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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An saol san Artach

Tá dhá oighearchaidhp ar an
domhan – ceann ag an bPol Thuaidh
agus ceann ag an bPol Theas. Tá an
Pol Thuaidh i lár an Aigéin Artaigh
– faoi láthair, tá formhór an uisce
clúdaithe le hoighear. Tá an tAigéan
Artach agus codanna (parts) de na
tíortha seo sa réigiún Artach: an
Rúis, an Ghraonlainn, Ceanada, Stáit
Aontaithe Mheiriceá, an Iorua, an
tSualainn agus an Fhionlainn. Féach
ar d’atlas nó ar chruinneog chun na
háiteanna sin a fháil.
Bíonn sé an-fhuar sa réigiún

Artach. Tá sé deacair maireachtáil
(survive) ann. Uaireanta bíonn an
teocht chomh híseal le -68°C. Cuir
é sin i gcomparáid leis na teochtaí
is ísle a thaifead eolaithe in Éirinn
riamh: -18° nó -19°C. Faigh amach
cén teocht atá ann inniu, taobh
amuigh den scoil. Samhlaigh anois
conas a mhothófá ag -68°C.
Na hainmhithe agus na plandaí
a mhaireann sna réigiúin seo,
tá siad cóirithe (adapted) do na
cúinsí (conditions) fuara seo. Bíonn
cótaí tiubha fionnaidh ar ainmhithe

áirithe, m.sh. béir bhána agus rónta.
Coimeádann na cótaí seo te iad.
Bíonn sraith (layer) thiubh blonaige
(fat) ar a lán ainmhithe freisin. Is iad
na hIonúitigh na daoine a chónaíonn
sna réigiúin seo agus cóiríonn siad
iad féin do na cúinsí fuara seo
freisin. Ach tá imní ar a lán de na
daoine seo go bhfuil athrú ag teacht
ar an talamh agus ar an modh
maireachtála (way of life) atá acu,
mar go bhfuil an t-oighear ag leá.
Le blianta anuas, thug na
heolaithe faoi deara go bhfuil

méid an oighir ag éirí níos lú sa
réigiún Artach. Ceapann siad gurb
é an téamh domhanda (global
warming) is cúis leis seo. I rith an
tsamhraidh seo caite, shroich méid
an oighir an leibhéal is ísle riamh.
Má leanann sé ar aghaidh ag éirí
níos lú, deir eolaithe nach mbeidh
oighear ar an Artach i gceann roinnt
blianta – chomh luath le samhradh
2015, b’fhéidir. Stop an leá an
mhí seo caite - ar an 16 Meán
Fómhair – mar go bhfuil teochtaí an
gheimhridh níos fuaire.

An súnn dathanna
dorcha níos mó teasa?
Léigh tú ar an gcéad leathanach go bhfuil an t-oighear Artach ag leá. Ní
maith an rud é seo do dhaoine agus d’fhiabheatha (wildlife) sa cheantar
(area). Baineann fadhbanna eile le leá an oighir freisin. Frithchaitheann
(reflects) oighear bán glé (bright) solas na gréine. Tá sé cosúil le
scáthán – frithchaitheann an t-oighear teas na gréine ar ais sa spás.
Ceapann roinnt eolaithe go laghdaíonn sé seo na teochtaí ar domhan.
Ach, de réir mar a leánn oighear an Artaigh, ní bheidh clúdach ar uisce
dorcha an aigéin. Deir eolaithe go súfaidh (absorb) an t-uisce dorcha
seo fuinneamh (energy) teasa na gréine. Is cúis imní dóibh go n-ardóidh
sé seo na teochtaí ar domhan, go n-éireoidh an domhan níos teo agus
go n-athróidh sin an aeráid (climate).
Déan imscrúdú ar an tuairim go súnn dathanna dorcha níos mó teasa ná
mar a shúnn dathanna geala.

Bunábhair:
• Píosaí éadaigh de dhathanna éagsúla, dubh agus bán ina measc
• ‘coolpops’ nó ciúbanna oighir
• Pláta nó mias
• Rialóir
• Siosúr
• Lá grianmhar
Treoracha:
1. Gearr suas na píosaí éadaigh. Clúdaigh gach ‘coolpop’ nó ciúb
oighir le dath difriúil. Conas a chinnteoidh tú gur tástáil chothrom
í seo? (Leid: Smaoinigh ar fhad, ar leithead agus ar thiús
(thickness) na n-éadaí).
2. Cén dath éadaigh is faide a choinneoidh an ‘coolpop’ nó an ciúb
oighir fuar (reoite)? Tuar.
3. Fág na ‘coolpops’ nó na ciúbanna oighir in áit ghrianmhar ar feadh
dhá nóiméad. Má tá tú ag úsáid ciúbanna oighir, bí cinnte go
gcuirfidh tú iad ar mhias nó ar phláta.
4. Bain na clúdaigh díobh. Breathnaigh ar leáigh aon cheann acu.
Cuir na clúdaigh orthu arís. Cuir ar ais san áit ghrianmhar iad.
5. Féach orthu gach dhá nóiméad go dtí go leáfaidh siad ar fad.
6. Taifead cathain a leáigh gach ceann acu.
Ciúb oighir in éadach An méid ama (nóiméid) a ghlac sé air leá
Éadach dubh
Éadach bán

Pléigh:
• Cén dath éadaigh ab fhearr chun na ciúbanna oighir nó na
‘coolpops’ a choinneáil reoite?_________________
• Cén dath éadaigh ba mheasa chun na ciúbanna oighir nó na
‘coolpops’ a choinneáil reoite?  _________________
• An gceapann tú go bhfuil an ceart ag eolaithe nuair a deir siad go
súnn uisce dorcha níos mó teasa ná mar a shúnn oighear?

Cóirithe don Artach

Na hainmhithe agus na plandaí a mhaireann san Artach, tá siad cóirithe
do na cúinsí fuara. I gcás na mbéar bán, mar shampla, is féidir leo
bheith te teolaí fiú nuair a bhíonn an teocht ag - 40°C. Bíonn fionnadh
an ainmhí cosúil le brat (blanket) toisc go mbíonn aer ceaptha (trapped)
san fhionnadh. Déanann corp an ainmhí teas agus ní furasta don teas
sin bogadh tríd an aer ceaptha. Mar sin, fanann an t-ainmhí te teolaí.
Tugaimid inslitheoir (insulator) mar ainm ar ábhar atá go maith chun teas
a choimeád istigh.
San Artach tógann (fluff) éin
a gcuid cleití nuair a bhíonn
an aimsir fuar. Déanann
ulchabháin shneachtúla é seo,
agus dá bharr sin ceapann (trap)
na cleití aer agus fanann na héin te.
Bíonn cleití ar chosa roinnt de na
héin Artacha freisin. Úsáidimid
féin cleití i nduivéanna, i
seaicéid agus i málaí
codlata toisc go
gceapann cleití aer.
Féach go géar ar
chleite.
Bunábhair:
• Cleití móra (is féidir iad a cheannach i siopa ealaíne mura
dteastaíonn uait cinn a phiocadh suas ón talamh)
• Siosúr
• Gloine formhéadúcháin
Treoracha:
1. Úsáid an siosúr agus gearr tríd an ngas lárnach (central shaft /
stick) sa chleite.
2. Cad a thugann tú faoi deara? An bhfuil an gas toll (hollow) nó
soladach (solid)? Pléigh an tionchar (effect) a bheadh aige seo ar cé
chomh héadrom agus atá an cleite.
3. Féach go cúramach anois ar an lián (vane). Má tharraingíonn tú
go cúramach ar an gcleite, is féidir codanna an liáin a scaradh óna
chéile.
4. Úsáid an ghloine formhéadúcháin agus féach ar na ciumhaiseanna
(edges) den bhearna a rinne tú. An bhfeiceann tú crúcaí beaga
bídeacha ar na ciumhaiseanna?
5. Coinníonn na crúcaí seo an lián le chéile sa chaoi go mbíonn an
cleite in aon phíosa amháin gan aon bhearna.
6. Cuimil an cleite ó bhun go barr an ghais. Tagann na crúcaí ar fad le
chéile arís chun dromchla réidh (smooth surface) a dhéanamh. Seo
an rud a bhíonn ar siúl ag éin nuair a bhíonn siad á gcluimhriú féin
(preening themselves).
7. Cuir líon cleití ar bharr a gcéile, ceann ar cheann. An bhfuil spás
eatarthu d’aer? An mbeadh a lán cleití go maith mar inslitheoir?

Éadaí an duine
Cuir cáithníní ar do
chraiceann féin
Ní bhíonn fionnadh ná cleití ar dhaoine, agus mar sin, caitheann siad
éadaí chun iad féin a choimeád te. Fadó, rinne daoine éadaí as fionnadh
toisc gur oir (suited) fionnadh d’áiteanna fuara cosúil leis an Artach.
Thaitin fionnadh an charabú leis na hIonúitigh mar ábhar éadaí, cé gur
úsáid siad fionnadh ainmhithe eile freisin, m.sh. rónta agus béir bhána.
Ach sa lá atá inniu ann, go hiondúil caitheann na hIonúitigh éadaí a
cheannaíonn siad i siopaí.
Cé nach mbíonn fionnadh ainmhí ar dhaoine, bíonn ribí fionnaidh ar
áiteanna ar a gcraiceann, a fheidhmíonn ar an gcaoi chéanna le fionnadh
na n-ainmhithe. Tá gach ribe fionnaidh i log (pit) beag. Falacail (follicle)
fhionnaidh is ainm don log seo. Bíonn an fhalacail fhionnaidh díreach
istigh faoin gcraiceann agus bíonn matáin (muscles) bhídeacha thart
timpeall uirthi. Nuair a theannann (tense) na matáin san fhuacht, seasann
na ribí suas díreach agus ceapann (trap) siad aer. Nuair a theannann na
matáin, teannann an craiceann thart ar na ribí freisin agus feiceann tú
cáithníní (goosebumps) ar do chraiceann.

Comórtas
Táimid fós ag léamh na n-iontrálacha uile a chuir sibh isteach ar an
gcomórtas don seinnteoir DVDanna. Foilseoimid ainm an bhuaiteora in
eagrán na seachtaine seo chugainn.

Abair leat
Léigh tú san eagrán seo go bhfuil oighear an Artaigh ag leá. Tá an-imní ar
a lán daoine faoi seo mar ceapann siad go loitfidh (destroy) sé áiteanna
ina maireann ainmhithe leithleacha (unique), béir bhána mar shampla.
Tá imní ar a lán de na hIonúitigh freisin mar nach mbeidh ainmhithe ann
a thuilleadh chun sealg (hunting) a dhéanamh orthu. Ach deir daoine
eile gur maith an rud é go leáfaidh an t-oighear. Deir siad go mbeidh
na longa a bhíonn san Aigéan Artach níos sábháilte. Deir siad freisin go
bhfuil a lán éisc, ola, gáis agus mianraí (minerals) luachmhara eile san
Artach agus go mbeidh se níos éasca iad a fháil agus a bhaint amach
nuair a bheidh an t-oighear leáite.
Scríobh síos abairt amháin faoi do thuairimí féin, agus ansin, pléigh do
chuid tuairimí le do chairde agus do mhúinteoir.
Ceapaim gur maith an rud é go leáfaidh
an t-oighear Artach mar
___________________________
___________________________
___________________________
Ceapaim gur drochrud é go leáfaidh
an t-oighear Artach mar
______________________
____________________
___________________
_______________
______________

Bunábhair:
• Rí na láimhe (forearm)
• Ciúb oighir
• Péire lámhainní
• Formhéadaitheoir
Treoracha:
1. Crap suas do mhuinchille agus
imscrúdaigh na ribí bídeacha
fionnaidh ar rí do láimhe.
Úsáid formhéadaitheoir chun
breathnú ar an spás thart
orthu. Déan cur síos ar gach
rud a fheiceann tú.
2. Cuir ort na lámhainní. Beir
ar an oighear agus cuir le do
mhuineál é. An mbraitheann tú
crith fuachta (shiver) i gcnámh
do dhroma?
3. Anois cuir an ciúb oighir ar
rí na láimhe. Breathnaigh go géar ar fhionnaidh na láimhe. Cad a
thugann tú faoi deara anois?
4. Cén fáth ar tharla sé seo, dar leat?
Arbh eol duit?
Má bhíonn eagla ar chat nó má bhíonn cat fuar, seasann a chuid
fionnaidh suas díreach. Tugann sé seo cosaint dó ón bhfuacht. Má
cheapann namhaid go bhfuil an cat níos mó, seans maith go mbeidh
scanradh uirthi féin freisin, agus go mbaileoidh sí léi!

Cabhair na gCrann
Bhí Lá na gCrann againn Déardaoin seo caite. Ar smaoinigh tú ar na
scéalta a bheadh le hinsint ag crann? An raibh a fhios agat gur mór an
chosaint (protection) iad crainn ar théamh domhanda? Mar sin, is cabhair
iad in aghaidh leá an oighir Artaigh freisin.
Ceapann eolaithe go bhfuil an iomarca dé–ocsaíd charbóin san
atmaisféar agus go gcuireann sé sin le téamh domhanda. Is mór an
chabhair í crainn a chur (plant) mar tá crainn cosúil le spúinsí móra a
shúnn isteach an dé-ocsaíd charbóin ón aer. Cuireann crainn ocsaigin
neamhurchóideach (harmless) amach san atmaisféar. Faraor, ghearr
daoine síos a lán crann ar fud an domhain chun talamh fheirmeoireachta
a chur ar fáil. Is minic a dhónn daoine an t-adhmad ansin freisin agus
scaoileann sé sin níos mó dé-ocsaíd charbóin amach arís.

Oighearchaidhpeanna an Artaigh ag éirí níos lú
Seasann béir bhána ar chlár oighir nuair a bhíonn siad
ag seilg. Ach tá níos lú agus níos lú oighir san Artach
mar gheall ar an téamh domhanda. De réir mar a éiríonn
an t-oighear níos lú, beidh ar na béir bhána bogadh go
talamh nua. Ach ní dhéanann siad seilg ar thalamh. Mar
sin, beidh níos lú bia acu agus gheobhaidh siad bás. Má
tá níos lú béar bán ann, beidh tionchar aige seo ar shaol

na nIonúiteach. Agus má tá an t-oighear ag leá, beidh na
hIonúitigh i mbaol agus iad amuigh ag seilg ar an oighear
leáiteach.
Tá a lán eolais agat anois ar na daoine agus ar na
hainmhithe a mhaireann sna réigiúin Artacha, agus ar
na deacrachtaí atá acu le téamh domhanda. Lig do scíth
anois agus imir an clár cluiche seo.

Déan do chion féin ar son oighear an Artaigh
D’oscail tú na
fuinneoga nuair
a bhí an teas
ar siúl.
Siar 6 chéim.

COMHGHAIRDEAS!

Is laoch
imshaoil tú!

D’fhág tú an
teilifís ar siúl
nuair a bhí tú
thuas staighre
ag spraoi.
Siar 4 chéim.

D’athúsáid
tú ábhair chun
bréagán nua a
dhéanamh.
Ar aghaidh
2 chéim.

D’fhág tú an
ríomhaire ar
fuireachas.
Caill seans.

Sa bhaile úsáideann
sibh bolgáin solais atá
tíosach ar fhuinneamh
(energy efficient).
Ar aghaidh 5 chéim.

Déanann
tú iarracht
seanpháipéar a
athúsáid sa rang.
Ar aghaidh
4 chéim.

Tosaigh

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Ionad Oideachas Eolaíochta

Shiúil tú ar
scoil gach lá le
seachtain anuas.
Ar aghaidh
5 chéim.

Chuir tú
crann.

D’fhág tú soilse
ar lasadh i

Ar aghaidh
3 chéim.

seomra folamh.
Siar 1 chéim.
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Is fadhbanna ollmhóra iad athrú
aeráide agus téamh domhanda
ach is féidir linn rudaí beaga a
dhéanamh a chabhróidh go mór
leis an timpeallacht. Smaoinigh
ar an bhfuinneamh a úsáidimid
gach lá – scaoileann formhór an
fhuinnimh seo dé-ocsaíd charbóin
amach. Deir eolaithe gurb é an déocsaíd charbóin is cúis le téamh
domhanda. Má úsáidimid níos lú
fuinnimh, ba chóir go n-éireodh
an téamh domhanda níos lú. Imir
an cluiche seo agus smaoinigh ar
na bealaí a bhféadfá fuinneamh a
shábháil.
Bunábhair:
• Dísle
• Licíní (counters)

Treoracha:
1. Cuir licíní na n-imreoirí ar an
gcearnóg ‘Tosaigh anseo’.
2. Iarr ar gach duine an dísle a
chaitheamh. Tosaíonn an duine
a fuair an uimhir is airde.
3. Caith an dísle, duine ar dhuine.
4. Má thuirlingíonn tú ar chéim ar
a bhfuil treoracha, lean iad.
5. Beidh an bua ag an gcéad
duine a shroicheann céim 25.
Dúshlán breise:
Dear do chluiche féin. Cuir isteach
bealaí eile ina sábhálann daoine
fuinneamh nó ina gcuireann siad
fuinneamh amú. Nó d’fhéadfá
Tráth na gCeist a dhearadh in
ionad chláir chluiche.

