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Cúpla seachtain ó 
shin, tharla crith talún 
uafásach i Neipeal. 
Faraor, fuair na mílte 
duine bás agus 
gortaíodh na mílte 
eile. Thit foirgnimh 
ar dhaoine. Nuair a 
tharlaíonn tubaiste mar 
sin, is minic a úsáideann 
lucht tarrthála (rescuers) 
madraí chun daoine atá 
fós beo a bholú agus 
a aimsiú. Tá céadfa 
an bholaidh ag madraí 
agus, i bpóir (breeds) 

áirithe, tá sí na mílte uair 
níos fearr ná an ceann 
atá againne. Cloiseann 
madraí fuaimeanna 
nach gcloisimid ar 
chor ar bith freisin. Dá 
bharr sin, aimsíonn siad 
daoine go tapa.  

Le déanaí, fuair 
eolaithe amach faoi 
chineálacha áirithe 
francach a bhfuil céadfaí 
acu atá níos géire arís 
ná céadfaí madraí. Tá 
siad an-áisiúil i gcúrsaí 
tarrthála mar gur 

féidir leo dul isteach i  
spásanna agus i bpoill 
atá róbheag do mhadraí. 
Go hiondúil, féachaimid 
ar fhrancaigh mar 
ainmhithe gránna a 
iompraíonn galair ach 
tá siad an-úsáideach 
freisin. Mar shampla, i 
saotharlann thógfadh 
sé lá iomlán ar eolaí 
chun seile (saliva) duine 
a thástáil do ghalair 
ar leith. Ach bholódh 
francach na galair sin 
taobh istigh de sheacht 

nóiméad. Is féidir le 
francaigh mianaigh 
talún (landmines) a 
bholú freisin – go minic, 
bíonn na mianaigh 
seo faoi cheilt ar fud 
na háite tar éis cogaí. 
Deirtear go bhfuil eilifintí 
níos fearr arís ag brath 
pléascán (detecting 
explosives).  

An tseachtain seo 
in Eureka, beimid 
ag caint ar roinnt de 
na céadfaí seo. Sa 
Bhéarla tá amhrán ann 

a dhéanann tagairt do 
‘forty shades of green’ 
ach tá súil an duine in 
ann thart ar 10 milliún 
dath éagsúil a aithint! 
Is iontach an chéadfa é 
an radharc, agus mar 
aon leis na céadfaí eile, 
éisteacht, boladh, blas, 
agus tadhall (touch), 
tugann siad eolas 
tábhachtach dúinn 
ar an timpeallacht. 
Cabhraíonn siad linn 
taitneamh a bhaint as 
an saol, agus ag an am 

céanna, cosnaíonn siad 
muid agus tugann siad 
rabhaidh (warnings) 
dúinn maidir le dainséir. 

San eagrán seo, 
déanfaimid iarracht 
a fháil amach faoin 
mbealach ina n-oibríonn 
ár gcéadfaí. Pléifimid 
céadfaí ainmhithe áirithe 
freisin agus déanfaimid 
machnamh ar bhealaí 
chun aire a thabhairt dár 
gcéadfaí agus bheith 
cinnte go gcoimeádann 
siad sábháilte muid.

Talk Sense
Céadfaí cliste

Tráth na gCeist

Anois tá an t-eolas léite agat ar chéadfaí. Freagair na ceisteanna 
seo. 
 T F
1.  Úsáideann daoine barr a méar chun Braille a léamh. n n
2.  Cloiseann froganna fuaimeanna níos ísle ná mar  

a chloiseann eilifintí.    n n                                                                                                                   
3.  Tá céadfa an bhlais níos forbartha (developed) i  

ndaoine ná in aon rud eile.      n n                                                                                                           
4.  Cloiseann ulchabháin fuaimeanna níos airde ná  

mar a chloiseann daoine.          n n
5.  Úsáidimid an téarma Hertz nuair a bhímid ag  

tomhas fuaime.                                     n n
6.  Cabhraíonn céadfa an bholaidh le céadfa an bhlais.    n n

Tabhair aire mhaith 
do do chéadfaí 

Coinníonn na céadfaí muid slán. Bolaímid rudaí atá trí thine. 
Cuireann céadfa an bhlais agus an bholaidh in iúl dúinn go 
bhfuil bia lofa. Má leagaimid lámh ar rud te, cuireann céadfa an 
tadhaill in iúl dúinn gur cheart tarraingt siar. Tugann céadfa na 
héisteachta agus céadfa an radhairc rabhaidh (warnings) dúinn 
maidir le dainséir. Tá na céadfaí chomh tábhachtach sin gur fiú go 
mór aire mhaith a thabhairt dóibh. Cad faoi chairt a dhéanamh a 
thaispeánfadh conas a thabharfadh daoine aire dá gcéadfaí?

Fíricí Fónta 

•	 Cailleann	spásairí	céadfa	an	bholaidh	agus	céadfa	an	bhlais	
nuair a bhíonn siad sa spás. Níl aon domhantarraingt (gravity) 
sa spás. Mar sin, bíonn srón na spásairí plúchta mar a bheadh 
sí dá mbeadh slaghdán orthu. 

•	 Tá	méarloirg	uathúla	(unique	fingerprints)	ag	gach	duine.	Deir	
eolaithe anois go bhfuil boladh uathúil ag gach duine freisin.

•	 Tá	céadfa	ag	éisc	nach	bhfuil	againn.	I	slioslíne (lateral line) 
ina dtaobh, mothaíonn siad gluaiseachtaí beaga bídeacha san 
uisce. 

•	 Uaireanta	tugann	daoine	an	t-ainm	greannmhar	‘srón	a	bhfuil	
madra taobh thiar di’ ar mhadra fola (bloodhound). Is féidir le 
madraí fola bolú céad milliún uair níos fearr ná mar a dhéanann 
daoine. 

•	 Tá	céadfa	mhaighnéadach	ag	a	lán	ainmhithe,	ba	agus	éin,	ina	
measc. 

•	 Is	féidir	le	feithidí	rudaí	a	bhlaiseadh	níos	fearr	ná	ainmhithe	ar	
bith eile. Tá orgáin bhlais acu ar a gcosa, ar a aintéiní agus ar 
chodanna an bhéil. 

•	 Is	féidir	le	héisc	blaiseadh	lena	n-eití	(fins),	lena	n-eireaball	
agus lena mbéal!



  

  

Éistigí, éistigí  Cén boladh 
é sin? 

Tá na billiúin sórt éagsúil ceall (cell) i do chorp agus déanann siad uile gnó 
éagsúil. Tá néarchealla (nervecells) speisialta i do shrón, mar shampla, 
agus aithníonn siad ar a laghad trilliún (1,000,000,000,000) boladh 
difriúil! Seolann siad teachtaireachtaí ó do shrón chuig d’inchinn. Fásann 
cealla nua thar thréimhse 28 lá – deir daoine mar sin go bhfaigheann tú 
‘srón nua’ gach ceithre seachtaine.
Deir eolaithe go bhfuil céadfa bolaidh na mban (women) níos fearr ná 
céadfa bolaidh na bhfear. An gceapann tú gur féidir le cairde áirithe rudaí 
a bholú níos fearr ná cairde eile? Bain triail as an ngníomhaíocht seo go 
bhfeicfidh tú.
BUNÁBHAIR: 
•		Úsáid	púicín	nó	iarr	ar	do	chairde	a	súile	a	dhúnadh.	
•		Coimeádáin	bheaga	a	bhfuil	claibín	orthu	
•	 Bia-ábhair	(foodstuffs)	m.sh.,	craiceann	oráiste,	craiceann	líomóide,	

arán, seacláid, im, oinniún, gairleog, fínéagar, citseap, maonáis; 
ábhair eile m.sh., taos fiacla, gallúnach, seampú 

•		Cairt	ar	a	ndéanfaidh	tú	na	torthaí	a	thaifeadadh	
TREORACHA: 
1.  Cuir bia-ábhair nó ábhair éagsúla i ngach coimeádán. Ná lig do do 

chairde tú a fheiceáil á dhéanamh seo. 
2.  Cuir púicín ar do chairde nó iarr orthu a súile a dhúnadh. 
3. Cé acu cara a bhfuil an chéadfa bolaidh is fearr aige/aici, dar leat? 

Tuar. 
4.  Bain an claibín de na coimeádáin, ceann ar cheann. Lig do do 

chairde iad a bholú. 
5.  Iarr orthu insint duit cad atá sna coimeádáin, dar leo. Taifead  

na freagraí. 
6. Ar aithin aon duine na bolaithe ar fad? Cé acu cara a bhfuil an 

chéadfa bolaidh is fearr aige/aici?

Sónna (treats) Blasta 

ARBH EOL DUIT? 
Nuair a bhíonn slaghdán ort, déanann cuasa (sinuses) na sróine 
múcas breise chun na frídíní (germs) a shruthlú (flush) amach as do 
shrón. Nuair a dhéanann siad an iomarca múcais, clúdaíonn an múcas 
na braiteoirí (sensors) bolaidh agus ní shroicheann na bolaithe iad.

Tá céadfaí an bholaidh agus an bhlais nasctha. Is í céadfa an bholaidh is 
cúis le 80% den bhlas a fhaighimid nuair a ithimid. Tá beagnach 10,000 
blaslóg (tastebuds) againn taobh istigh den bhéal, agus tá roinnt acu ar 
dhíon an bhéil. Deir eolaithe gur féidir leis an gcine daonna cúig bhlas 
éagsúla a aithint (ach b’fhéidir go bhfaighidh siad amach sa todhchaí go 
bhfuilimid in ann níos mó ná cúig bhlas a aithint). Seo iad: searbh (m.sh. 
craiceann oráiste); goirt (salty), milis, blasta nó umami (savoury) agus 
géar (m.sh. líomóid). Tá sé éasca smaoineamh ar shamplaí de bhia atá 
goirt	nó	atá	milis	ach	níl	na	blasanna	eile	chomh	simplí	sin.	Uaireanta	
bíonn níos mó ná blas amháin ag bia-ábhair. 

Ar an gcairt thíos tá liosta de ghnáthbhia a ithimid nó a ólaimid. Cén blas 
lena mbaineann siad? Maidir le gach bia, cuir tic sa bhosca ceart. B’fhéidir 
go mbeidh ort dhá thic a chur le roinnt acu.

Searbh Goirt Milis Umami Géar 

criospaí

anlann  
soighe (soy)

craiceann 
liomóide

seacláid

fínéagar

caife

SMAOINIGH AIR SEO:
Ar	ith	tú	líocras	(liquorice)	riamh?	Cé	acu	blas	atá	air?	

Raon éisteachta 1. Ialtóg; 2.  Eilifint; 3. Iasc; 4. Ní féidir; 5. Ialtóg; 6. Frog;

Freagraí ar Thráth 
na gCeist 1: F. 2: B. 3: B. 4: B. 5: F. 6: F. 

Léigh tú ar an gcéad leathanach go gcloiseann madraí fuaimeanna nach 
gcloisimid ar chor ar bith. Ceann de na fáthanna a bhfuil éisteacht níos 
fearr acu ná mar atá againne is ea cruth a gcluas. Má fhéachann tú ar 
phictiúir de chluasa ainmhithe éagsúla, feicfidh tú go bhfuil an chuid 
sheachtrach (outer) den chluas i bhfad níos mó ná cluasa duine, go 
minic. Bailíonn an chuid mhór sheachtrach seo níos mó fuaimthonnta 
(soundwaves) ná cluasa seachtracha an duine. Is féidir é seo a thástáil 
má dhéanann tú cón.

BUNÁBHAIR: 
•	Píosa	cárta	•	Seilitéip	
TREORACHA: 
1.  Roll an píosa cárta chun cón a dhéanamh. Bíodh an cón ar oscailt ag an 

mbun agus ag an mbarr. 
2.  Dún an cón le seilitéip. Tomhais fad an chóin le rialóir. 
3.  Seasann cara an fad céanna amach ó do chluas agus deir sé/sí rud éigin 

leat i gcogar. An bhfuil sé éasca é/í a chloisteáil? 
4.  Anois cuir bun beag an chóin le do chluas. 
5.  Deir do chara an rud céanna leat i gcogar tríd an gcón. 
6.  An bhfuil sé níos éasca nó níos deacra é/í a chloisteáil anois?
PLÉIGH: Bailíonn an chuid sheachtrach den chluas (an chuid atá le feiceáil) 
fuaimthonnta. Má tá an chuid sheachtrach mór, baileoidh an chluas níos mó 
fuaimthonnta agus cloisfidh tú níos mó fuaimeanna. Bhailigh an cón a lán 
fuaimeanna díreach mar a dhéanfadh cluas mhór.

Raon éisteachta

An  
t-ainmhí  

an fhuaim is ísle a 
chloiseann sé (Hz)

an fhuaim is airde a 
chloiseann sé (Hz)

Eilifint     16   10,000                    
Míol mór bán     20 100,000                  
Madra     20   30,000                  
Ialtóg (bat) 1500 110,000                
Frog   600     3,000                    
Ulchabhán		   200   12,000                  
Iasc     20      3,000                   
Duine     20   20,000

Duine
1. Cé acu ainmhí a chloiseann an fhuaim is airde? _______________
2. Cé acu ainmhí a chloiseann an fhuaim is ísle? ________________
3. An bhfuil raon éisteachta níos leithne ag éisc nó ag froganna?_____ 
4. An féidir le hulchabháin fuaimeanna níos airde a chloisteáil ná mar  
 a chloiseann daoine? __________________________________
5. Cé acu ainmhí a bhfuil an raon éisteachta is leithne aige? ________ 
6.  Cé acu ainmhí a bhfuil an raon éisteachta is cúinge aige? ________

MOTHAIgH nA DIFRíOCHTAí BUNÁBHAIR: 
•	Páipéar	righin	-	gearr	6	chárta	bheaga	as	
•	Peann	luaidhe	•	Amadóir	
•	Púicín	•	Dísle	
TREORACHA: 
1. Cuir ponc nó poncanna (óna 1 go dtí a 6) ar 

thaobh amháin de na cártaí beaga. Cóipeáil 
patrún dísle. 

2.  Déan poll i ngach ponc le peann luaidhe agus 
déanfaidh seo ponc ardaithe ar an taobh eile 
den chárta. 

3.  Cuir na cártaí ar an mbord go randamach.
4.  Cuir púicín ar do chairde agus iarr orthu na 

poncanna a mhothú agus ansin na cártaí a 
chur in ord óna 1 go dtí a 6. 

5.  Amaigh na cairde le feiceáil cén fad a 
thógann sé orthu na cártaí a chur in ord.

Nuair a bhímid ag plé faid, labhraímid faoi cheintiméadair nó faoi mhéadair. 
Nuair a bhímid ag meá ábhar, labhraímid faoi ghraim nó faoi chileagraim. 
Nuair a bhíonn eolaithe ag tomhas fuaime, labhraíonn siad faoi ‘Hertz’ (Hz). Is 
féidir le daoine, de ghnáth, fuaimeanna ó 20 Hz (an-íseal) go 20,000 Hz (ard) 
a chloisteáil. Mar sin, is féidir a rá go bhfuil raon éisteachta (hearing range) 
an duine idir 20 agus 20,000 Hz. Cloiseann a lán ainmhithe fuaimeanna atá 
níos ísle nó níos airde ná mar a chloisimid. Is féidir le madraí fuaimeanna a 
dhéantar ar fheadóga speisialta a chloisteáil; is féidir le cait lucha a chloisteáil 
ag	bíogarnach	(squeaking)	cé	nach	féidir	le	daoine	iad	a	chloisteáil.
Ar an tábla thíos, feicfidh tú raon 
éisteachta atá ag ainmhithe éagsúla. 
Insíonn sé na fuaimeanna is ísle agus is 
airde a chloiseann siad. Nuair a bhíonn 
sé léite agat, bain triail as na ceisteanna 
a fhreagairt. 

Mar gheall ar chéadfa an tadhaill táimid ábalta rudaí a mhothú. Úsáidimid 
an tadhall chun a fháil amach an bhfuil rud te nó fuar, mín nó garbh. 
Uaireanta	nuair	nach	mbíonn	an	radharc	go	maith	ag	daoine,	úsáideann	
siad Braille chun cabhrú leo léamh. Is córas de phoncanna ardaithe é 
Braille agus úsáideann daoine barr a méar chun na poncanna ardaithe 
a mhothú. Tá barra na méar an-mhothálach (sensitive) mar go bhfuil a 
lán néarcheann (nerve endings) iontu.
An gceapann tú go mbeadh do chairde go maith ag léamh Braille? An 
bhfuil barra a méar mothálach? Úsáid an ghníomhaíocht seo chun iad 
a thástáil.

DúSHLán BREISE:
Déan tástáil chun a fháil amach an bhfuil céadfa an tadhaill 
chomh maith céanna in áiteanna eile sa chorp (m.sh. d’uillinn 
nó ladhar na coise). Bíodh an tástáil cothrom.




