bhí an aeráid in Antartaice níos
teo agus bhí an talamh clúdaithe le foraoiseacha. Ceapann
eolaithe freisin go mb’fhéidir go raibh dineasáir Antartaice
difriúil ar bhealaí éagsúla. B’fhéidir, mar shampla, go raibh
súile an-mhóra acu. Bhí Antartaice dorcha ar feadh sé mhí den
bhliain – chabhródh súile móra go mór leo sa dorchadas.

an t-earc luachra lena theanga
agus teilgeann (sheds) sé a
chraiceann.
Tá beagnach 5,000 speiceas
laghairte ar domhan. Seans gur
chuala tú trácht ar an gcaimileon
(chameleon) a athraíonn a
dhath, ag brath ar an teocht nó
ar a ghiúmar! Is féidir leis an
gcaimileon a shúile a bhogadh
neamhspleách (independently)
ar a chéile. Ar an gcaoi seo, is
féidir leis féachaint in dhá threo
éagsúla ag an am céanna. Chun
iad féin a chosaint, is féidir le
laghairtí áirithe fuil a stealladh as
a súile chomh fada le 60 – 120
cm uathu. Is laghairt mhór é an
t-ioguána ach is é an dragan
Chomódó an laghairt is mó ar
domhan – tá roinnt acu níos mó
ná 3 m ar fad.

hc Re
ascóp

Tá earcáin chaocha (slow worms/blindworms) le fáil i gCo. an Chláir.
Deir daoine go bhfuil siad cosúil le laghairtí gan ghéaga (limbs).

Tráth na gCeist

ioguána

Tagann an focal dineasár ó
fhocal Gréigise a chiallaíonn
‘laghairt uafásach’. Cé nach
bhfuil móran laghairt uafásach
iontaisithe againn anseo in Éirinn,
Tá sórt amháin laghairte againn
in Éirinn; ‘earc luachra” an t-ainm
atá air i nGaeilge agus “common
lizard” i mBéarla.
Tá earca luachra réasúnta
beag. Bíonn siad le feiceáil ar fud
na tíre. Tá an corp níos gairide
ná 12 cm (gan fad an eireabaill
a chur san áireamh). Tá dath an
droma idir liath agus dubh, ach
tá dath an bhoilg idir buí agus
oráiste, ag brath más earc
fireann (male) nó baineann
(female) é. Beireann an t-earc
luachra baineann a hóg beo
(beireann nathracha agus
reiptílí eile uibheacha). Mar a
dhéanann nathracha, bolaíonn

Arbh eol duit?
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Digging for dinosaurs
Dearc ar dhineasáir

I bhfad sula raibh daoine ina gcónaí ar
an domhan seo, bhí reiptílí ag fánaíocht
(roaming) timpeall. Ba dhineasáir iad
na reiptílí seo. Bhí siad i gceannas ar
an domhan ar feadh 165 milliún bliain.
Tá an cine daonna an-óg i gcomparáid
leo – tá daoine anseo le 100,000 bliain
anuas. Na dineasáir ba luaithe (earliest),
bhí siadsan anseo thart ar 230 milliún
bliain ó shin. Fuair na dineasáir dheiridh
bás thart ar 65 milliún bliain ó shin.
B’fheoiliteoirí (carnivores/meateaters) iad dineasáir áirithe, m.sh.
Tyrannosaurus. Bhí gialla láidre
orthu agus a lán fiacla géara acu. Ba
luibhiteoirí (herbivores/plant-eaters)
iad dineasáir eile agus ní raibh gá acu

le fiacla géara. Beireann beagnach
gach sórt reiptíle uibheacha, dineasáir
ina measc. Tháinig eolaithe ar roinnt
neadacha iontaisithe (fossilised) ina
raibh uibheacha dineasáir. Bhí blaosc
chrua ar na huibheacha agus bhí an
bhlaosc ar nós leathair chun na báibíní a
choimeád slán go dtiocfadh siad amach.
Bhí cruth cruinn ar roinnt uibheacha
dineasáir ach bhí cruth ubhchruthach
nó fada tanaí ar chinn eile.
Ó d’éirigh chomh maith sin leis na
dineasáir, cén fáth a ndeachaigh siad
in éag (die out)? Tá an cheist sin ag
cur mearbhaill ar eolaithe le fada an
lá. Ceapann eolaithe áirithe gur bhuail
dreigít (meteorite) mhór an domhan 65

milliún bliain ó shin agus mar sin de,
gur scaird (sprayed) an dreigít deannach
agus gal (vapour) suas sa spéir. Dá
dtarlódh sé seo, d’éireodh an spéir dubh
agus gheobhadh na hainmhithe agus
na plandaí bás ón easpa solais agus
ón bhfuacht nimhneach ina dhiaidh.
Tá cráitéar millteach i Meicsiceo agus
deir eolaithe gur fianaise (evidence) é
den dreigít seo a bhuail an domhan.
Ceapann eolaithe eile gur mharaigh
brúchtaí (eruptions) móra ó bholcáin
(volcanoes) na dineasáir.
Bhí an-chuid cainte le déanaí faoi
iontaise ollmhór dineasáir a fuair
eolaithe san Airgintín. Is saineolaithe
(experts) iad pailé-ointeolaithe

(palaeontologists) ar iontaisí. Ceapann
na pailé-ointeolaithe gurb é seo
an créatúr ba mhó a shiúil ar an
domhan riamh. Chuir siad an t-ainm
Dreadnoughtus schrani air. Mhair an
dineasár i bhforaoiseacha Phatagonia,
ceantar san Airgintín, idir 95 agus 100
milliún bliain ó shin. Ba luibhiteoir é
agus bhí sé chomh trom céanna le 12
eilifint Afracacha. Bhí sé 26 m ar fad
agus 6 m ar airde, ón talamh go dtí
a ghualainn. Sin chomh hard céanna
le teach dhá stór. Agus tú amuigh sa
chlós, bain úsáid as slat mhéadair nó
as miosúr chun airde an dineasáir a
sheiceáil.

Cá raibh cónaí
ar na dineasáir?

Ainmnigh na cnámha
Go hiondúil, ní fhaigheann pailé-ointeolaithe ach cnámh nó dhó i gcás
ainmhithe iontaise. Ach i gcás Dreadnoughtus, fuair siad cnámha
uile an ainmhí, nó gar dóibh. Nuair a thagann eolaí ar iontaise, bíonn
air nó uirthi lipéad a chur ar na cnámha sula ndéanfaidh sé/sí obair
eile. Bheadh cúpla céad cnámh i gcreatlach iomlán dineasáir. Tá na
hainmneacha céanna ar roinnt mhaith acu agus atá ar chnámha
daonna. Féach ar an bpictiúr thíos. Cé mhéad cnámh ar féidir leat iad
a ainmniú? Meaitseáil gach cnámh le litir.

Cén
airde
thú?

Cearnóga coimeádacha
Ní raibh Dreadnoughtus fásta go hiomlán - bhí sé fós ag fás nuair a fuair
sé bás. Ag pointe áirithe, stopann ainmhithe ag fás in airde. Deir eolaithe
gurb ionann airde duine fásta agus réise lámh (arm span) an duine sin.
Mar sin, is cearnóg é duine fásta. Tástáil an tuairim seo.

A
B

C
D

Tá iontaisí dineasár faighte ag eolaithe ar gach ilchríoch. Beagnach 200
bliain ó shin, d’aithin eolaithe sa Bhreatain dineasáir den chéad uair.
Go dtí sin, ní raibh a fhios ag aon duine cad as ar tháinig na cnámha
móra. San Eoraip, fuair siad iontaisí sa Fhrainc, sa Bhreatain agus sa
Ghearmáin. Aisteach go leor, ní bhfuair eolaithe ach dhá chnámh bheaga
in Éirinn. Fuair siad na cinn sin i gContae Aontroma.
Fuair eolaithe níos mó dineasár i Stáit Aontaithe Mheiriceá ná in aon tír
eile, ach le déanaí, tá siad tar éis teacht ar a lán dineasár eile san Áise,
go háirithe sa Mhongóil agus sa tSín. Tháinig eolaithe freisin ar iontaisí
dineasár mór a mhair in Antartaice 100 milliún bliain ó shin.

Fuil fhuar

E
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H

Tá na freagraí ar
leathanach eile.

Arbh eol duit?

Fiú nuair nach bhfuil ach cúpla cnámh faighte ag eolaithe, ta siad
in ann a oibriú amach cé chomh mór agus a bhí an dineasár. Má
thomhaiseann siad cnámha áirithe sa chorp, cnámh na leise, mar
shampla, beidh tuairim an-mhaith acu ar cé chomh hard agus a bhí an
t-ainmhí. Síneann an chnámh fhada seo ón gcromán go dtí an pláitín
glúine agus is féidir í a thomhas chun tuairim gharbh a fháil d’airde
duine. Tástáil an smaoineamh seo agus taifead do chuid torthaí ar
chairt cosúil leis an gceann thíos.
Bunábhair:
• Rialóir nó miosúr
• Cairde le tomhas!
Treoracha:
1. Seiceáil cá dtosaíonn cnámh na leise agus cá gcríochnaíonn sí ar
chos do charad.
2. Úsáid an rialóir nó an miosúr chun fad na cnáimhe a thomhas.
3. Iolraigh fad chnámh na leise faoi 2.6.
4. Suimigh 65 leis an uimhir seo. Gheobhaidh tú tuairim gharbh ar airde
do charad.
5. Anois tomhais do chara agus taifead an airde iarbhír (actual). An
bhfuil na freagraí gar dá chéile?
6. Tomhais cairde eile ar an mbealach céanna.
Ainm

Fad chnámh X 2.6
na leise
(cm)

+ 65 Garbhairde
(cm)

True
Height
(cm)

Bunábhair:
• Slat mhéadair nó miosúr
• Cúpla duine fásta
• Peann luaidhe agus páipéar chun na torthaí a thaifeadadh
Treoracha:
1. Iarr ar chúpla duine fásta ligean duit a n-airde a thomhas.
2. Má ligeann siad duit, cuir ina seasamh iad in aghaidh balla, a ngéaga
láimhe sínte.
3. Tomhais ó dheireadh na méar ar lámh amháin go deireadh na méar
ar an lámh eile.
4. Taifead an toradh.
5. Tomhais a n-airde. Taifead an toradh. An mar a chéile iad?
Airde (cm)

Leithead (cm)

Duine fásta 1
Duine fásta 2
Duine fásta 3
Smaoinigh air seo:
Is maith an smaoineamh é níos mó ná duine fásta amháin a thomhas –
cén fáth?
Pláitín glúine : G, Cnámh cromáin : F , Blaosc : A, Cnámh droma : E,
Cnámh na leise : H, Easnacha : D, Cnámh géill : B, Dealrachán : C

Freagraí ar Cheist na gCnámh

Is cuma an bhfuil an aimsir fuar
nó te, bíonn do chorp i gcónaí te.
Is mamach tú, agus mar sin de, tá
tú aonteasach (warmblooded). Is
mamaigh iad madraí, cait, lucha agus
moncaithe freisin. (Déan liosta de
mhamaigh eile). Tá éin aonteasach
freisin. Nathracha, crogaill agus
ailigéadair – is reiptílí iad agus tá
siad fuarfhuilteach. Tá éisc agus
amfaibiaigh fuarfhuilteach freisin.
Éiríonn ainmhithe fuarfhuilteacha
níos teo nó níos fuaire, ag brath ar
an teocht lasmuigh. Má tá sé fuar,
fuaraíonn a gcorp agus ní bhíonn
siad in ann bogadh thart go tapa.
Ach nuair a bhíonn an ghrian ag

Pláitín glúine _____
Cnámh cromáin _____
Blaosc _____
Cnámh droma _____
Cnámh na leise _____
Easnacha _____
Cnámh géill _____
Dealrachán _____

taitneamh, súnn (absorb) a gcorp
isteach an teas agus éiríonn siad
níos teo. Ceapann eolaithe anois
go raibh na dineasáir, cé gur reiptílí
iad, idir bheith fuarfhuilteach agus
aonteasach.

• Tugann daoine cnáimhín súgartha nó ‘funnybone’ ar an néaróg
ulnach (ulnar nerve) - néaróg atá gar do d’uillinn. Má bhuaileann tú
d’uillinn in aghaidh ruda, gheobhaidh tú mothúchán aisteach toisc
gur bhuail tú an néaróg. Ní cnámh í an cnáimhín súgartha ar chor ar
bith – mar sin de, ní baol duit í a bhriseadh!
• Tá 206 cnámh i gcreatlach an duine fhásta ach tá níos mó cnámh ag
báibíní – idir 300 agus 350 cnámh nuair a thagann siad ar an saol.
Nascann na cnámha le chéile agus páiste ag fás.

Ceist againn ort
Is í Antartaice an áit is fuaire, is gaofaire ar domhan. Tá sí ar cheann de na háiteanna is tirime freisin. Is in Antartaice a
thaifead eolaithe an teocht is ísle riamh ar domhan - -89.2°C! Ar an ilchríoch seo tá an talamh reoite i gcónaí. Tá formhór an
talaimh (98%) clúdaithe le hoighear. Ní fhásann mórán plandaí inti mar go bhfuil sí chomh fuar sin. Ach, creid nó ná creid,
fuair eolaithe iontaisí dineasár luibhiteacha fadmhuineálacha in Antartaice. Is cinnte go raibh ollmhéid bia ag teastáil ó na
dineasáir seo gach lá. Tá ionadh ar Mhaidhc agus ar Mhollaí go raibh na dineasáir ábalta maireachtáil inti.
Ceapann Maidhc go mb’fhéidir go raibh dineasáir Antartaice difriúil le dineasáir eile. Ceapann Mollaí go raibh an aeráid
difriúil ag an am sin. Cad a shíleann tusa?

FREAGRAÍ AR THRÁTH NA GCEIST
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