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Réamhrá
Do dhaltaí
Fáilte chuig an meánscoil agus chuig an téacsleabhar nua eolaíochta, Fiosrú na hEolaíochta. Mar
chuid den téacsleabhar tá Portfóilió do Dhaltaí, Gluais Téarmaí agus roinnt mhaith acmhainní
digiteacha. Cuideoidh an leabhar seo leat cur leis an eolaíocht a d'fhoghlaim tú ar an mbunscoil ach
tuiscint a thabhairt duit ar an saol mórthimpeall ort agus ar an gcruinne níos leithne. Is mian linn do
chuid scileanna foghlama san eolaíocht a fhorbairt. Tú féin a fhorbróidh na scileanna sin agus tú ag
foghlaim ónmúinteoir agus ó do chomhdhaltaí.

Don mhúinteoir
Scríobhadh Fiosrú na hEolaíochta don tSraith Shóisearach nua agus tá sé d'aidhm ag an leabhar
seo spéis agus taitneamh a chothú i ndaltaí agus iad ag foghlaim na heolaíochta. Tá an leabhar seo
bunaithe ar na Ráitis Foghlama atá i sonraíocht an NCCA (féach juniorcycle.ie). Forbraíonn sé eolas
na ndaltaí ar an eolaíocht trí shnáithe ar a dtugtar Éirim na hEolaíochta, a thugann gach snáithe
le chéile, agus trí na ceithre shnáithe (nó aonad) chomhthéacsúla: An Saol Bitheolaíoch, An Saol
Ceimiceach, An Saol Fisiceach agus An Domhan agus an Spás.

Gnéithe de Fiosrú na hEolaíochta
● Fiosraítear Éirim na hEolaíochta sa chéad chaibidil agus leagtar béim air sin i rith an leabhair

agus úsáid á baint as ceithre lógó dhifriúla (an eolaíocht a thuiscint, mionscrúdú san eolaíocht,
cumarsáid san eolaíocht, agus an eolaíocht agus an tsochaí).

C
Cu
marsáid

6m
Mi
onscrúdú

2 S
Sochaí

9T
Tuiscint

1

● Roinntear an chuid eile den leabhar ina ceithre shnáithe chomhthéacsúla nó aonad, atá
leagtha amach de réir dathanna difriúla ar chiumhais gach leathanaigh.

● Luaitear Torthaí foghlama ag tús gach caibidle i dteanga atá éasca le tuiscint.
● Liostaítear Focail thábhachtacha ag tús gach caibidle ionas gur féidir le daltaí eolas a chur ar

théarmaí nua a mbaineann tábhacht leo.
● Tugann Gníomhaíochtaí deis do dhaltaí cur leis an eolas a fhaigheann siad trí thaighde a

dhéanamh.
● Tá Léaráidí sa leabhar atá éasca le tuiscint agus atá lán de lipéid agus tá siad sách simplí le gur

féidir le daltaí iad a tharraingt arís iad féin.
● Tá Ceisteanna fite fuaite sa téacs a thugann deis do mhúinteoirí leas a bhaint as straitéisí difriúla

teagaisc. Tá deiseanna ann go háirithe d'obair i ngrúpaí agus d'obair i mbeirteanna.
● Bíonn blúirí spéisiúla eolais sna boscaí An raibh a fhios agat? d'fhonn spéis na ndaltaí san

eolaíocht a chothú.

iv

ISC5437L3_JC_SCI_SECX_Prelims.indd 4 09/02/2017 13:37



● Baintear úsáid as teanga atá soiléir agus simplí agus tugtar míniú ar fhocail nó ar théarmaí atá
casta.

● Baintear úsáid as lógónna atá simplí agus cabhrach ó thús deireadh an leabhair d'fhonn cuidiú
le daltaí an t-eolas a thuiscint.

● Tá líne dhaite faoi na focail agus na téarmaí atá sách casta agus tugtar an leagan Béarla díobh sa
Ghluais atá ar chúl an leabhair.

Gníomhaíocht

Ceist

An leathanach a
fhreagraíonn dó i
bPortfóilió na nDaltaí

Portfolio

68

Obair i ngrúpaí

Príomh-eolas

Taighde

Portfóilió na ndaltaí
Tugann Portfóilió na nDaltaí ábhar breise mar aon le gníomhaíochtaí agus
tascanna breise. Tugann leabhar an phortfóilió deis do dhaltaí cuntas a
choinneáil ar ghníomhaíochtaí sonracha agus machnamh a dhéanamh
ar a gcuid foghlama. Cuidítear leo díriú ar na príomhfhocail agus ar an
bpríomheolas trí léaráidí tuairimíochta agus trí ghníomhaíochtaí tuisceana
agus meabhrúcháin. Tá teimpléid ann freisin d'fhéinmheastóireacht
agus do phiarmheastóireacht. Úsáidtear an leabhar sin i gcomhar leis an
téacsleabhar.

Leabhrán na Gluaise Téarmaí
Tugann Gluais Téarmaí míniú ar théarmaí atá sa Téacsleabhar agus i
bPortfóilió na nDaltaí.

Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí
Úsáidtear leabhar an mhúinteora i gcomhar leis an téacsleabhar agus le
Portfóilió na nDaltaí ar na bealaí seo a leanas:
● Gearrchuntas ar shonraíocht nua agus ar threoirlínte an NCCA
● Torthaí foghlama do gach caibidil mar aon le míniú ar an gcaoi a

dtabharfaí isteach i gceachtanna iad.
● Eolas ar thopaicí, ceisteanna agus tuairimí taighde is féidir a úsáid

chun foghlaim na ndaltaí a fheabhsú.

name Class sChool

____________________________ ____________ _______________________

for the new Junior Cycle

Exploring

StudEnt portfolio

Michael O’Callaghan · Pat Doyle
Orla Molamphy · Ger Reilly

The Educational Company of Ireland

Teacher’s
ResourceBook

NAME CLASS SCHOOL

____________________________ ____________ _______________________

for the new Junior Cycle

EXPLORING

GLOSSARY OF TERMS
for the new
GLOSSARY

Michael O’Callaghan · Pat Doyle
Orla Molamphy · Ger Reilly
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● Freagraí ar cheisteanna uile na ndaltaí sa téacsleabhar agus sa phortfóilió do dhaltaí.
● Gearrchuntas ar acmhainní digiteacha do gach caibidil agus moltaí maidir lena dtabhairt isteach

in obair an tseomra ranga.
● Moltaí maidir le hobair na ndaltaí a mheas le teimpléid mheasúnachta.
● Raidhse moltaí agus eolais eile a chuidíonn le múinteoirí an cúrsa nua a sheachadadh.
● Príomhscileanna, ráitis foghlama agus ráitis maidir le litearthacht agus uimhearthacht agus iad

nasctha leis na caibidlí cuí.
● Treoir do mhúinteoirí ó thús deireadh gach caibidle agus i sceideal molta bliana.
● Gníomhaíochtaí breise agus gníomhaíochtaí taighde.

Acmhainní digiteacha
Cuirfidh acmhainní digiteacha a ghabhann le Fiosrú
na hEolaíochta leis an bhfoghlaim sa seomra ranga.
Leagadh amach na hacmhainní seo ionas go mbeidís ag
teacht leis an téacsleabhar agus leis na ceachtanna a mholtar i Leabhar Acmhainní an Mhúinteora.
Agus Prionsabail Oideachais na Sraithe Sóisearaí á leanúint, cuirtear ábhar ar fáil a oireann do raon
cineálacha foghlaimeoirí agus a chothaíonn rannpháirtíocht na ndaltaí.

Tugann sraith físeán agus léaráidí beoite deis do dhaltaí an eolaíocht a fheiceáil beo beathach
sna haonaid uile. Treisíonn na físeáin sin ábhar na topaice agus tugann siad léargas eile orthu a
chothóidh plé sa seomra ranga. Ar an gcaoi chéanna, cuireann Beathaisnéisí Beoite ar Eolaithe
ábhar spéisiúil ar fáil do dhaltaí d'fhonn suim san eolaíocht agus i dtaighde féinchothaithe a
spreagadh.

Cothaítear plé agus rannpháirtíocht bhreise sa seomra ranga le Láithreoireachtaí PowerPoint, ina
measc láithreoireachtaí ar théamaí ón téacsleabhar. Le físeáin turgnaimh is féidir féachaint siar ar
ghníomhaíochtaí a dhéantar sa seomra ranga.

Tá tacar úsáideach cáipéisí teimpléid agus tuairisce a bhaineann leis an gcuraclam nua le fáil ar
líne domhúinteoirí freisin. Is féidir na cáipéisí sin a úsáid i mbliain ar bith i rith an chúrsa. Tugann
siombailí acmhainní digiteacha ( C

Cu
marsáid

6 m
Mi
onscrúdú

2 S
Sochaí

9 ) a úsáidtear ó thús deireadh an leabhair treoir maidir
le hacmhainní digiteacha a úsáid sa seomra faoi mar a dhéanann nótaí agus moltaí mionsonraithe i
Leabhar Acmhainní an Mhúinteora.

FRE
E digital resources

.Anim
ations, videos and mor

e
.
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Rialacha sábháilteachta do dhaltaí
Cuirtear na rialacha seo a leanas i bhfeidhm chun tú féin agus do chomhdhaltaí a choinneáil slán
sábháilte agus sibh i saotharlann na scoile.

1 Ná téigh isteach sa tsaotharlann gan chead.
2 Ná húsáid aon trealamhmura bhfuil cead anmhúinteora agat roimh ré.
3 Bí cinnte dá bhfuil le déanamh agat. Mura bhfuil tú cinnte faoi, cuir ceist ar an múinteoir.
4 Bí cinnte de go bhfuil a fhios agat cá bhfuil an trealamh sábháilteachta ar fad sa tsaotharlann, e.g.
múchtóirí dóiteáin, trealamh garchabhrach, etc.

5 Cuir cosaint súl agus lámhainní ort i gcónaí má deirtear leat é sin a dhéanamh.
6 Ní mór gruaig fhada a cheangal siar i gcónaí i rith ranganna praiticiúla.
7 Cuir do mhála agus earraí pearsanta eile go slán sábháilte as an tslí.
8 Ná láimhseáil aon cheimiceán gan lámhainní a chaitheamh.
9 Níor chóir aon ní a ithe, a ól ná a bhlaiseadh sa tsaotharlann.
10 Ní mór aon ghearradh, dó nó eachtra eile a chur in iúl donmhúinteoir láithreach bonn.
11 Seiceáil i gcónaí gurb ionann go hiomlán an lipéad ar an mbuidéal agus an t-ábhar atá de dhíth ort. Má tá

amhras ar bith ort, cuir ceist ar an múinteoir.
12 Má dhoirtear aon cheimiceán ar an gcraiceann nó ar éadaí ní mór go leor uisce a chur air láithreach agus

anméid a tharla a chur in iúl donmhúinteoir.
13 Níor chóir promhadáin a rólíonadh. Nuair a bhíonn promhadán á théamh ba chóir go mbeadh béal an

phromhadáin casta amach uait féin agus ó gach duine eile.
14 Ba chóir an trealamh go léir a ghlanadh agus a chur ar ais san áit chuí tar éis a úsáide.
15 Nigh do lámha i gcónaí tar éis obair phraiticiúil a dhéanamh.

16 Ba chóir do dhaltaí iad féin a iompar go freagrach i gcónaí agus iad sa tsaotharlann.

Lipéid Sábháilteachta
Bíonn na lipéid seo a leanas le feiceáil ar bhuidéil sa tsaotharlann. Bíonn siad le feiceáil, freisin, ar
cheimiceáin a fheictear ó lá go lá, cuir i gcás earraí glantacháin agus tuaslagóirí. Tugann na lipéid sin
le fios cé na ceimiceáin a d'fhéadfadh a bheith contúirteachmura n-úsáidtear nómura láimhseáiltear
mar is ceart iad. Bainimid úsáid as na siombailí rabhaidh sin le gníomhaíochtaí sa leabhar seo.

Tocsaineach
Substaintí a d'fhéadfadh a bheith ina dtrúig bháis má shlogtar iad, má
análaítear iad nómá shúitear isteach tríd an gcraiceann iad. Sampla:
fiailnimh.

Contúirteach nó
greann-aitheach

Substaintí nár chóir a ithe, a análú nó a láimhseáil gan lámhainní. Cé
nach bhfuil siad chomh contúirteach céanna le substaintí tocsaineacha,
d'fhéadfadh go dtiocfadh gríos craicinn, breoiteacht nó frithghníomhú
ailléirgeach ar dhuine dá mbarr.

Ocsaídiú Substaintí a chuireann ocsaigin ar fáil agus a thugann deis d'ábhair eile dó
níos déine. Sampla: tuarthóir gruaige.

An-inadhainte Substaintí ar furasta iad a adhaint (a chur trí thine). Sampla: peitreal.

Creimneach Substaintí a dhéanann ionsaí agus scrios ar fhíochán beo, ina measc an
craiceann agus na súile. Sampla: glantóir oighinn

Comhartha
rabhaidh

Úsáidtear an comhartha seo chun aird a tharraingt ar chontúirt, ar ghuais
agus ar nithe a d'fhéadfadh titim amach gan choinne.

Spéaclaí
sábháilteachta Caith spéaclaí sábháilteachta chun do shúile a chosaint.

viii
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Cad is brí le hEolaíocht?
Tá baint ag an bhfocal eolaíocht leis an bhfocal eolas. Eolaíocht a thugtar ar an staidéar agus
ar an eolas a bhaineann leis an domhan (fisiceach agus nádúrtha) atá timpeall orainn. Tá
roinnt ábhar difriúil san Eolaíocht. Sa leabhar seo féachfaimid ar:
● An saol bitheolaíoch, trí scrúdú a dhéanamh ar rudaí atá beo
● An saol ceimiceach, trí scrúdú a dhéanamh ar shubstaintí agus ar a dtarlaíonn dóibh
● An saol fisiceach, trí scrúdú a dhéanamh ar dhamhna agus ar fhuinneamh agus ar na

rudaí a tharlaíonn eatarthu
● An Domhan agus an spás, trí scrúdú a dhéanamh ar an Domhan agus ar an gCruinne.

Ciallaíonn éirim na heolaíochta an chaoi a ndéantar eolas eolaíochta a fhorbairt. Is é atá i
gceist leis tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn an eolaíocht, mionscrúduithe a dhéanamh,
tuairimí eolaíocha a chur in iúl agus féachaint ar ról agus ar luach na heolaíochta agus
eolaithe sa tsochaí.

Tabharfar cuntas ar éirim na heolaíochta sa chaibidil seo. Níl sé i gceist, áfach, go
bhfoghlaimeofá an t-ábhar sin go léir as féin. Tá éirim na heolaíochta mar chuid de gach
caibidil sa leabhar seo. Baineann sé go dlúth le gach ábhar agus gníomhaíocht i ngach
caibidil. Is ann don chaibidil seo chun deis a thabhairt duit tuiscint a fháil ar an gcaoi a
n-oibríonn an eolaíocht.

An eolaíocht a thuiscint
Fiosracht agus ceisteanna
Is í an fhiosracht tús na heolaíochta. Ní mór do gach eolaí ceisteanna a chur agus a bheith
fiosrach. Is minic a thángthas ar eolas tábhachtach toisc go raibh duine éigin fiosrach agus
gur chuir an duine sin ceist shimplí.

Éirim na hEolaíochta
AONAD 1

Víreas Ebola ag pléascadh
amach as cill

Soilse na hEorpa le
feiceáil sa Stáisiún
Idirnáisiúnta Spáis (is
é Londain an chathair
is gile ar an íomhá)

Ocsaigin ag athlasadh
birín beo

An teas a thagann
ó sheanbholgán
(gealbhruthach), ó
dhé-óid astaithe solais
(LED) agus ó bholgán
dlúthsholais fhluaraisigh

Fíor 1.1 Topaicí san eolaíocht
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An chaoi a bhfreagraíonn an eolaíocht ceisteanna
Tá sé an-deacair ceisteannamóra na heolaíochta a fhreagairt. Ach is féidir linn ceisteanna
níos lú a chur. Is fearr a d'oirfeadh na ceisteanna sin domhionscrúduithe eolaíochta nó do
thurgnaimh agus tá seans go mbeimis in ann teacht ar fhreagra.

Ceist
Mar shampla, d'fhéadfaimis an cheist seo a chur: "An gcuirtear isteach ar fhiuchphointe uisce
má chuirtear salann isteach ann?" Chun an cheist sin a fhreagairt ní mór dúinn a oiread eolais
agus is féidir a fháil faoin gceist agus ansin tuairim a thabhairt faoin rud a d'fhéadfadh titim
amach. Tugtar tuar ar thuairim den chineál sin.

Tuar
D'fhéadfá a thuar: go n-athrófaí fiuchphointe uisce má chuirtear salann isteach ann. Más féidir
an tuar a thástáil, tugtar hipitéis air.

Hipitéis
Is minic a scríobhtar hipitéis mar ráiteasMá... is amhlaidh... . Mar shampla:Má chuirtear
salann isteach in uisce is amhlaidh a athróidh fiuchphointe an uisce sin.

Is é is hipitéis annmíniú a mholtar ar rud a fheicimid nó a thugaimid faoi deara. Ar shamplaí
de hipitéisí tá:
● Má dhéanaimid staidéar do na scrúduithe, is amhlaidh a thiocfaidh feabhas ar na torthaí.
● Má bhaineann tiománaithe úsáid as guthán póca agus iad ag tiomáint, is amhlaidh is mó

an baol a bheidh ann gombainfidh timpiste díobh.
● Má dhéanaimid cleachtadh ar rith go tapa, is amhlaidh is tapúla a bheimid.

Nuair a bhíonnmíniú féideartha nó hipitéis ag duine, is é an chéad chéim eile teacht ar
bhealach chun an hipitéis a mhionscrúdú.

Mionscrúdú san eolaíocht
Hipitéis a mhionscrúdú
Déantar hipitéis a thástáil trí mhionscrúdú nó turgnamh a dhéanamh. Socraítear dhá
fhoireann gaireas de ghnáth:
● Úsáidtear foireann gaireas amháin donmhionscrúdú.
● Úsáidtear an dara foireann gaireas mar chomparáid nómar chóimheastóir. Ba chóir don

dá fhoireann gaireas a bheith díreach mar a chéile, seachas difríocht amháin.

Mar shampla, agus muid ag filleadh ar an hipitéis thuas, d'fhéadfaimis eascra a líonadh le
huisce ón sconna agus teirmiméadar a úsáid chun a fháil amach cén teocht a bheadh ann
nuair a thosódh sé ag fiuchadh. Ansin d'fhéadfaimis roinnt salainn a chur isteach in uisce
ón sconna agus teirmiméadar a úsáid chun a fháil amach cén teocht a bheadh ann nuair a
thosódh sé ag fiuchadh. Nuair a d'fhéachfaimis ar na torthaí:
● Má thosaíonn an dá shampla ag fiuchadh ag an teocht chéanna, is amhlaidh atá an

hipitéis mícheart.
● Má thosaíonn an t-uisce a bhfuil salann ann ag fiuchadh ag teocht níos airde, ciallaíonn

sé go bhfuil an hipitéis ceart.
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Dóire Bunsen

Teirmiméadar

Uisce ón sconna

Eascra

Uisce ón sconna
(salann curtha leis)

Tríchosach

Fíor 1.2 Éirim na heolaíochta – mionscrúdú a dhéanamh féachaint an athrófaí
fiuchphointe uisce dá gcuirfí salann isteach ann



Is minic a bhíonn orainn an hipitéis a athrú de bharr torthaí a fhaightear ó mhionscrúdú. Dá
bhrí sin, má fhaighimid amach go dtosaíonn an t-uisce leis an salann ag fiuchadh ag teocht
níos airde, d'fhéadfaimis an chéad hipitéis a athrú agus a rá:Má chuirtear salann isteach in
uisce is amhlaidh a ardóidh fiuchphointe an uisce sin.

Cineálacha éagsúla mionscrúduithe
Déantar mionscrúduithe áirithe i saotharlann. Déantar go leor mionscrúduithe lasmuigh de
shaotharlanna, áfach. Bíonn eolaithe ag obair in áiteanna iontacha, ina measc i bpáirceanna
foraoise agus ar phortaigh, faoi uisce na farraige, i bhforaoisí báistí, gar do bholcáin, in aice le
hoighearshruthanna; nó bíonn siad ag dearadh spásárthaí, carranna, ríomhairí, guthán agus
gach cineál teicneolaíochta nua.

Oibríonn eolaithe áirithe astu féin. Ach oibríonn go leor eolaithe i ngrúpaí. Sin é an fáth a
bhfuil sé tábhachtach gombeadh daltaí in ann obair ar ardchaighdeán a dhéanamh astu féin,
ach gombeidis in ann comhoibriú agus oibriú mar chuid d'fhoireann freisin.

Fíor 1.3 Foireann eolaithe ag
bailiú ainmhithe i bhforaois


Fíor 1.4 Eolaithe ag
obair i saotharlann

 Fíor 1.5 Eolaí ag
glacadh samplaí laibhe
gar do bholcán



Torthaí a bhíonn ar mhionscrúduithe
Tugann eolaithe cuntas ar an gcaoi a ndéanann siad mionscrúduithe agus ar na torthaí
a fhaigheann siad agus bíonn na cuntais sin le fáil in irisí eolaíochta. Léann saineolaithe
eolaíochta cineálacha áirithe foilseachán, e.g. irisí ar nós Science nó Nature. Ar an gcaoi sin, is
féidir le heolaithe eile iad a léamh, machnamh a dhéanamh orthu agus na mionscrúduithe a
dhéanamh arís más gá.

Má dhéantar mionscrúduithe arís agus má bhíonn na torthaí céanna le fáil, tá gach
seans ann gur torthaí bailí nó iontaofa iad. I bhfocail eile, má dhéanann saineolaithe eile

4
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mionscrúduithe a sheiceáil is mó an seans gur torthaí cearta iad seachas torthaí a chum an
t-údar as a cheann nó torthaí a tharla trí thimpiste.

Tugtar piarbhreithniú air nuair a léann agus nuair a sheiceálann eolaithe eile
mionscrúduithe. Córas dearbhaithe caighdeáin is ea é sin, i.e. fianaise go bhfuil an saothar
agus na torthaí iontaofa agus fíor.

Mionscrúduithe (nó turgnaimh)
Agus hipitéis á mionscrúdú, ní mór na turgnaimh a phleanáil go cúramach. Ciallaíonn sé seo:
● Machnamh a dhéanamh ar an bhfadhb.
● Cinneadh a dhéanamh faoi na modhanna agus an trealamh a úsáidfear.
● Anmionscrúdú a dhéanamh ar bhealach sábháilte agus cothrom agus ar bhealach a

thabharfaidh torthaí iontaofa.

Athróga
Nuair a dhéanann eolaithe mionscrúduithe leagann siad turgnamh amach ionas go
n-athróidh rud amháin mar gheall ar athrú ar rud eile. Athróga a thugtar ar na rudaí sin a
athraíonn.

Tá trí chineál athróige ann:
● Athróg neamhspleách, nuair a athraítear rud amháin (mar shampla, nuair a chuirtear

salann leis an mionscrúdú ar an leathanach roimhe seo) agus nuair a fheictear toradh an
aon athrú amháin sin.

● Athróg spleách, an cúinse a dtagann athrú air mar thoradh ar an mionscrúdú. Féachfaidh
eolaithe ar an athróg spleách (mar shampla, an teocht ag a dtosaíonn uisce ag fiuchadh)
le fáil amach an ngéillfidh sé don athrú (salann a chur isteach).

● Athróg rialaithe, nuair a bhíonn gach cúinse eile mar a chéile. Mar shampla, an méid
céanna uisce ón sconna a úsáid agus eascra denmhéid chéanna a úsáid i ngach cás.
Ciallaíonn sé sin gur tástáil chothrom atá ann.

Cruinneas agus beachtas
Tá sé ríthábhachtach gombeadh na toisí agus na léamha chomh cruinn agus chomh beacht
agus is féidir i ngach turgnamh a dhéantar. Níor chóir, mar shampla, méid an uisce i ngach
eascra a mheas nó buille faoi thuairim a thabhairt ina leith; ba chóir dúinn an toirt chéanna
uisce a thomhas le feiste tomhais oiriúnach.

Sonraí
Sonraí a thugtar ar an eolas, ar na toisí agus ar na breathnúcháin a bhailítear i dturgnamh. Is
féidir le sonraí a bheith:
● cainníochtúil, nuair is uimhreacha a bhíonn sna sonraí. Mar shampla, 20°C atá sa teocht

nó 100 méadar atá san fhad slí.
● cáilíochtúil, nuair a dhéantar cur síos ar rud gan uimhreacha a úsáid. Is minic a

fhaighimid sonraí cáilíochtúla ónár gcéadfaí. Mar shampla, deirimid go mothaíonn rud
éigin bog faoi na méara, nó go bhfuil cuma uaine ar rud, nó go bhfuil boladh bréan ó
ghás.

Mar shampla, is breathnú cáilíochtúil é 'Is mó dé-ocsaíd charbóin a thagann amach námar
a théann isteach nuair a dhéanaimid análú'. Ach má deirimid, ‘Bíonn 4% dé-ocsaíd charbóin
san ánáil amach agus 0.04% dé-ocsaíd charbóin san anáil isteach’, is breathnú cainníochtúil
nó tomhas é sin. 5

CAIBIDIL 1 ÉIRIM NA HEOLAÍOCHTA

JC_SCI_SECX_CH01 Gaeilge.indd 5 09/02/2017 13:39



ÉI
R

IM
N

A
h

EO
LA

ÍO
C

H
TA

Ba chóir anailís a dhéanamh ar na sonraí a fhaightear i ngach mionscrúdú chun teacht ar
thátal cuí.

Ba chóir don anailís sin:
● Iarracht a dhéanamh aon bhreathnú aisteach nó neamhghnách a mhíniú.
● Aon rud ar bhain deacracht leis nó a chruthaigh fadhb i rith an mhionscrúdaithe a chur

san áireamh.
● Díospóireacht a chruthú faoin gcaoi a bhféadfaí an mionscrúdú a athrú nó a fheabhsú dá

mbeadh sé le déanamh arís ionas go bhféadfaí eolas breise a fháil ar an topaic a bhí faoi
mhionscrúdú.

Achoimre ar thorthaí an mhionscrúdaithe a bhíonn sa tátal. Ba chóir don tátal tacú leis an
hipitéis nó an hipitéis a bhréagnú.

Ceist

Topaic thaighde

Fiosracht (Pointe tosaigh)

Tuar

Míniú féideartha
(hipitéis )

Mionscrúdú

Torthaí
Tátal

Tacaíonn leis an hipitéis
nó tagann salach ar an hipitéis

(hipitéis nua)

Fíor 1.6 Achoimre ar an gcaoi a n-oibríonn an eolaíocht


Féachaint siar ar mhionscrúduithe
Nuair a fhéachtar siar ar na scileanna, ar na modhanna agus ar na tuairimí a bhain le sraith
mionscrúduithe, ba chóir gurbh fhearr a bheadh an duine in ann foghlaim agus scileanna
eolaíocha a úsáid ar bhealaí nua agus difriúla.

Ba chóir go mbeadh an duine sin in ann smaoineamh agus feidhmiú mar eolaí. Ciallaíonn sé
sin gur chóir go mbeadh an duine in ann teacht ar cheisteanna a oireann domhionscrúduithe
eolaíochta. Ba chóir go mbeadh an duine in ann tuar a dhéanamh, hipitéis a chur le chéile ar
féidir í a thástáil le mionscrúdú agus mionscrúdú ceart eolaíochta a dhéanamh ar fhadhb nua
nach bhfacthas cheana.

Tagann athrú ar thuairimí eolaíochta le himeacht ama
Ní bhíonn tuairimí eolaíochta greanta i gcloch. Tagann athrú orthu le himeacht ama. Nuair a
dhéantar mionscrúduithe tacaítear le hipitéis nó bréagnaítear hipitéis. D'fhéadfadh hipitéis
nua teacht chun cinn le himeacht ama in áit seanhipitéis nach bhfuil aon tacaíocht ann di.
Ciallaíonn sé sin go mbíonn an smaointeoireacht eolaíochta ag athrú i gcónaí de réir mar a
dhéantar mionscrúduithe nua.

6
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Cumarsáid san eolaíocht
Conas taighde a chur in iúl
Gné thábhachtach den eolaíocht is ea anméid a dhéantar, an chaoi a ndéantar é agus an
méid a fhaightear amach a chur in iúl do dhaoine eile. Is minic a chaitear tuairisc a scríobh
ar an mionscrúdú. Tá sé tábhachtach go gcuirfí an t-eolas sa tuairisc i láthair ar bhealach atá
soiléir, cruinn agus éasca le tuiscint.

D'fhéadfadh gurbh é a bheadh ann tuairsic i scríbhinn, léaráidí agus grianghraif, táblaí ina
dtaispeántar sonraí uimhriúla, nó graif, píchairteacha nó barrachairteacha. Uaireanta ní mór
póstaer a chur le chéile ina leagtar amach an obair nó cur i láthair Powerpoint nó acmhainní
eile ilmheán a úsáid chun an obair a chur in iúl do dhaoine.

Seans go mbeidh ort an cur i láthair a chur in oiriúint do na daoine sin a bheidh á léamh nó
á chloisteáil. Mar shampla, seans nach mar a chéile an tuairisc a dhéanfá don rang a bhí
páirteach sa mhionscrúdú agus an tuairisc a dhéanfá do rang eile nó do ghrúpa tuismitheoirí.

Taighde a dhéanamh
Nuair a bhíonnmionscrúdú ar siúl bíonn sé tábhachtach a oiread eolais agus is féidir a fháil
ar an topaic sula dtosaítear. Níor mhór taighde a dhéanamh i leabhair, i leabharlanna, ar an
idirlíon agus sna meáin chumarsáide (mar shampla, nuachtáin, irisleabhair eolaíochta nó
cláir theilifíse), nó i bhfoinsí ábhartha eile.

Argóint sna meáin chumarsáide a
mheas
Ní féidir gach rud a fheictear nó a léitear a chreidiúint,
áfach. Bíonn sé tábhachtach iontaofacht nó beachtas
na foinse a mheas. Is bailí i bhfad a bheadh tuairisc
eolaíochta a rinneadhmar is ceart ná tuairisc i nuachtán
a thugann dearcadh duine amháin (nó grúpa). Tá sé
ríthábhachtach a bheith in ann a dhéanamh amach an
bhfuil foinse claonta nó laofa.

Is minic a bhíonn tuairiscí sna meáin chumarsáide bunaithe ar eolas a fhaigheann na
meáin sin ó ghrúpaí ar mian leo a dtuairimí agus a bpleananna féin a chur chun cinn. Tá sé
tábhachtach gombeadh daoine ar an eolas maidir
le foinse an eolais agus maidir leis na cúiseanna ar
cuireadh an t-eolas ar fáil. Is fíor sin i gcás gach foinse
sna meáin chumarsáide, ach tá sé an-tábhachtach i
gcás an idirlín.

Is iad na rudaí is tábhachtaí a gcaitear a bheith ag faire
amach dóibh ar shuíomh idirlín ionas gur féidir muinín a
bheith ag duine as:

Fíor 1.7 Mic léinn ag déanamh
staidéir i leabharlann



Fíor 1.8 Téann innill chun
sochair do chórais iompair ach
chun dochair don timpeallacht
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● Tugtar ainm an údair.
● Tugtar sonraí aon torthaí taighde a liostaítear.
● Tugtar foinsí iontaofa (nó an tuairim phearsanta amháin atá san eolas?)
● Bíonn suímh idirlín a bhaineann le hollscoileanna, le rialtais agus le heagraíochtaí cosúil

le BBC nó NASA níos iontaofa de ghnáth.
● Má bhíonn an suíomh leagtha amach gomaith seans maith gur foinse iontaofa atá ann.
● Má bhíonn an ghamadach agus an litriú ar an suíomh gomaith is inchreidte atá an

suíomh sin.
● Má bhíonn an t-eolas mar a chéile ar thrí shuíomh dhifriúla is mó an seans go bhfuil an

t-eolas sin fíor.

An eolaíocht sa tsochaí
An cion a dhéanann eolaithe don tsochaí agus an chaoi a dtéann
siad i bhfeidhm ar an tsochaí
Ciallaíonn éirim na heolaíochta go bhfuil sé tábhachtach gombeadh aird ag daoine ar an ról a
bhí ag eolaithe maidir leis an domhan a fheabhsú. Mar thoradh ar na rudaí a fuair siad amach
agus a cheap siad, tá siad tar éis cur leis an eolas agus leis an tuiscint atá againn ar an gcaoi
a n-oibríonn rudaí. Mar thoradh ar an obair sin táirgtear níos mó bia, tá smacht ar níos mó
galar, is féidir ábhar nua a dhearadh, tá teicneolaíochtaí nua ar fáil agus tá tuiscint nua againn
ar an bpláinéad seo agus ar an gcuid eile den chruinne a bhfuil eolas againn uirthi.

Ba chóir go mbeifeá in ann taighde a dhéanamh agus a chur i láthair i dtaca leis an méid a
bhain eolaithe difriúla amach. Is laochra sa stair iad cuid de na heolaithe sin anois. Mar sin
féin, tá go leor eolaithe atá fós beo ag baint rudaí iontacha amach.

Téann formhór na nithe sin chun sochair don tsochaí ach uaireanta baintear mí-úsáid astu,
faraor, nó bíonn torthaí diúltacha ag baint leo. Mar shampla, toisc gur ceapadh inneall atá
in ann peitreal a dhó tá carranna, busanna agus córais iompair thapa againn. Mar thoradh
air sin, áfach, tá leibhéil dé-ocsaíde carbóin
ag méadú, rud atá ag cur dlús faoin téamh
domhanda agus faoi athrú aeráide.

Ról agus tábhacht na heolaíochta
sa tsochaí
Tá dlúthnasc idir an eolaíocht agus an tsochaí.
Is léir go dtéann an eolaíocht i bhfeidhm ar an
tsochaí nuair a cheaptar rudaí, próisis agus
ábhair nua. Ní ann don eolaíocht ar mhaithe
leis an eolaíocht amháin. Ba chóir go gcuirfeadh sé réitigh ar fáil a chuidíonn leis an domhan
a fheabhsú do gach duine. Rinneadh é sin le forbairtí cosúil le leictreachas, leictreonaic,
teicneolaíochtaí digiteacha, meáin chumarsáide, smachtú galar, cúram sláinte níos fearr,
ábhar agus cógais nua, eolas nua ar an nGrianchóras (agus a bhfuil lasmuigh de) agus
modhanna nua chun fuinneamh a chur ar fáil agus ola agus breoslaí eile á n-ídiú againn.

Fíor 1.9 An tEolaí Stephen Hawking
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Is próiseas é an nasc idir an eolaíocht agus tsochaí a fheidhmíonn sa dá threo, áfach.
Baineann an tsochaí leis an eolaíocht agus le heolaithe chomhmaith. Is minic a threoraíonn
nó a spreagann an tsochaí an taighde eolaíoch i réimsí difriúla. Is féidir leis sin tarlú mar
thoradh ar dhlíthe a chuirtear i bhfeidhm, ar airgead poiblí a bhíonn ar fáil don eolaíocht
agus ar spéiseanna, luachanna agus tuairimí an phobail i gcoitinne maidir leis na rudaí ba
chóir don eolaíocht a dhéanamh. Anuas air sin téann an cultúr ina bhfásann siad aníos i
bhfeidhm ar eolaithe. Mar shampla, seans nár mhaith le heolaithe cineálacha áirithe taighde
a dhéanamh toisc go dtagann sé salach ar an gcreideamh atá acu.

Bhí baint mhór ag an eolaíocht leis an domhan a fheabhsú. Beidh ról na heolaíochtaí níos
tábhachtaí fós san am atá romhainn amach agus muid ag iarraidh dul i ngleic leis an bhfás a
thiocfaidh ar an daonra, leis an éileamh a bheidh ar chineálacha nua fuinnimh, leis an mian
atá againn cúrsaí sláinte a fheabhsú, leis na hiarrachtaí atá ar siúl dul i ngleic le galair cosúil
le hailse agus galar Alzheimer, agus leis an ngá atá ann srian a chur le héifeachtaí an téimh
dhomhanda.

Is fadhbannamóra casta iad sin go léir. Cuimhnigh, áfach, go dtosaíonn an eolaíocht ar fad
amach ar bhealach an-simplí: an fhiosracht agus ceisteanna a chur. Mar a dúirt Stephen
Hawking:

‘Féach in airde ar na réaltaí seachas síos ar do chosa. Déan iarracht ciall a bhaint as na
rudaí a fheiceann tú agus déanmachnamh ar an bhfáth a bhfuil an chruinne ann. Bí
fiosrach.’

9
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AONAD 2
Neacha beo agus cealla

Focail Thábhachtacha
 orgánach  veirteabrach  inveirteabrach
 éagsúlacht  bithéagsúlacht  cill  siogót
 cothú  eisfhearadh  freagairt  atáirgeadh
 cillscannán  núicléas  cíteaplasma  folúisín
micreascóp miteacoindre  clóraplastaí

Forthorthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo beidh tú in ann:

● Na difríochtaí idir neacha beo agus neamhbheo a scrúdú

● Neacha beo a rangú ina ngrúpaí

● Struchtúir chealla ainmhithe agus plandaí mar aon lena bhfeidhmeanna a iniúchadh

● Micreascóp a úsáid leis an struchtúr a bhaineann le cealla ainmhithe a fheiceáil.

Cad is neacha beo ann?
Níl aon bhealach simplí ann le hidirdhealú a dhéanamh idir neacha beo agus neacha
neamhbheo. Go ginearálta caithfidh neacha beo (a dtugtar orgánaigh orthu freisin sa
bhitheolaíocht), caithfidh siad na gnéithe nó na tréithe ar fad a luaitear i dTábla 2.1 a léiriú.

Tábla 2.1 Na tréithe a bhaineann le gach uile neach beo
Tréith Míniú
Cealla Bunbhloic thógála neacha beo
Cothú An chaoi a bhfaigheann neacha beo a gcuid bia
Eisfhearadh An chaoi a bhfaigheann neacha beo réidh le haon dramhaíl a bhíonn

iontu
Freagairt An chaoi a dtéann athruithe timpeallachta i bhfeidhm ar neacha beo
Atáirgeadh An chaoi a dtugann neacha beo neacha nua beo ar an saol
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2.1 Scar na focail seo a leanas ina neacha beo agus ina neacha neamhbheo:

Cloch Peann Fiaile MadraLeanbh

Uisce Oighear Smugairle róinDeatach Cuileog

2.2 Cén fáth nach soiléir dúinn an neacha beo nó
neamhbheo iad torthaí agus uibheacha?

Fíor 2.1 Na tréithe a bhaineann le gach uile neach beo


Cealla Cothú Gás dramhaíola a análú amach
(eisfhearadh)

Freagraíonn ainmhithe áirithe go
han-mhall do spreagthacht Atáirgeadh

13
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Is féidir gach aon cheann de na cúig
ghrúpa i dTábla 2.2 a fhoroinnt ina
bhfoghrúpaí beaga. Mar shampla,
is féidir ainmhithe a rangú faoi na
ceannteidil seo a leanas:
● Veirteabraigh ‒ ainmhithe a bhfuil

cnámh droma acu, nó
● Inveirteabraigh ‒ ainmhithe nach

bhfuil cnámh droma acu.

Tugtar samplaí de veirteabraigh agus
d'inveirteabraigh i dTábla 2.3.

Deir daoine áirithe gur tréithe de chuid neacha beo iad gluaiseacht, fás agus riospráid (arb í
sin mar a scaoiltear fuinneamh ó bhia) freisin. Ar aon chuma, ní bhogann plandaí (ó áit go
háit), leanann ainmhithe orthu ag fás ar feadh a saoil ach go han-mhall, agus d'fhéadfadh nach
dteastódh fuinneamh ó spóir na mbaictéar ar feadh tréimhsí fada (toisc iad a bheith faoi shuan).

Cineálacha éagsúla neacha beo
Le gombeidh sé níos éasca teacht ar cheol ar iTunes, déantar an ceol a rangú (nó a chur
i ngrúpaí) de réir ceannteideal, mar shampla na hamhráin is déanaí nó is mealltaí nó
bailiúcháin cheoil. Ar aon dul le ceol, déantar neacha beo a rangú ina ngrúpaí. Go ginearálta,
is ann do chúig mhórghrúpa neacha beo, mar a léirítear i dTábla 2.2. Is ar phlandaí agus ar
ainmhithe a dhíreofar sa leabhar seo.

Tábla 2.2 Grúpaí neacha beo
Grúpaí neacha beo Samplaí
Baictéir Neacha beaga micreascópacha beo. Tá cuid acu seo in ann

galair a scaipeadh agus rudaí a lobhadh fad agus a úsáidtear
cuid eile díobh chun substaintí luachmhara a tháirgeadh

Fungais Beacáin, múscáin agus giosta
Plandaí Crainn, féara, bláthanna
Ainmhithe Daoine, éisc, feithidí
Nithe eile Feamainn, aiméibe

Tábla 2.3 Cineálacha neacha beo
Veirteabraigh Inveirteabraigh
Capall Damhán alla
Faoileán Péist talún
Frog Cuileog
Nathair nimhe Smugairle róin

2.3 Aimsigh cúpla sampla eile de neacha beo nach mbogann, nach bhfásann nó nach
dtugann bia fuinneamh dóibh.

Baictéir

Fungais

Plandaí

Eile

Ainmhithe

Neacha beo

Fíor 2.2 Cineálacha éagsúla neacha beo
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2.4 (a) Agus sibh ag obair i ngrúpaí, ainmnígí trí phlanda agus trí ainmhí a bhfuil trí litir
ina n-ainmneacha acu. Ansin, déan amhlaidh do phlandaí agus d'ainmhithe a
bhfuil ceithre, cúig agus níos mó ná cúig litir ina n-ainmneacha acu.

(b) Smaoinígí ar ainmhí i ngach aon chás, a dtosaíonn a ainm ar a, ansin ar b,
ansin ar c agus mar sin de. Cén chéad litir san aibítir a chruthaigh deacracht?

2.5 Oibrígí i ngrúpaí leis na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
(a) Conas a d'fhéadfaí carranna a rangú? (Mar shampla, de réir praghais nó de réir

datha.)
(b) Conas a d'fhéadfaí scannáin a rangú?

C
Cu
marsáid

6 C
Cu
marsáid

7

Éagsúlacht neacha beo
Tá réimse mhór (nó éagsúlacht mhór) neacha beo ar an saol seo. Mar shampla, is ann do
chuid mhaith cineálacha plandaí, éan, iasc agus feithidí. Tugtar an bhithéagsúlacht ar an
iliomad neacha beo.

Teastaíonn coinníollacha ar leith ó na neacha beo seo ar fad le go bhfásfaidh siad. Ar an
drochuair, níl cuid mhaith de na coinníollacha seo á gcur ar fáil de bharr gníomhaíochtaí
daonna. Mar shampla:
● Déantar scrios ar thalamh coille ar mhaithe le tithe agus le bóithre a thógáil
● Déantar scrios ar fhoraoisí ionas gur féidir adhmad a chur ar fáil don tionscal tógála
● Déantar scrios ar lochanna de bharr an truaillithe.

Scrúdófar an bhithéagsúlacht a cailleadh dá bharr seo i gcaibidil 12.

Fíor 2.4 Is ionann inveirteabraigh agus
ainmhithe nach bhfuil cnámh droma acu

Fíor 2.3 Is ionann veirteabraigh agus
ainmhithe a bhfuil cnámh droma acu



2.6 Cé na rudaí eile a mbíonn drochthionchar acu ar an timpeallacht chomhmaith leis na
samplaí a tugadh thuas?

15
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Cealla
Tá neacha beo déanta de chealla. Is ionann cealla agus bunbhloic thógála neacha beo. Tá
an chuid is mó de chealla chomh beag sin nach féidir a bhfeiceáil leis an tsúil. Is féidir a
bhfeiceáil le micreascóp amháin.

Is féidir le cealla scaradh agus dhá cheall a dhéanamh. Tugtar cilldeighilt air seo. Is trí
chilldeighilt a fhásann neacha beo. Mar shampla, fásann daoine ó aon cheall amháin (a
dtugtar siogót air) trí chilldeighilt. Dá thoradh sin, bíonn céadmilliún milliún cill ag duine.

Cealla ainmhithe
Tá trí phríomhpháirt ag cealla ainmhithe:
● Cillscannán
● Núicléas
● Cíteaplasma

Cillscannán
Is éard atá sa chillscannán ná caolchiseal a
bhíonn timpeall ar an gceall. Is í an fheidhm
atá aige (i.e. is éard a dhéanann sé) a bhfuil
sa chill a choinneáil ann agus smacht a
choinneáil ar an méid a théann isteach sa
chill agus a fhágann é. Mar shampla:
● Ligeann cillscannáin atá timpeall ar

na cealla san inchinn, ligeann siad
do phianmhúcháin dul isteach i
gcealla na hinchinne. Ní féidir le
pianmhúcháin dul isteach i mórán
cealla eile de chuid an choirp.

● Nuair a dhéanaimid aclaíocht,
ligeann ár matánchealla do
ghlúcós agus d'ocsaigin ár
bhfuileadáin a fhágáil ar mhaithe
le fuinneamh a chur ar fáil do na
cealla.

● Is féidir le fuíollábhar dul isteach san fhuil tríd ár
scannáin le gur féidir linn fáil réidh le fuíollábhar ár
gcorp.

Núicléas
Is gnách gombíonn an núicléas cruinn. Is í an fheidhm atá
aige a bheith mar ionad rialaithe ag an gcill.

Is trí snáitheanna ar a dtugtar crómasóim a choinníonn
an núicléas smacht ar an gcill. Tá roinnt géinte ag gach
aon chrómasóm. Is de DNA atá gach géin déanta agus
bíonn smacht ag gach géin ar thréith ar leith. Seo tréithe
a thugann tuismitheoirí dá bpáistí (nó tréithe a thugann
páistí leo).

2.7 Cémhéad náid atá i gcéad
mhilliún milliún?

Géinte

Crómasóm

Fíor 2.6 An caidreamh atá
ag crómasóim agus géinte
lena chéile



Is cealla aonair iad uibheacha.
Tá uibheacha ostraise ar na cealla
is mó a bhfuil cur amach againn orthu.

An raibh a fhios agat?

Núicléas

Cillscannán

Cíteaplasma


Fíor 2.5 Cill thipiciúil ainmhí
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Mar shampla, bíonn géinte ag daoine a mbíonn smacht acu ar thréithe cosúil le dath súl, le
hingne a chruthú, le hairde agus le méara agus barraicíní a chruthú.

2.8 Smaoinigh ar leanbh nuabheirthe
agus liostaigh deich dtréith
a fhaigheann an leanbh óna
thuismitheoirí le hoidhreacht.

Cíteaplasma
Is leacht uisciúil é cíteaplasma a dtagtar air
idir an núicléas agus an cillscannán. Is iad
na feidhmeanna atá aige imoibrithe cille a
dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt do
struchtúir bheaga chille.

Is iad na struchtúir seo atá freagrach as formhór
phróisis thábhachtacha na cille. Tá siad chomh
beag sin nach féidir a bhfeiceáil le micreascóp
solais. (Caithfear súil ar an micreascóp solais níos
déanaí sa chaibidil seo.) Ceann de na struchtúir
seo is ea anmhiteacoindre. Cuireann na
struchtúir bheaga seo fuinneamh ar fáil don chill.

Cealla plandaí
Tá cúig phríomhpháirt ag cealla plandaí:
● Cillbhalla
● Cillscannán
● Núicléas
● Cíteaplasma
● Folúisín

Cillbhalla
Tá teacht ar an gcillbhalla taobh amuigh den
chillscannán i gcealla plandaí. Is í an fheidhm
atá ag an gcillbhalla an chill phlanda a neartú.
Teastaíonn sé seo toisc nach bhfuil creatlacha
láidre ag plandaí mar atá ag ainmhithe. Bíonn
cealla plandaí níos láidre agus ní
bhíonn siad chomh solúbtha le
cealla ainmhithe a bhuí leis na
cillbhallaí.

Tugtar ceallalós ar an ábhar
a aimsítear i gcillbhallaí. Is é
ceallalós a dhéanann substaintí
coitianta, mar shampla páipéar,
cairtchlár agus cadás.


Fíor 2.7 Cealla leicinn duine á
dtaispeáint faoi mhicreascóp solais


Fíor 2.8 An taobh istigh de
mhiteacoindre á thaispeáint faoi
mhicreascóp leictreonach

Bíonn 46 crómasóm i gcealla
daoine. Bíonn tuairim is 20,000
géin sna crómasóim seo.

An raibh a fhios agat?

Cíteaplasma

Cillscannán

Cillbhalla

Folúisín

Núicléas


Fíor 2.9 Cill thipiciúil phlanda
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2.9 Cén fáth ar féidir cealla ainmhithe (cealla craicinn, mar shampla) a shíneadh ach nach
féidir a leithéid a dhéanamh le cealla plandaí (leitís agus duilleoga cabáiste, mar
shampla)?


Fíor 2.10 Cealla oinniúin á
dtaispeáint faoi mhicreascóp solais

Cillscannán
Is ionann cillscannáin de chuid chealla plandaí agus
ainmhithe.

Núicléas
Tá an núicléas beagnach mar an gcéanna i gcealla
plandaí agus i gcealla ainmhithe. Tá na géinte a bhíonn
i gcealla plandaí difriúil ó na géinte sin a bhíonn i
gcealla ainmhithe.

Mar shampla, tá géinte ag cealla plandaí a chinntíonn
tréithe áirithe iontu cosúil le cillbhallaí agus an
ceimiceán glas (clóraifill) a bhíonn in go leor cealla
plandaí.

Cíteaplasma
Tá an cíteaplasma i gcealla plandaí cosúil leis an gcíteaplasma i gcealla ainmhithe. Is féidir go
mbeadh struchtúir bheaga ghlasa i gcíteaplasma planda (clóraplaist), a ligeann don phlanda
a bhia féin a dhéanamh trí phróiseas ar a dtugtar fótaisintéis.

Folúisín
Bíonn leacht san fholúisín. Má bhíonn an folúisín lán de leacht, brúnn sé an cíteaplasma
amach sa chaoi is go mbíonn an cíteaplasma féin ansin ag brú i gcoinne an chillbhalla.
Ar an gcaoi sin, is í an fheidhm atá
ag an bhfolúisín cur le neart na
cille. De ghnáth, ní féidir folúisíní a
fheiceáil le micreascóp solais.

An micreascóp solais
Úsáidtear micreascóp le breathnú ar
rudaí atá chomh beag sin nach féidir
linn a bhfeiceáil lenár súile amháin.
Is ionann an focal formhéadú agus
cé mhéad uair níos mó agus a
bhíonn an rud nuair a fhéachtar air
faoin micreascóp.

Lionsa súilphíosa

Cnaipe garbh fócais

Cnaipe
mín fócais

Fáiscín

Srónbheart

Réadlionsaí

Pláitín

Scáthán
(nó solas)


Fíor 2.11Micreascóp solais tipiciúil
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Páirteanna an mhicreascóip
Lionsa súilphíosa
Is é an lionsa súilphíosa an lionsa is cóngaraí do do shúil. Má bhíonn × 10 air, is ionann
sin agus a rá go ndéanann sé an rud deich n-oiread níos mó (nó go ndéanann sé an rud a
fhormhéadú faoi 10).

Cnaipí fócais
Úsáidtear an cnaipe garbh fócais leis an rud a fheiceáil go soiléir agus é faoi fhormhéadú
íseal.

Úsáidtear an cnaipemín fócais le breathnú gomion ar an rud agus é faoi fhormhéadú ard.

Réadlionsaí
Bíonn formhéadú éagsúil i gceist le gan aon réadlionsa.

Is féidir teacht ar fhormhéadú iomlán anmhicreascóip ach cumhacht an lionsa súilphíosa
agus an réadlionsa a iolrú faoina chéile.

Cumhacht an lionsa súilphíosa × Cumhacht an réadlionsa = Formhéadú iomlán

Mar shampla: Is ionann súilphíosa × 10 agus réadlionsa × 20 formhéadú iomlán × 200:

10 × 20 = 200

Srónbheart
Is féidir leis an srónbheart rothlú d'fhonn na réadlionsaí éagsúla a chur in áit.

Pláitín
Cuirtear an sleamhnánmicreascóip ar an bpláitín. Bíonn poll i lár an phláitín le gur féidir leis
an solas dul tríd.

Fáiscíní
Úsáidtear na fáiscíní leis an sleamhnánmicreascóip a choinneáil in áit.

Scáthán nó solas
Úsáidtear an scáthán le solas ó lampa a fhrithchaitheamh tríd an rud. Bíonn lampa seachas
scáthán ag micreascóip áirithe.

19
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Gníomhaíocht 2.1
Ceist
Conas is féidir linn cealla ainmhithe a scrúdú?
Trealamh de dhíth
Olann chadáis nó spadal adhmaid (cipín líreacán)
Sleamhnánmicreascóip
Clúidghloine
Ruaim ghormmeitiléine
Peann nó peann luaidhe
Páipéar síoda/páipéar scagtha
Micreascóp

Sábháilteacht
● Bí cúramach agus tú ag láimhseáil an

chlúidghloine toisc go bhféadfadh sé
briseadh.

● Agus na cnaipí fócais in úsáid agat, bí
cúramach gan an réadlionsa a ligean
anuas chuig an sleamhnán toisc baol
ann go scaoilfeadh sé.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
An sleamhnán a ullmhú

1. Scríob an taobh istigh de do bhéal leis an olann chadáis (nó leis an spadal adhmaid) go bog.
2. Smear an tseile (a bhfuil go leor cealla leicinn anois inti) ar lár an tsleamhnáin mhicreascóip.
3. Cuir trí nó ceithre bhraon de ruaim ghormmeitiléine leis an tseile (déanann sé seo gnéithe áirithe

den chill a aibhsiú, an núicléas ach go háirithe).
4. Ar uillinn 45 céim, ísligh clúidghloine go réidh ar na cealla leicinn mar a léirítear i bhFíor 2.14.
5. Bain úsáid as an bpáipéar síoda le haon ruaim atá taobh amuigh den chlúidghloine a shú.

Ag féachaint ar an sleamhnán faoi mhicreascóp

1. Las solas an mhicreascóip (nó socraigh an scáthán le go mbíonn an solas ag lonrú anuas ar an
oscailt atá ar stáitse an mhicreascóip).

2. Cas an srónbheart le go mbíonn an réadlionsa is lú cumhacht in úsáid.
3. Cuir an sleamhnán i lár stáitse an mhicreascóip agus úsáid na fáiscíní chun é a choinneáil in áit.
4. Féach ar an stáitse ón taobh agus cas an cnaipe garbh fócais go dtí go mbíonn an réadlionsa

chomh cóngarach agus is féidir don sleamhnán. (Bí cúramach gan damáiste a dhéanamh don
sleamhnán ná don lionsa.)

5. Féach tríd an súilphíosa agus cas an cnaipe garbh fócais gomall go dtí gur féidir na cealla a
fheiceáil.

6. Más gá, bog an sleamán beagáinín le gur féidir an sampla is fearr de na cealla a fheiceáil.
7. Tarraing léaráid de thuairim is deich gcinn de na cealla atá tú ábalta a fheiceáil. Cuir lipéad ar na

trí phríomhpháirt de cheann de na cealla.
8. Athraigh an srónbheart go lionsa níos airde cumhachta.
9. Úsáid an cnaipe mín fócais le híomhá shoiléir de cheann de na cealla a aimsiú.

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4

Portfolio
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Fíor 2.12 Cealla Ainmhithe


Peann nó peann luaidhe

Sleamhnán micreascóip

Seile agus
ruaim ghormmeitiléine

Clúidghloine


Fíor 2.13 Ag cur clúidghloine ar shleamhnán
micreascóip
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10. Tarraing an chill seo agus cuir lipéad ar na trí phríomhpháirt di.
11. Agus tú ag féachaint ar na cealla leicinn, bí airdeallach ar ghnéithe cosúil leo seo a leanas:

● An bhfuil an cruth céanna orthu go léir?
● An bhfuil siad go léir ar chóimhéid?
● Cén dath atá ar an gcíteaplasma?
● Cén dath atá ar an núicléas?
● An bhfeiceann tú aon ábhar eile sa chíteaplasma?

2.10 Freagair na ceisteanna seo ar mhicreascóip.
(a) Ainmnigh buntáiste amháin a bhaineann le micreascóp a úsáid.
(b) Is maith iad micreascóip le struchtúir thanaí (mar shampla cealla leicinn) a scrúdú

ach ní le struchtúir thiubha a scrúdú.
(i) Cén fáth?
(ii) Cén dath a bheidh ar rudaí tiubha faoin micreascóp?

(c) Murar oibrigh na cnaipí fócais ar mhicreascóp, cén fhadhb a bheadh agat rudaí a
fheiceáil?

(d) Duine de mhuintir na hÍsiltíre ba ea Anton van Leeuwenhoek atá aitheanta toisc go
ndeirtear gurbh é an chéad duine le micreascóip a úsáid riamh. Sna 1670í, tháinig
sé ar struchtúir bhídeacha, ina measc neacha beo a raibh cill amháin acu, folúisíní
cealla, cealla speirme agus an struchtúr a bhí ag cealla matán.
(i) Níorbh ann do leictreachas ag an am, mar sin cén fhoinse sholais a d'úsáid sé,

dar leat?
(ii) Cén sórt cealla ar tháinig sé ar fholúisíní iontu?

f
Fiosrú

5 S
Sochaí

9

2.11 Sa bhliain 2010, d'fhógair fear gnó/eolaí de chuid Mheiriceá, Craig Venter, gur
cruthaíodh cineál nua cille. D'úsaid a fhoireann baictéar, víreas agus páirteanna eile
de chuid neacha beo a raibh cill amháin acu. Chuir siad le chéile iad (mar aon lena
DNA) le horgánach, a raibh cill amháin aige, a chruthú. Níorbh ann don orgánach seo
ar Domhan riamh agus sampla de 'bheatha shintéiseach' is ea é. Tá súil aige go mbeidh
orgánaigh mar seo ábalta breoslaí, leighis agus táirgí úsáideacha eile a chur ar fáil.
(a) Cé na páirteanna bunúsacha cille nó na struchtúir bhunúsacha chille a bheadh de

dhíth ó chealla sintéiseacha, dar leat?
(b) As na cúig grúpaí de neacha beo, cé acu bamhó a n-oirfidís dó?
(c) Dar leat, cén fáth a mbeadh Craig Venter ag iarraidh cineál nua beatha a chruthú?

t
Tuiscint

1 S
Sochaí

9

2.12 Bíonn daoine áirithe ag argóint nár chóir go mbeadh cead ag Craig Venter cineálacha
nua beatha a chruthú. Cén fáth a mhothaíonn siad amhlaidh, dar leat?

S
Sochaí

10
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22

Saintréithe a chur ar
aghaidh

Focail Thábhachtacha
 atáirgeadh gnéasach agus éighnéasach  gaiméití
 siogót  toirchiú  tréithe  éagsúlacht  DNA
 ceannasach  cúlaitheach  géinte  crómasóim

Forthorthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo beidh tú in ann:

● Cur síos a dhéanamh ar atáirgeadh gnéasach agus éighnéasach

● Míniú a thabhairt ar a bhfuil i gceist le tréithe agus le héagsúlacht

● Iniúchadh a dhéanamh ar na patrúin a bhaineann le hoidhreacht agus le héagsúlacht.

Atáirgeadh
Tugtar atáirgeadh ar an gcaoi a ndéantar neacha nua beo. Ceann de na tréithe a bhaineann le
neacha beo is ea é seo. Tá dhá chineál atáirgthe ann, atáirgeadh éighnéasach agus gnéasach:
● Is éard is atáirgeadh éighnéasach ann nuair a thugtar neacha beo ar an saol gan ach aon

mháthairchill amháin i gceist.
● Is éard is atáirgeadh gnéasach ann nuair a thugtar neacha beo ar an saol ar an mbonn

gur tháinig dhá mháthairchill le chéile.

Atáirgeadh éighnéasach
Tarlaíonn atáirgeadh éighnéasach nuair a scarann cill amháin ina dá chuid, nó nuair a
scarann orgánach le dhá neach beo nó níos mó a chruthú. Ní gá do ghnéaschealla teacht le
chéile don atáirgeadh éighnéasach, i.e. ní bhíonn toirchiú de dhíth.

I gcás an atáirgthe éighnéasaigh bíonn an sliocht díreach mar an gcéanna leis an máthairchill.

3.1 Is éard is antaibheathaigh ann drugaí a mharaíonn baictéir. Ní atáirgeann baictéir go
gnéasach. Má bhíonn scornach thinn ort agus má oibríonn an t-antaibheathach, cén
fáth a mbeifeá ag súil leis go maródh sé na baictéir ar fad?
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Samplaí d'atáirgeadh éighnéasach
(a) Miocrorgánaigh a bhfuil cill amháin acu is ea baictéir. Nuair a scarann baictéir, cruthaíonn

siad dhá chill arb ionann iad.

Scarann

an chill

Cill
baictéarach Cealla baictéaracha

arb ionann iad

Fíor 3.1 Cilldeighilt éighnéasach


Fíor 3.2 Baictéar
ag atáirgeadh go

héighnéasach

Fíor 3.4 Reathairí sútha talún ag cruthú
plandaí nua



(b) Cruthaíonn plandaí sútha talún (agus plandaí cham an ime) gais ar leith (ar a dtugtar
reathairí), a fhásann os cionn talún ag bun anmháthairphlanda.

Píosa maith ónmáthairphlanda, cruthaíonn na reathairí plandaí nua, arb ionann iad
agus anmáthairphlanda.

3.2 Cad a thugtar ar na gaiméití a bhíonn i ndaoine?

Atáirgeadh gnéasach
Leis an atáirgeadh gnéaseach, tagann dhá chill le chéile (ar a dtugtar gaiméití) chun aon chill
amháin (ar a dtugtar siogót) a chruthú.

Máthairphlanda

Reathair

Fréamhacha

Fásann plandaí nua ó
na reathairí

Reathair


Fíor 3.3 Reathairí sútha talún

23
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3.3 Anmbeifeá ag súil leis go mbeadh gaiméití ag baictéir? Mínigh do fhreagra.
3.4 Is féidir le deartháireacha (nó le deirfiúracha) a bheith an-chosúil lena chéile. Bíonn

éagsúlachtaí áirithe eatarthu de ghnáth, áfach, toisc gur toradh d'atáirgeadh gnéasach
iad. Liostaigh cúig éagsúlachtaí a bhíonn le feiceáil idir deartháireacha ná idir
deirfiúracha.

3.5 Cé na héagsúlachtaí dúchais a d'fhéadfadh a bheith idir coileáin leis na tuismitheoirí
céanna?

f
Fiosrú

5


Fíor 3.5 Speirm ag toirchiú uibhe

Toirchiú a thugtar ar theacht le chéile nó
ar chumasc na ngéasceall sin.

Mar thoradh ar atáirgeadh gnéasach
bíonn tréithe na beirte tuismitheoirí ag an
sliocht. Ciallaíonn sé sin nach ionann go
díreach an sliocht agus na tuismitheoirí.
Sin é an buntáiste is mó a bhaineann le
hatáirgeadh gnéasach.

Is trí atáirgeadh gnéasach amháin a
atáirgeann ainmhithe (féach caibidil 11).
Atáirgeann plandaí go gnéasach agus go
héighnéasach.

Saintréithe a chur ar aghaidh
Is ionann saintréithe agus tréithe nó gnéithe de chuid orgánaigh ar féidir a thabhairt ar aghaidh
ó thuismitheoirí chuig a sliocht. Bíonn smacht ag géinte (a dtagtar orthu ar chrómasóim) ar
shaintréithe. Tugtar géinte ar aghaidh ó thuismitheoirí chuig a sliocht le linn atáirgthe.

Le linn an atáirgthe éighnéasaigh, tugann an tuismitheoir cóipeanna cruinne dá ghéintear aghaidh
dá sliocht. Is mar gheall air seo gurb ionann an sliocht agus an tuismitheoir go géiniteach. Mar
shampla, na sútha talún sin a atáirgeann le reathairí, beidh an blas céanna orthu, beidh an chuma
chéanna orthu agus fásfaidh siad ar an gcaoi chéanna leis na sútha talún sin a bhíonn ar an
bplanda tuismitheora. Bíonn géinte éagsúla ag an sliocht agus atáirgeadh gnéasach faoi chaibidil.

Samplaí de shaintréithe
Bíonn smacht ag géinte daoine ar go leor dá
saintréithe. Áirítear ina measc:
● Dath súl
● Bricíní a bheith agat nó a bheith gan bhricíní
● Dhá shúil a bheith agat
● Aon chroí amháin a bheith agat
● A bheith in ann do theanga a thiontú. 

Fíor 3.6 Tréith dhúchais is ea a bheith
in ann do theanga a rolladh

24
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3.6 Pléigí na ceisteanna seo a leanas i ngrúpaí agus ansin tugaigí tuarascáil don rang
ar ar cheap sibh.
Gominic, is fearr le táirgeoirí toradh a d'fhorbair trí mhodhanna éighnéasacha toisc
go mbíonn siad níos cosúla lena chéile. Cé na gnéithe den toradh arbh fhearr leis an
táirgeoir iad a bheith cosúil lena chéile?

C
Cu
marsáid

7

3.7 Is minic a mharaíonn ionfhabhtú nua fungais gach aon phlanda a atáirgeann go
héighnéasach. Mínigh cén fáth nach féidir le fungas nua gach planda a atáirgeann go
gnéasach a mharú.

f
Fiosrú

5

Éagsúlacht
Bíonn go leor de na saintréithe céanna ag daoine. Bíonn croí amháin agus dhá shúil acu,
bíonn siad in ann ceimiceáin a dhéanamh, mar shampla seile, agus bíonn siad in ann allas
agus gruaig a chruthú.

Bíonn éagsúlachtaí (nó éagsúlacht) ag baint le daoine freisin, áfach. Tá dhá chineál
éagsúlachta ann: éagsúlacht ghéiniteach (nó éagsúlacht dhúchais) agus éagsúlacht
neamhdhúchais.

Tugtar éagsúlacht ghéiniteach ar aghaidh ó thuismitheoirí dá bpáistí trí ghéinte. Ciallaíonn
sé seo go bhfaighimid ár n-éagsúlacht ghéiniteach ónár dtuismitheoirí le hoidhreacht.
Mar shampla tugaimid dath ár súl, fad ár bhfabhraí agus ár mbricíní nó ár n-easpa bricíní,
tugaimid linn iad seo ar fad le hoidhreacht ónár dtuismitheoirí.

Is ionann éagsúlacht neamhdhúchais agus éagsúlachtaí nach mbíonn smacht ag géinte
orthu. Ní thugtar na héagsúlachtaí seo ó thuismitheoirí ar aghaidh dá bpáistí. Ní mór a
bhfoghlaim nó a gcleachtadh. Sampla de roinnt éagsúlachtaí neamhdhúchais is ea:
● Teanga a labhairt ● Ríomhaire a úsáid
● Léamh ● Iallacha bróg a cheangal
● Téacsanna a sheoladh

3.8 (a) Bíonn smacht ag géinte ar éagsúlachtaí dúchais. Ainmnigh na ceimiceáin as a
ndéantar géinte?

(b) Cén chuid den chill a mbíonn an ceimiceán seo inti, de ghnáth?
3.9 Cén fáth a nglactar leis nach éagsúlacht ghéiniteach í a bheith in ann rothaíocht nó a

bheith in ann uirlis cheoil a sheinm?

f
Fiosrú

5

I measc na saintréithe a mbíonn smacht ag géinte plandaí orthu, tá:
● Dath an toraidh
● Blas an toraidh
● Dath na bpeiteal
● Airde na bplandaí

25
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Gníomhaíocht 3.1
Ceist
Conas is féidir linn roinnt tréithe dúchais a iniúchadh?

Nóta
Tá sé deacair teacht ar thréithe i ndaoine a bhaineann le cineál amháin nó le cineál eile. Meastar

go mbíonn smacht ag géinte aonair ar fhormhór na dtréithe seo a leanas. D'fhéadfadh sé a bheith

deacair, áfach, cuid de na gnéithe seo a mheas agus a chur i gcatagóir ar leith.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Freagair na ceisteanna seo a leanas agus cuir tic sna boscaí ar an gcairt, cosúil leis an gceann

thíos, le cur síos a dhéanamh ort féin. Ba chóir obair in bhur mbeirteanna le gur féidir libh tréithe

a chéile a scrúdú agus a phlé.

(a) An bhfuil do mhaotháin chluaise daingnithe (an bhfuil siad ceangailte go díreach de thaobh

do chinn) nó an bhfuil maotháin chluaise scoite agat (maotháin chluaise nach bhfuil cean-

gailte de thaobh do chinn)?

(b) An bhfuil tú in ann taobhanna do theanga a rolladh le cruth cosúil le feadán a chruthú nó
nach bhfuil (mar a léirítear i bhFíor 3.6)?

(c) An bhfuil loigíní i do leicne agat nó nach bhfuil?

(d) An bhfuil tú ciotógach nó deaslámhach?
(e) An bhfuil bricíní ort nó nach bhfuil?

(f) An bhfuil gruaig chatach nó dhíreach ort go nádúrtha?

(g) Nuair a chuireann tú do lámha le chéile trí do mhéara a shnaidhmeadh ina chéile, an mbíonn

d'ordóg chlé nó d'ordóg dheas ar bharr?

(h) An bhfuil gruaig phointeáilte nó gruaig dhíreach agat ag líne bharr d'éadain?

Tréith Torthaí aonair
Cuir tic sa líne cheart

Torthaí an ranga ina n-iomlán

Maotháin dhaingnithe
chluaise

Maotháin scoite chluaise

Is féidir an teanga a rolladh

Ní féidir an teanga a rolladh

Loigíní

Gan loigíní

Ciotógach

Deaslámhach

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 C
Cu
marsáid

7

Por
tfóilió

26f
Fiosrú

5
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Bricíní

Gan bhricíní

Gruaig chatach

Gruaig dhíreach

Ordóg chlé ar bharr

Ordóg dheas ar bharr

Líne bharr an éadain atá
pointeáilte

Líne bharr an éadain atá
díreach

2. Cuir torthaí an ranga ar fad le chéile agus cuir líon na ndaoine ar fad a raibh gach tréith acu sa

tábla.

3. I measc na dtréithe a scrúdaíodh:

(a) Cé acu ba choitianta?

(b) Cé acu a raibh cóimheas nach mór 50:50 eatarthu?

Crómasóim agus géinte
Is éard is crómasóim ann struchtúir snáitheacha a bhíonn i núicléas gach cill phlanda agus
ainmhí. An chuid is mó den am, ní féidir crómasóim a fheiceáil i núicléas toisc go mbíonn siad
sínte ina snáitheanna thar a bheith fada agus tanaí.

Nuair a scarann cealla, éiríonn na crómasóim níos giorra agus níos tibhe agus is féidir a
bhfeiceáil le micreascóp. Faoin tráth seo, bíonn an chuma ar gach crómasóm gur snáithe
bídeach, tanaí é. Is as ceimiceán darb ainm DNA (aigéad dí-ocsairibeanúicléasach) agus as
próitéin a dhéantar crómasóim.

Fíor 3.7 Crómasóim bhándearga i ngnáthchill


Fíor 3.8 Crómasóim le feiceáil agus cill i
mbun deighilte
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Is éard is géinte ann píosaí gearra DNA a aimsítear ar
chrómasóim. Bíonn smacht ag géinte ar shaintréithe
dúchais a chruthú. I measc ghéinte an duine, tá:
● An ghéin a dhéanann aigéad inár mboilg
● An ghéin a dhéanann an ceimiceán daite inár súile.

Patrúin oidhreachta
Is minic a bhíonn patrún i gceist le saintréithe
géiniteacha a fháil le hoidhreacht. Baineann sé seo
leis an gcaoi ar féidir géinte a fháil le hoidhreacht ón
mbeirt tuismitheoirí. Is é an bealach is simplí tuiscint a
fháil ar an bpatrún oidhreachta ná staidéar dhéanamh
ar na torthaí a bhíonn le roinnt crosálacha géiniteacha.

Réamheolas ar chrosálacha
géiniteacha
Bíonn smacht ag géin ar an dath a bhíonn ar shúile
daoine. Bíonn dhá leagan ag an ngéin:
● Bíonn súile donnamar thoradh ar an leagan ceannasach a léirítear le D
● Bíonn súile gormamar thoradh ar an leagan neamhcheannasach (ar a dtugtar an leagan

cúlaitheach freisin) a léirítear le d.

Is minic a léirítear an t-eolas seo mar seo:
● D = súile donna (ceannasach)
● d = súile gorma (cúlaitheach).

De ghnáth, is í an chéad litir den leagan ceannasach a úsáidtear, mar shampla, úsáidtear D le
súile donna a chur in iúl.

Cuireann an leagan ceannasach bac ar an leagan cúlaitheach den ghéin feidhmiú.

Bíonn dhá chóip den ghéin ag gach duine. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidís na meascáin seo
a leanas a bheith acu:

Leaganacha géinte Dath súl
DD Súile donna
Dd Súile donna
dd Súile gorma

Agus speirm agus uibheacha á ndéanamhmar chuid den atáirgeadh gnéasach, roinntear líon
na ngéinte ina dhá leath. Ciallaíonn sé seo nach mbíonn ach aon leagan amháin den ghéin ag
na gaiméití (nó ag na gnéaschealla nó ag na speirmeacha agus na huibheacha).

Duine a bhfuil an meascán seo a
leanas acu ...

Déanfaidh siad gaiméití (nó gnéaschealla) le
...

DD D amháin leis féin
Dd D nó d
dd b amháin leis féin

Géinte

Crómasóm

Fíor 3.9 Géinte ar chrómasóm


Beochan
Crómasóim sa núicléas.
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Crosálacha géiniteacha
Tugtar samplaí den chaoi ar féidir a mheas a dhóchúla agus atá sé go mbeidh éagsúlacht
ghéiniteach ar leith i sliocht teaghlaigh sna crosálacha seo a leanas.

Crosáil 1

Ceist

Léirigh an patrún a bhaineann le dath súl
i dteaghlach ar DD é tuismitheoir amháin
agus ar dd é an tuismitheoir eile.

Fíor 3.10 Crosáil ghéiniteach – dath súl

DD gg

D g

Dg Súile
donna

Súile gormaSúile donna

3

Páistí

Gaiméití

Tuismitheoirí

D = Súile donna
g = Súile gorma



Freagra

Sa chás seo, beidh súile donna ag na páistí
ar fad.

Crosáil 2

Ceist

Léirigh an patrún oidhreachta a bhaineann
le dath súl sa teaghlach seo a leanas.
Tuismitheoir a bhfuil súile donna aige agus
ar Bb é agus tuismitheoir eile a bhfuil súile
gorma aige.

Fíor 3.11 Crosáil ghéiniteach – dath súl

Dg gg

D g g

Dg gg
Súile
gorma

Súile
donna

Súile
donna

Súile
gorma

3

Páistí

Gaiméití

Tuismitheoirí

D = Súile donna
g = Súile gorma



Freagra

Is féidir an chrosáil seo a léiriú le cearnóg
Punnett:

Fíor 3.12 Crosáil ghéiniteach – dath súl


Dg gg

D

g

g

Súile
donna

Súile
gorma

3

Súile
donnaDg

gg
Páistí

Súile
gorma

Sa chrosáil seo, tá an seans céanna ann go
mbeidh súile donna ag an bpáiste agus atá
go mbeidh súile gorma aige. Is é sin le rá
go bhfuil seans 50% ann gombeidh súile
donna nó súile gorma ag an bpáiste.
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Crosáil 3

Ceist

Léirigh le léaráidí an patrún oidhreachta a
bhainfeadh le dath súl i dteaghlach ina raibh
súile donna ag anmbeirt tuismitheoirí (Dd).
Ón gcrosáil, tuar le céatadán a dhóchúla
agus atá sé go mbeadh súile gorma ag páiste
de chuid na lánúine.

Fíor 3.13 Crosáil ghéiniteach – dath súl

Dg Dg

D g D g

DD Dg
Súile
donna

Súile
donna

Dg gg
Súile
gorma

Súile
donna

Súile
donna

Súile
gorma

3

Páistí

Gaiméití

Tuismitheoirí

D = Súile donna
g = Súile gorma



Freagra

Is féidir an chrosáil seo a léiriú mar seo a
leanas freisin:

Fíor 3.14 Crosáil ghéiniteach – dath súl


Tuismitheoirí Dg Dg

D

g

gD

3

Gasúir
3 le súile donna agus

1 le súile gorma

Dg

gg

DD

Dg

Sa chrosáil seo tá seans 25% (nó seans as
ceathair) go mbeidh súile gorma ag páiste de
chuid na lánúine.

Crosáil 4

Ceist

Bíonn bricíní ar dhuine mar thoradh ar
leagan ceannasach de ghéin (B). Bíonn
easpa bricíní ar dhuine éigin mar thoradh ar
leagan neamhcheannasach (nó cúlaitheach)
den ghéin (b).

(a) Cé acu de nameascáin ghéiniteacha
seo a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil le
duine a bhfuil bricíní air?

FF Ff ff

(b) Cénmeascán géiniteach a chaithfeadh a
bheith ag gabháil le duine gan bhricíní?

(c) Más Bb iad beirt, cé chomh dóchúil agus
atá sé go mbeadh páiste acu a mbeadh
bricíní air? Mínigh do fhreagra le crosáil
ghéiniteach.

Fíor 3.15 Crosáil ghéiniteach – bricíní

Bb Bb

Bb

B b B b

BB

BB

Bb
BricíníBricíní

Bb bb

bb

Gan aon
bhricíní

Bricíní

B = Bricíní
b = Gan aon bhricíní

(a) Duine le bricíní is ea

3

Páistí

Gaiméití

Tuismitheoirí

nó

(b) Duine gan bhricíní is ea

(c)



Freagra

Tá seans 75% (nó seans as trí) ann go
mbeadh páiste ag an lánúin seo a mbeadh
bricíní air.
Is amhlaidh a bheadh an toradh dá
scríobhfaí an chrosáil seo i bhfoirm chearnóg
Punnett.
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Crosáil 5

Ceist

Tá liopaí tiubha (T) ceannasach ar liopaí
tanaí (t). Tá beirt pháistí ag lánúin a
bhfuil liopaí tiubha ag duine acu agus
liopaí tanaí ag an duine eile. Tá liopaí
tiubha ag duine de na páistí agus tá
liopaí tanaí ag an bpáiste eile.
(a) Cé an dámheascán ghéiniteacha a

d'fhéadfadh a bheith ag gabháil le
duine le liopaí tiubha?

(b) Ní bhíonn liopaí tanaí mar thoradh
ach ar aonmheascán géiniteach
amháin. Cén meascán géiniteach é
seo?

(c) Ag úsáid léaráidí, léirigh na bealaí
éagsúla a d'fhéadfadh patrún
oidhreachta na lánúine agus a
bpáistí tarlú.

3.10 Cuireann an téarma 'ordóg an tsíobaire' síos ar an gcruth a bhíonn ar d'ordóg nuair
a dhúnann tú do dhorn agus nuair a shíneann tú d'ordóg amach san aer. Tá ordóg
dhíreach (D) ceannasach ar ordóg lúbtha (d).
(a) Taispeáin na crosálacha seo a leanas agus léaráidí in úsáid agat.
(b) I gcás gach crosála, luaigh mar chéatadán a dhóchúla agus atá sé go mbeadh

ordóg dhíreach ag an bpáiste.

(i) SS ss3
(ii)

Ss ss3
(iii)

Ss Ss3

f
Fiosrú

5

3.11 Rinne Gregor Mendel, fear a raibh an-mheas air ó thaobh na géineolaíochta de,
rinne sé amach go raibh bláthanna dearga (D) ceannasach ar bhláthanna bána (d) i
gcineál planda ar leith. Rinne sé dhá phlanda a raibh bláthanna dearga leo a chrosáil
agus bhailigh sé a síolta le chéile. Chuir sé na síolta agus thug sé faoi deara go raibh
bláthanna dearga ar an gcuid bamhó de phlandaí an tsleachta, ach go raibh bláthanna
bána ar roinnt díobh.
(a) Cérbh é anmeascán géiniteach a bhain leis na plandaí a raibh bláthanna bána

orthu?
(b) Más é go raibh bláthanna dearga ar an dámháthairphlanda ach gur chruthaigh

siad sin planda le bláthanna bána, caithfidh gur bhain an meascán géiniteach
céanna leo. Cérbh é anmeascán géiniteach a bhain leis na máthairphlandaí?

(c) Léirigh an chrosáil le léaráidí.

t
Tuiscint

1 f
Fiosrú

5

Fíor 3.16 Crosáil ghéiniteach – liopaí tiubha
agus liopaí tanaí

Tt

TT Tt

tt

T t t

Tt tt

tt

Liopaí
tanaí

Liopaí
tiubha

Liopaí tiubha

T = Liopaí tiubha
t = Liopaí tanaí

(a) D’fhéadfadh gur

(b) Caithfidh gur

Liopaí tanaí

3

Páistí

Gaiméití

Tuismitheoirí

nó

(c)

a bheadh i liopaí tiubha

a bheidh i liopaí tanaí



Freagra
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3.14 Tá loigíní (L) ceannasach ar easpa loigíní (l). Má tá na meascán Ll agus ll ag na
tuismitheoirí agus má tá ceathrar páistí acu, cé mhéad de na páistí a mbeifeá ag súil
leis go mbeadh loigíní orthu? Mínigh do fhreagra le crosáil ghéiniteach.

f
Fiosrú

5

3.15 Ba é Gregor Mendel an chéad duine riamh a tháinig ar an gcaoi a n-oibríonn oidhreacht
ghéiniteach. Scríobh beathaisnéis (stair shaoil) Mendel agus na rudaí seo a leanas san
áireamh agat:
● A dháta breithe agus báis
● A náisiúntacht
● A chúlra
● An áit a raibh cónaí air agus ar oibrigh sé
● An luach a bhí lenar aimsigh sé.

3.13 Tá gruaig chatach (C) ceannasach ar ghruaig dhíreach (c).
(a) Ag cuimhneamh ar a bhfuil ar eolas agat faoi ghéinte, mínigh an fáth a mbíonn

gruaig chatach ar níos mó daoine ná mar a bhíonn gruaig dhíreach.
(b) Tá anmeascán CC ag tuismitheoir amháin i dteaghlach fad agus atá an meascán cc

ag an tuismitheoir eile.
(i) Cén sórt gruaige atá ag anmbeirt tuismitheoirí?
(ii) Cé chomh dóchúil agus atá sé go mbeidh gruaig chatach ar an gcéad pháiste

eile a bheidh acu? Tarraing crosáil ghéiniteach le do fhreagra a mhíniú.

f
Fiosrú

5

3.12 Tá lúidín lúbtha (L) ceannasach ar lúidín díreach (l). Is é Ll an meascán géiniteach atá
ag fear agus is é ll an meascán géiniteach atá ag a bhean.
(a) Cén cruth atá ar lúidíní na beirte?
(b) Léirígh an chrosáil seo le léaráid agus tuar le céatadán a dhóchúla agus atá sé go

mbeadh páiste le lúidíní lúbtha acu.

f
Fiosrú

5

t
Tuiscint

1 S
Sochaí

9
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AONAD 2
Bunús neacha beo

Focail Thábhachtacha
 bithéagsúlacht  iontaise  díofa  speiceas
 roghnú nádúrtha  sochán  éabhlóid  oiriúnú

Forthorthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo beidh tú in ann:

● Cur síos a dhéanamh ar phróiseas na héabhlóide trí roghnú nádúrtha

● Amhíniú conas a eascraíonn éagsúlacht i measc neacha beo as éabhlóid.

Réamhrá
Tá an-bhithéagsúlacht ar Domhan. Ciallaíonn sé seo gurb ann do go leor cineálacha éagsúla
neacha beo. Níl daoine cinnte cad as a dtáinig na cineálacha beathra seo ar fad agus is minic
iad ag machnamh air seo. Arbh ann dóibh ar Domhan i gcónaí? An mbeidh siad ann go deo?

Léiríonn fianaise ó iontaisí (arb iad seo na hiarsmaí
de chuid shean-neacha beo) gur díothaíodh roinnt
cineálacha neacha beo.

É sin ráite, níl aon sean-iarsmaí ann de roinnt neacha
beo de chuid an lae inniu.

Tugann sé seo le fios go dtarlaíonn nach mbíonn ann
do neacha áirithe beo tar éis tamaill (go mbíonn siad
díofa) agus go dtagann cineálacha nua neacha beo
chun cinn, i.e. go n-athraíonn an beathra ar Domhan.

4.1 Ainmnigh dhá chineál neacha beo arbh ann dóibh ar Domhan tráth ach nach ann
dóibh a thuilleadh (i.e. tá siad díofa anois).

4.2 Ainmnigh dhá speiceas ainmhíocha atá díofa anois ach arbh ann dóibh tráth in Éirinn.

C
Cu
marsáid

6


Fíor 4.1 Iontaise

4.3 Faigh amach cá fhad is ann do dhaoine na linne seo.

C
Cu
marsáid

6
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Charles Darwin
Tá roinnt moltaí ann maidir leis an gcaoi ar tharla gurb ann do réimse leathan neacha beo. Is
é teoiric na héabhlóide trí roghnú nádúrtha anmíniú is mó a nglactar leis agus atá bunaithe
ar fhianaise, áfach. Ba é Charles Darwin an chéad duine a chuir an teoiric seo chun cinn (i
gcomhar le hAlfred Russel Wallace) sa bhliain 1859.

4.4 Scríobh beathaisnéis ghearr ar Charles Darwin.
Bíodh cúpla abairt ann faoi na rudaí seo a leanas:
● A óige
● A chuid staidéar
● An turas loinge cáiliúil a ndeachaigh sé air
● Na hoileáin in aice le Meiriceá Theas ar

thug sé cuairt orthu
● A shláinte.


Fíor 4.2 Charles Darwin, 40
bliain d'aois

Éabhlóid trí roghnú nádúrtha
Is éard is éabhlóid ann próiseas ina n-eascraíonn cineálacha éagsúla neacha beo as
cineálacha eile neacha beo arbh ann dóibh cheana féin le linn stair an Domhain. Sula
bhféachaimid ar theoiric éabhlóide Darwin, ní mór dúinn tabhairt faoi chúpla téarma
tábhachtach: speiceas agus sóchán.

Speiceas
Is ionann speiceas agus grúpa neacha beo atá in ann atáirgeadh lena chéile le sliocht a
thabhairt ar an saol, a mbeidh siad féin in ann atáirgeadh ansin. Mar shampla, is speiceas iad
daoine; is speiceas iad madraí; is speiceas freisin iad lusanna an chromchinn, cabáistí, cait
agus coiníní.

Ní féidir le cat agus le coinín atáirgeadh lena chéile, rud a thugann le fios gur speicis éagsúla
iad.

Na géinte a bhíonn ag speiceas ar leith, bíonn siad cosúil lena chéile agus bíonn cuid mhaith
de na tréithe céanna ag baill an speicis sin dá bharr. Is féidir éagsúlachtaí a bheith idir baill
speicis, áfach, éagsúlachtaí a bhíonn sa dúchas acu de bharr géinte athraithe.

4.5 Is féidir spáinnéar feá agus púdal a phórú le chéile le madra 'deartha' a chruthú, ar a
dtugtar 'cockapoo' as Béarla. Ní féidir le púdal agus le cat pórú le chéile. Cén t-eolas a
thugann sé seo duit maidir le:
(a) Spáinnéir fheá agus púdail?
(b) Púdail agus cait?

4.6 Ainmnigh dhá chineál madraí 'deartha' eile atá forbartha ag daoine.

f
Fiosrú

5 C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10

t
Tuiscint

1 S
Sochaí

9

Beochan Bheathaisnéiseach ar Eolaí

Féach ar bheochan Exploring Science chun
níos mó eolais a fháil ar Darwin agus ar na
teoiricí a bhí aige.
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Sóchán
Is eol dúinn gombíonn smacht ag géinte ar thréithe
orgánaigh agus go dtugtar géinte ar aghaidh ó
thuismitheoirí dá sliocht i rith an atáirgthe.

Tugtar sócháin ar athruithe a thagann ar ghéinte. Na
géinte a bhíonn ag baill aon speicis amháin, bíonn
siad difriúil óna chéile de bharr sóchán agus de bharr
imeachtaí a tharlaíonn le linn an atáirgthe ghnéasaigh.

Mar shampla, siúd is go mbíonn daoine cosúil lena chéile
sa chaoi is go mbíonn dhá shúil acu, bíonn éagsúlachtaí
eatarthu ó thaobh chruth agus dhath na súl de. Bronntar
na héagsúlachtaí seo ar an gcéad ghlúin eile
toisc éagsúlachtaí dúchais a bheith iontu nó
toisc smacht a bheith ag géinte orthu.

Teoiric na héabhlóide
Tá teoiric éabhlóide Darwin bunaithe ar
thrí rud a thug sé faoi deara (ar a dtugtar
breathnuithe) agus thuar sé dhá rud uathu
seo (ar a dtugtar conclúidí).

Fíor 4.3 Bíonn cúig bharraicín
ag daoine den chuid is mó: má
thagann athrú ar an ngéin, seans
gombeadh barraicíní sa bhreis
ag an duine sin



Teoiric éabhlóide Darwin


Fíor 4.5 Is féidir le crann namílte síol a
tháirgeadh

Breathnú 1

Bíonn cuid mhór sleachta ag neacha beo.

Mar shampla, d'fhéadfadh le crann namílte
síol a tháirgeadh nó d'fhéadfadh le cuileog
na mílte ubh a bhreith.

Breathnú 2

Ní féidir leis an timpeallacht (ná leis an
gcomharsnacht) tacú ach le líon teoranta
neacha beo.

Mar shampla, mura mbíonn go leor spáis ann le gur féidir leis na síolta ar fad fás nó mura
mbíonn go leor bia ann do na cuileoga ar fad.
Eascraíonn conclúid 1 thíos as breathnuithe 1 agus 2.

Conclúid 1

Má bhíonn níos mó neacha beo ann ná líon na neacha beo arbh fhéidir leo maireachtáil sa
timpeallacht, beidh deacrachtaí acu teacht ar acmhainní atá gann. Thug Darwin streachailt
na beatha air seo. Comórtas chun acmhainní ganna a bhaint amach a thugtar air anois go
minic.

Mar shampla, bíonn síolta ag streachailt ar mhaithe lena ndóthain spáis agus solais a fháil le
gur féidir leo fás fad is a bhíonn cuileoga ag streachailt ar mhaithe le bia agus le huisce a fháil.

Fíor 4.4 Teoiric éabhlóid an duine
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Breathnú 3
Rinne Darwin staidéar ar ainmhithe mar shampla
ar cholúir a bhí ina bpeataí agus ar bha a bhí ar
fheirmeacha. Freisin, le linn a thurais timpeall an
domhain, thug sé faoi deara go raibh éagsúlachtaí
dúchais ag baint le speicis. Rith sé leis gurbh fhéidir
le speicis a raibh éagsúlachtaí ag baint leo, gurbh
fhéidir leo na héagsúlachtaí seo a thabhairt chuig a
sleachta.
Eascraíonn conclúid 3 thíos as breathnú 2.

Conclúid 2
Éagsúlachtaí oiriúnacha
Thug Darwin faoi deara go gcabhródh cuid de na héagsúlachtaí seo leis an ní beomaireachtáil
ar bhealach níos fearr.
Mar shampla, dá dtarlódh gombeadh fréamhacha ní b'fhaide nó ní ba mhó ag síolta,
d'fhásfadh na síolta ní b'fhearr; dá dtarlódh go dtiocfadh forbairt ní ba thapúla ar sciatháin
chuileog, bheidís in ann eitilt chuig áiteanna éagsúla le bia a fháil.
Is ionann oiriúnú agus tréith a chabhraíonn le horgánach maireachtáil agus atáirgeadh. Is iad
na neacha beo is mó a oireann dá dtimpeallacht na neacha beo amhaireann níos éasca. Má
mhaireann siad, bíonn seans níos mó acu atáirgeadh agus a ngéinte (agus a n-éagsúlachtaí
oiriúnacha) a thabhairt ar aghaidh chuig glúinte eile.

Éagsúlachtaí mí-oiriúnacha

Ní chabhraíonn éagsúlachtaí áirithe le neacha beomaireachtáil níos fearr, áfach. Ní bhíonn
na neacha beo in oiriúnt dá dtimpeallacht agus bíonn baol ann go rachaidh siad i léig dá
bharr. Ciallaíonn sé seo nach dtugann siad a ngéinte (agus a n-éagsúlachtaí mí-oiriúnacha)
ar aghaidh chuig glúinte eile.

Roghnú nádúrtha

Tugtar roghnú nádúrtha ar an gcaoi a maireann agus a n-atáirgeann na horgánaigh sin a
n-oireann a n-éagsúlachtaí dá dtimpeallacht. Roghnaíonn an nádúr na horgánaigh is mó a
oireann (nó atá in oiriúnt) dá dtimpeallacht.

Tábla 4.1 Achoimre ar theoiric na héabhlóide trí roghnú nádúrtha
Breathnóireacht Conclúid

1 Bíonn cuid mhór sleachta ag neacha beo
1 Bíonn deacrachtaí ag neacha beo
maireachtáil2 Ní féidir leis an timpeallacht tacú ach le

líon teoranta neacha beo

3 Bíonn éagsúlachtaí dúchais (éagsúlachtaí
géiniteacha) ag na baill speicis

2 Roghnaíonn an nádúr orgánaigh a bhfuil
éagsúlachtaí ag baint leo a chabhraíonn
leo maireachtáil ina dtimpeallacht

Maireann na horgánaigh seo agus
atáirgeann siad lena ngéinte agus lena
n-éagsúlachtaí a thabhairt ar aghaidh
chuig glúinte eile.

Fíor 4.6 Éagsúlachtaí i measc colúr
ar peataí iad
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4.7 Aimsigh trí éagsúlacht mhóra a lig do dhaoine maireachtáil ina dtimpeallacht le blianta
anuas.

C
Cu
marsáid

6

4.8 Léigh faoi na héagsúlachtaí a bhaineann le brocóga agus freagair na ceisteanna seo
thíos.

Roimh an Réabhlóid Thionsclaíoch (a thosaigh thart ar an mbliain 1780) bhí dath geal ar
fhormhór na mbrocóg i dtuaisceart Shasana. Mar gheall air seo, ba dheacair a bhfeiceáil
ar choirt na gcrann a raibh dath geal orthu toisc iad a bheith clúdaithe le léicean (fungas
agus alga le chéile). Le linn na Réabhlóide Tionsclaíche, nimhíodh an t-aer le truailliú den
chéad uair riamh. Mharaigh sé seo formhór na léicean arbh ann dóibh roimhe. Ansin bhí
dath dorcha ar choirt na gcrann toisc iad a bheith lom. Faoi na 1860idí, bhí dath dorcha ar
fhormhór na mbrocóg.

Nuair a socraíodh ar bhealaí leis an truailliú a choinneáil faoi smacht níos déanaí, d'fhás na
léicin ar ais ar choirt na gcrann.
Mar achoimre:

Scála ama Dath na mbrocóg
Roimh 1780 Geal
1780 go 1860 Cuid acu geal, cuid eile dorcha
Tar éis 1860 Dorcha den chuid is mó
Anois ?


Fíor 4.7 Is deacair an bhrocóg gheal a
fheiceáil ar an gcrann atá clúdaithe le
léicin


Fior 4.8 Is éasca an bhrochóg gheal a
fheiceáil ar an gcrann nach bhfuil aon
léicean air

Anois freagair na ceisteanna (a)–(e) bunaithe ar an eolas thuas.

(a) Cérbh é an t-athrú éabhlóideach a tháinig ar na brocóg idir 1780 agus 1860?
(b) Cad ba chúis leis an athrú seo?

t
Tuiscint

1 f
Fiosrú

5

Creideann daoine áirithe gurbh é teoiric éabhlóide Darwin an smaoineamh
ab fhearr a bhí ag aon duine riamh.

An raibh a fhios agat?
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Éabhlóid agus éagsúlacht an tsaoil
D'eascair na cineálacha éagsúla neacha beo ar fad arb ann dóibh ar Domhan inniu, d'eascair
siad as éabhlóid trí roghnú nádúrtha. Tarlaíonn a leithéid nuair a fhorbraíonn aon speiceas
amháin agus cruthaítear dhá speiceas (nó níos mó) dá bharr. Ansin, forbraíonn an dá speiceas
seo agus cruthaítear níos mó speiceas arís. De réir a chéile, eascraíonn cuid mhór speiceas as
an speiceas a bhí ann an chéad lá riamh.

Speicis nua
Sampla den chaoi a
gcruthaítear speicis nua is
ea na glasáin arb ann dóibh
ar Oileáin Galápagos. Rinne
Darwin staidéar ar na héin
seo agus é ar thuras farraige
ar long ar a dtugtaí an
Beagle. Thug sé faoi deara
go raibh na glasáin ar na
hoileáin éagsúla an-chosúil
lena chéile ar go leor bealaí,
ach go raibh roinnt mhaith
dá dtréithe éagsúil óna chéile, go háirithe an cruth a bhí ar a ngoba.

Rinne Darwin amach gurbh é ba dhócha gur tháinig na chéad ghlasáin chuig na hoileáin ó
mhórthír Mheiriceá Theas. Bhí cúinsí difriúla ar gach oileán. Dá thoradh sin:
● Ar na hoileáin sin a raibh síolta crua ar fáil, bhí na héin sin a raibh goba gearra, láidre acu

ar na héin ab fhearr ó thaobh cúrsaí bia de.
● Má bhí cuid mhór feithidí ar oileán, bhí na héin a raibh goba géara, caola acu ar na héin

ab fhearr ó thaobh cúrsaí bia de.
● Ar oileán a raibh go leor cachtas ann, ba iad na glasáin a raibh goba fada, bioracha acu ba

mhó a bhí in ann teacht ar shíolta na gcachtas.

Ar gach oileán a raibh glasáin air a raibh goba acu nár oir go maith do chúinsí bia an oileáin
sin, ba lú bia a fuair siad i gcomparáid le héin eile. Dá thoradh sin, chuaigh siad i léig. Na héin
sin a raibh goba acu a lig dóibh teacht ar an mbia a bhí ar fáil go héasca, ba iad sin na héin a
tháinig slán. Nuair a d'atáirg siad, thug siad an ghéin seo don chéad ghlúin eile.

Rinne Darwin amach gur eascair cuid mhór cineálacha éagsúla glasán as an gcéad speiceas
glasán a d'eitil isteach (nó a shíob an ghaoth isteach) ón mórthír. Tháinig cruthanna nua gob
chun cinn nuair a athraíodh nó nuair a sódh géinte.

Glasán talaimh
(itheann siad
síolta crua)

Glasán ceoil
(itheann siad

feithidí)

Glasán cachtais
(itheann siad
síolta cachtais)


Fíor 4.9 Glasáin

(c) Cad a tharla, dar leat, d'aon bhrocóga geala a bhí fágtha, b'fhéidir, ag deireadh na
1800idí?

(d) Tomhais cén dath atá ar bhrocóga le blianta beaga anuas. Tabhair cúis le do fhreagra.
(e) Mínigh cén chaoi a bhfuil an t-eolas atá againn maidir leis na hathruithe a tháinig ar na

brocóga, mínigh cén chaoi a bhfuil sé mar fhianaise a thacaíonn le teoiric na héabhlóide
trí roghnú nádúrtha.

Is focal Spáinnise é Galapago a chiallaíonn toirtís.

An raibh a fhios agat?
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Tharla an cineál próisis seo ar fud an domhain i
measc neacha éagsúla beo agus thar thréimhsí
fada ama leis an réimse leathan neacha beo arb
ann dó ar Domhan inniu a chruthú.

4.9 Déan taighde ar na nithe seo a leanas:
(a) Cad í an tír is cóngaraí d'Oileáin Galápagos?
(b) Cé chomh fada ó Oileáin Galápagos is atá an tír seo?
(c) Cén fáth, dar leat, nach raibh an oiread céanna speiceas de ghlasáin ina dtír

dhúchais is a bhí ar Oileáin Galápagos.

C
Cu
marsáid

6

4.10 Léigh an t-eolas seo a bhaineann le héabhlóid olltoirtísí oileáin Galápagos agus ansin
freagair na ceisteanna seo thíos.

Ar cheann d'Oileáin Galápagos, thug
Darwin faoi deara go raibh blaoscanna
ar fhormhór na n-olltoirtísí agus go
raibh dealracháin ísle acu. Thug sé
cúpla toirtís faoi deara, áfach, a raibh
dealracháin ní b'airde acu. D'itheadh na
toirtísí go léir plandaí.

Thuar Darwin go mairfeadh na toirtísí
sin a mbeadh dealracháin airde acu, go
mairfidís sin ní b'fhearr amach anseo
(mar thoradh ar thréimhse fhada gan
aon bháisteach, b'fhéidir). Le céad
bliain anuas nómar sin, chuaigh na
toirtísí a raibh dealracháin ísle acu,
chuaigh siad i léig ar an oileán fad is a
mhair cuid mhór de na toirtísí a raibh
dealracháin arda acu.

(a) Cén chaoi a rachadh easpa báistí i bhfeidhm ar líon na bplandaí ar an oileán?
(b) Cén buntáiste a bhainfeadh le dealrachán ard a bheith ag toirtís sa triomach?
(c) Ag cuimhneamh ar an eolas atá agat faoi theoiric na héabhlóide, mínigh cén fáth a

mhair na toirtísí sin a raibh dealracháin arda acu fad is a chuaigh na toirtísí a raibh
dealracháin ísle acu i léig.

t
Tuiscint

1 f
Fiosrú

5

Tá 99% de na speicis ar
fad arbh ann dóibh riamh
díofa anois.

An raibh a fhios agat?


Fíor 4.10 Dhá thoirtís

Dealrachán
íseal

Dealrachán ard
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Amlíne na bithéagsúlachta
Cruthaíodh an Domhan thart ar 4.6 billiún bliain ó shin. Tháinig na chéad fhoirmeacha beatha
chun cinn ar Domhan thart ar 3.8 billiún bliain ó shin. Baictéir bheaga bhídeacha a raibh cill
amháin acu agus a raibh cónaí orthu san fharraige ba ea iad. Le 90% de stair an Domhain,
níorbh ann do neacha beo ach san fharraige nó i dtimpeallachtaí a raibh uisce ag baint leo.

D'fhás plandaí agus fungais ar an talamh den chéad uair thart ar 500 milliún bliain ó shin.
Is ina dhiaidh sin ar fad a tháinig foirmeacha beatha an lae inniu chun cinn. Mar shampla,
tháinig dineasáir chun cinn thart ar 220 milliún bliain ó shin, tháinig éin chun cinn 140 milliún
bliain ó shin agus ní ann do dhaoine ach le 200,000 bliain nó mar sin anuas.

Léiríonn na samplaí thuas go dtarlaíonn próiseas na héabhlóide thar thréimsí fada ama.

Na billiúin blianta
ó shin

Cruthaíodh
an Domhan

Na céad
neacha beo

Na céad
plandaí

Na céad
dineasáir

Na céad
daoine

5 4.6 4 3.8 3 2 1 500 220

Na milliúin
blianta ó shin


Fíor 4.11 Amlíne simplí a chuireann an éabhlóid in iúl

4.11 'Neacha beo nach n-atáirgeann, níl luach ar bith orthu ó thaobh na héabhlóide de.'
Pléigh an chúis a bhfuil sin amhlaidh.

f
Fiosrú

5

Oibrígí in bhur mbeirteanna leis an gceist seo a leanas a fhreagairt.
4.12 Bamhaith le Daithí agus le hÁine páistí móra, láidre a bheith acu amach anseo. Mar

sin, chuaigh siad chuig an ionad traenála gach aon lá ar feadh bliana agus ar deireadh,
bhí matáin ollmhóra, láidre acu ionas go mbeadhmatáin mhóra, láidre ag a bpáistí ó
dhúchas.
Pléigh do fhreagra le do chomhdhalta. An gceapann sibh gombeadhmatáin mhóra,
láidre ag a bpáistí mar gheall ar an obair ar fad a rinne a dtuismitheoirí san ionad
traenála? Mínígí bhur bhfreagra.

C
Cu
marsáid

7
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Conair an bhia

Forthorthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo beidh tú in ann:

● Cur síos a dhéanamh ar struchtúr na n-orgán sa chóras díleáite

● Cur síos a dhéanamh ar fheidhmeanna na n-orgán sa chóras díleáite

Focail Thábhachtacha
 díleá einsím
 catalaíoch amaláis
maltós éasafagas
 imfháscadh gairbhseach
 goile orgán
 stéig bheag ae
 domlas paincréas
 faecas eisligean
 stéig mhór

Réamhrá
Is éard atá sa chóras díleáite feadán a
shíneann ónmbéal chuig an anas. Tá bia
ar cheann de bhunriachtanais na beatha.
Cuireann an córas díleáite ar ár gcumas
bia a athrú go rud atá an cholainn in ann a
úsáid go héasca.

Is é is díleá ann dianscaoileadh bia.
Dianscaoileann an córas díleáite an
bia a ithimid ina mhóilíní beaga. Téann
namóilíní sin isteach san fhuil ó na
stéigeanna ansin.

Éasafagas

Goile

An Stéig Bheag

An Stéig Mhór

Reicteam

Anas

Béal

Ae

Paincréas


Fíor 5.1 An córas díleáite
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Tugann an fhuil na móilíní bua chuig gach cuid den cholainn. Bia ar bith nach dtéann isteach
san fhuil baintear amach as ár gcolainn é mar dhramhaíl ar a dtugtar faecas.

Feidhmeanna na gcodanna difriúla sa chóras díleáite
An Béal
Is é an fheidhm atá ag anmbéal bia a ghlacadh isteach agus é a dhíleá nó a dhianscaoileadh.
Tarlaíonn dhá chineál díleá sa bhéal:
● Díleá fisiceach
● Díleá ceimiceach.

Cad is brí le díleá ceimiceach?
Is é is díleá ceimiceach ann bia a dhianscaoileadh le modhannameicniúla nó fisiceacha.
Sampla de sin is ea nuair a dhéanann na fiacla sa bhéal an bia a chogaint agus a ghearradh
ina phíosaí beaga. Is furasta a bheadh sé na píosaí beaga sin a dhianscaoileadh ina dhiaidh
sin sa chuid eile den chóras díleáite.

Na fiacla
Tá ceithre chineál fiacaile i ngiall an duine fhásta. Tugtar seicheamh nó ord na bhfiacla ó
thosach go cúl an ghéill i dTábla 5.1.

Tábla 5.1 Na fiacla i ngiall an duine fhásta

Na fiacla — ó thosach go cúl an ghéill Cuma agus feidhm

Clárfhiacla imill ghéara, mar a bheadh siséal

Chun bia a ghearradh agus a chreimseáil

Starrfhiacla Fad agus biorach

Chun breith ar bhia agus é a stróiceadh

Fiacla leathchúil Mór le dromchla comhréidh

Chun bia a chogaint, a bhascadh agus a mheilt

Cúlfhiacla Níos mó ná na fiacla leathchúil

Chun bia a chogaint, a bhascadh agus a mheilt

Bíonn formhór an chine dhaonna idir 1.5 agus 2 méadar ar airde. Bíonn an córas díleáite
oiread agus 9 méadar ar fad.
5.1 Conas is féidir feadán atá chomh fada sin a bheith istigh i gcolainn an duine?
5.2 Cé na deacrachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an leagan amach sin ó thaobh

ghluaiseacht an bhia tríd an gcóras díleáite?

f
Fiosrú

5 S
Sochaí

10
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Cad is brí le díleá ceimiceach?
Is é is brí le díleá ceimiceach bia a dhianscaoileadh agus úsáid á baint as einsímí (nó aigéad
hidreaclórach sa ghoile). Féachaimid ar chineálacha difriúla bia i gcaibidil a 9.

Is éard is einsím ann ceimiceán (déanta as próitéin) a dhéanann an cholainn agus a chuireann
dlús daoi na himoibrithe ceimiceacha a tharlaíonn sa cholainn gan an einsím a ídiú.

Catalaíoch a thugann eolaithe ar shubstaintí a chuireann dlús faoi imoibrithe. Catalaígh
bhitheolaíoch a thugtar ar einsímí.

Tá faireoga seileacha lonnaithe sna leicne agus faoin teanga. Déanann siad leacht ar a
dtugtar seile. Cuidíonn seile leis an mbia a dhéanamh tais agus níos boige.

5.3 Moltar dúinn bia a chogaint roinnt
mhaith babhtaí sula slogtar é..
(a) Cén tábhacht a d'fhéadfadh a

bheith leis sin?
(b) Cé na deacrachtaí a d'fhéadfadh a

bheith ag duine nach ndéanann a
chuid bia a chogaint i gceart?

5.4 Abair go gcaillfeadh duine formhór na
gcúlfhiacla agus na bhfiacla leathchúil,
cén deacracht a bheadh ag an duine
sin?

f
Fiosrú

5 S
Sochaí

10

5.5 Bíonn clárfhiacla móra ag ainmhithe
áirithe agus bíonn starrfhiacla móra ag
ainmhithe eile. Ainmnigh ainmhí amháin
i ngach cás agus faigh amach cén fáth a
bhfuil na fiacla móra sin acu.

C
Cu
marsáid

8C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10

5.6 Cén fáth a mbíonn orainn bia a dhéanamh tais agus níos boige sula slogtar siar é?

f
Fiosrú

5 S
Sochaí

10

Tá einsím ar a dtugtar amaláis (sheileach) le fáil i seile freisin.

Dianscaoileann amaláis stáirse agus déanann sé siúcra simplí ar dtugtarmaltós de. Déanann
an córas díleáite go leor einsímí, agus dianscaoileann gach ceann díobh cineál éigin bia.

stáirse maltósamaláis

Cúlfhiacla

Fiacla leathchúil

StarrfhiaclaClárfhiacla


Fíor 5.2 Ionad agus cineál na bhfiacla i ngiall
an duine
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An tÉasafagas
Is é atá san éasafagas nó sa bhiachonair feadán
matánach. Brúnn sé bia síos ón mbéal isteach sa
ghoile ach úsáid a bhaint as gníomhmatánach (ar
a dtugtar imfháscadh). Spreagann gairbhseach an
gníomhmatánach.

Is é is gairbhseach ann ábhar nach ndianscaoiltear
nó nach ndíleánn einsímí sa chóras díleáite. I
measc an bhia ina mbíonn gairbhseach, tá:
● Torthaí
● Glasra
● Gráin ghránaigh
● Arán donn
● Múslaí
● Leite.

5.7 Deirtear linn gur cheart dúinn idir cúig agus sé sciar de thorthaí agus de ghlasraí a ithe
gach lá. Faigh amach:
(a) Cémhéad ba chóir a bheith i sciar?
(b) Cé na buntáistí a bhaineann leis an oiread sin torthaí agus glasraí a ithe?

C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10

5.8 Má bhíonn duine bun os cionn agus an bia á ithe aige, ní mór don bhia gluaiseacht in
airde. Faigh amach:
(a) Cén fórsa a bhfuil an bia ag gluaiseacht ina choinne?
(b) Conas is féidir leis an duine an bia a shlogadh fós?
(c) Nuair a bhíonn spásairí sa spás bíonn siad i gcúinsí ina mbíonn domhantarraingt

íseal nó micrea-domhantarraingt. An féidir le bia gluaiseacht tríd an gcóras díleáite
acu sa ghnáthbhealach? Mínigh do fhreagra.

C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10


Fíor 5.3 An tÉasafagas

Bíonn einsímí in go leor púdar níocháin agus glantach a dhianscaoileann
smálta bia in achar an-ghairid ama agus ag teocht an-íseal.

An raibh a fhios agat?
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An Goile
Mála matánach is ea an goile a choinníonn bia ar feadh
roinnt uaireanta an chloig.

Maraíonn aigéad hidreaclórach sa ghoile baictéir agus
déanann sé an bia níos boige.

Déanann an goile einsímí a dhíleánn bia go
ceimiceach. Maistríonn agus meascann an goile an bia
freisin agus díleánn sé go fisiceach é.

Is orgán é an goile. Is éard is orgán ann struchtúr i neach beo
a dhéanann feidhm (nó feidhmeanna) faoi leith.

5.9 Fanann bia sa ghoile ar feadh oiread agus ceithre uair
an chloig. Má ghluaiseann an bia róthapa trí ghoile an
duine bíonn baol ann go bhfaigheadh an duine sin
ionfhabhtú stéigeach. Cén fáth a dtarlódh sé sin, dar
leat?

f
Fiosrú

5 S
Sochaí

10

An Stéig Bheag
Déanann an stéig bheag go leor einsímí a chuireann críoch
le dianscaoileadh an bhia. Tarlaíonn an chuid is mó den
díleá sa chuid den stéig bheag atá suite díreach faoi bhun
an ghoile.

Sa chuid eile den stéig bheag ionsúitear an bia ón stéig
isteach i sruth na fola. Déantar an bia díleáite a iompar ar
fud na colainne ansin san fhuil.

Cuidíonn dhá orgán, an t-ae agus an paincréas, le díleá an
bhia. Seolann siad a dtáirgí isteach sa stéig bheag.

An tAe
Is orgán casta é an t-ae a dhéanann raon feidhmeanna. Ceann
de na feidhmeanna sin is ea leacht a dhéanamh ar a dtugtar
domlas. Téann domlas ón ae isteach sa stéig bheag. Cuidíonn
domlas le saill a dhíleá sa stéig bheag.


Fíor 5.4 An goile


Fíor 5.5 An stéig bheag



Fíor 5.6 An t-ae

Má théann aigéad an ghoile
isteach san éasafagas dónn
sé é agus tugtar dó croí nó
loscadh daighe air.

An raibh a fhios agat?

Is é an t-ae an t-orgán
is mó taobh istigh den
cholainn.

An raibh a fhios agat?
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5.11 Déan taighde ar ghairbhseach san aiste bia:
(a) Faigh amach cén fáth a mbraithfeadh duine séidte agus aiste bia ar bheagán

gairbhsigh á ithe aige.
(b) Meastar go laghdaíonn aistí bia ar mhórán gairbhsigh an baol a bhainfeadh le ailse

phutóige (ailse sa stéig mhór) a fháil. Faigh amach cén fáth a mbeadh sé sin fíor.

C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10

5.12 Cén fáth a mbeadh díhiodráitiúchán ag cur as do leanaí a mbeadh buinneach orthu?

C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10

An Paincréas
Déanann an paincréas go leor einsímí díleácha. Téann na
heinsímí sin ón bpaincréas isteach sa stéig bheag, áit a
gcuidíonn siad le bia a dhíleá.

An Stéig Mhór
Bíonn go leor leachta mar aon dramh-ábhar neamh-
ionsúite san ábhar a théann isteach sa stéig mhór.
Glacann an stéig mhór uisce ar ais isteach i sruth na fola
(ath-ionsú uisce).

Faecas a thugtar ar an dramh-ábhar leathsholadach a
bhíonn fágtha sa stéig mhór.
● Má ghlactar an iomarca uisce ar ais éiríonn an

dramh-ábhar rósholadach, bíonn iatacht ag cur
as don duine.

● Mura nglactar dóthain uisce ar ais bíonn an dramh-
ábhar an-fhliuch agus bíonn buinneach ar an duine.

Stóráiltear faecas sa reicteam agus téann sé amach as an
stéig tríd an anas, eisligean a thugtar ar fháil réidh le bia
neamh-ionsúite.

5.10 Meastar i dtaobh daoine a mbíonn pian orthu nó a bhíonnmíchompordach tar éis
dóibh bia friochta nó bia ar mhórán saille a ithe go bhfuil an t-ae ag cur as dóibh.
Mínigh an chúis a measfaí a leithéid.

f
Fiosrú

5 S
Sochaí

10


Fíor 5.7 An paincréas



Fíor 5.8 An stéig mhór
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Fíor 6.1 An córas
imshruthaithe

47

Iompar ar fud
na colainne

Focail Thábhachtacha
 plasma  haemaglóibin  antasubstaintí  pláitíní  artairí 
féitheacha  ribeadáin méadailíní  aitriamaí  cuisle

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo, beidh tú in ann:

● Cur síos a dhéanamh ar na feidhmeanna atá ag na codanna fola

● Cur síos a dhéanamh ar struchtúr agus ar fheidhmeanna na bhfuileadán

● Cur síos a dhéanamh ar struchtúr agus ar fheidhmeanna an chroí

● Cur síos a dhéanamh ar chonair na fola ar fud na colainne.

Conas a dtéann ábhair
ar fud na colainne?
Teastaíonn córas iompair ón gcolainn chun
ábhair a bhogadh thart ó áit amháin go háit
eile.
Mar shampla, caithtear bia, ocsaigin agus
fuíolltáirgí a chur chuig na cealla ar fad sa
cholainn agus amach uathu arís.

Is éard atá sa chóras imshruthaithe nó
iompair:
● Fuil
● Córas feadán nó fuileadán.
● An croí, atá de dhíth chun an fhuil a

phumpáil trí na fuileadáin.
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Cad is fuil ann?
Tá ceithre chuid i bhfuil:
● Plasma
● Fuilchealla dearga

● Fuilchealla bána
● Pláitíní.

Plasma
Leacht na fola is ea plasma. Tá dath buí ar éigean air agus
uisce is mó atá ann.

Iompraíonn plasma a lán ceimiceán díleáite ar fud na
colainne. D’fhéadfadh na ceimiceáin seo a leanas a bheith i
gceist:
● Ábhair úsáideacha, cosúil le bia agus ocsaigin
● Fuíolltáirgí, cosúil le dé-ocsaíd charbóin agus salainn.

Iompraíonn plasma teas ó chuid amháin go cuid eile den
cholainn freisin. Is imoibrithe ceimiceacha a chruthaíonn teas
inár gcealla colainne ar fad. Cuidíonn fuil go mór chun teocht
na colainne a choimeád ag 37°C trí iompar teasa.

Iompraíonn plasma na nithe seo a leanas freisin:
● Fuilchealla dearga ● Fuilchealla bána ● Pláitíní.

An tionchar a bhíonn ag plasma ar theocht na colainne
Seoltar fuil sa bhreis (plasma) chuig ár gcraiceann (go háirithe chuig an aghaidh agus éiríonn
sí dearg) nuair a bhímid róthe. Tugann sé seo deis do thuilleadh teasa éalú ónár gcolainn agus
éirímid níos fuaire ansin. D’fhéadfadh sé seo tarlú nuair a bhíonn duine tinn. D’fhéadfadh teocht
na colainne ardú sa chás seo (is é seo gombeadh fiathras ar dhuine). Cuidíonn an teocht ard chun
an baictéir agus na víris, a dhéanann duine tinn, a mharú.

Éiríonn na fuileadáin inár gcraiceann níos lú nuair a éirímid rófhuar. Gluaiseann fuil ó bharr na mball
coirp chuig croílár na colainne. Ní chailleann an cholainn an oiread céanna teasa dá bharr seo.

6.1 Déan plé ar na ceisteanna seo a leanas i ngrúpaí. Ba chóir do gach grúpa urlabhraí a
ainmniú chun a gcuid torthaí a chur in iúl don rang.
(a) Cén fáth go n-éiríonn daoine róthe?
(b) Liostaigh na hathruithe a tharlaíonn sa cholainn nuair a éiríonn duine róthe.
(c) Mínigh na buntáistí a bhaineann leis na hathruithe, a dtagraítear dóibh i (b) thuas.

C
Cu
marsáid

7 S
Sochaí

10


Fíor 6.2 Plasma fola i mála

6.2 Tá cineál eile plasma ann, chomhmaith leis an bplasma fola.
(a) Cad é an dara cineál plasma? (Leid: féach riochtaí damhna i gcaibidil 13.)
(b) Tabhair sampla d’áit eile a bhféadfaí é a aimsiú ann.

6.3 Cén fáth a bhfuil ár bhfuil dearg, ós rud é go bhfuil dath buí ar éigean ar phlasma fola?

S
Sochaí

10C
Cu
marsáid

6
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Fuilchealla dearga
Is sa smior , a bhfuil fáil air i lár na gcnámh, a dhéantar fuilchealla dearga. Bíonn ceimicéan
(nó lí), a mbíonn dath dearg air, ar a dtugtar haemaglóibin, le fáil i bhfuilchealla dearga.
Bíonn iarann de dhíth orainn chun haemaglóibin a chruthú. Tá a lán fuilcheall dearg i bhfuil.

6.4 Aimsigh freagraí na gceisteanna seo, ar chúrsaí a bhaineann le hiarann.
(a) Ainmnigh bia ar bith a ithimid, a bhíonn de dhíth orainn chun iarann a fháil.
(b) Cad is ainéime ann?
(c) Conas is féidir a dhéanamh amachmá tá ainéime ar dhuine?

C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10

Bíonn ocsaigin á hiompar ag haemaglóibín (agus
dá bhrí sin ag fuilchealla dearga). Tabharfar le fios
dúinn i gcaibidil 10, go bhfuil ocsaigin de dhíth
chun fuinneamh a fháil ó bhia.

Conair na hocsaigine
Is sna scamhóga amheascann ocsaigin leis na
fuilchealla dearga. Greamaíonn an ocsaigin don
haemaglóibín sna fuilchealla dearga. Ligeann an
haemaglóibín leis an ocsaigin nuair a shroicheann
an fhuil cealla i bpáirteanna eile dár gcolainn
(cosúil leis an inchinn nó ár matáin).

Fuilchealla bána
Is sa smior a dhéantar fuilchealla
bána freisin. Déanann na
fuilchealla bána ionfhabhtú a
throid. Is mar seo a leanas a
dhéanann siad é:
● Cruinníonn fuilchealla

bána thart timpeall ar
mhiocrorgánaigh (cosúil le baictéir agus víris) agus cuireann siad deireadh leo.

● Cruthaíonn fuilchealla eile bána próitéiní ar a dtugtar antasubstaintí. Cuidíonn
antasubstaintí chun deireadh a chur le miocrorgánaigh a mbíonn ambealach déanta acu
isteach sa cholainn. Tá fíorthábhacht le antasubstaintí. Bíonn an galar SEIF ar dhuine
nuair nach mbíonn antasubstaintí á gcruthú ag a gcolainn.

6.5 Cén fáth nach bhfuil fuil bán seachas dearg, ós rud é go bhfuil fuilchealla bána inti?

C
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marsáid
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Fíor 6.3 Fuilchealla dearga

Fíor 6.4 Baictéir á scrios ag fuilchill bhán

Núicleas Fuillchill
Bhán

Baictéir
díleáite

Baictéir Cruinníonn fuilchealla
bána thart timpeall
ar an mbaictéir
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6.6 Oibrígí i ngrúpaí agus faighigí amach cé na
fadhbanna a bheadh i gceist mar thoradh ar
gach ceann de na nithe seo a leanas. Ba chóir do gach ball den ghrúpa tuairisc a
thabhairt don ghrúpa ranga, ar cheann amháin ar a laghad, de na fadhbanna seo.

C
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Pláitíní
Cruthaítear pláitíní sa smior nuair a bhriseann na
cealla móra ina gcodanna níos lú. Cuidíonn pláitíní
chun téachtáin fhola a chruthú. Mar thoradh air sin,
cuidíonn siad chun na nithe seo a leanas a chosc:
● Cailleadh fola
● Miocrorgánaigh ag dul isteach sa cholainn


Fíor 6.5 Fuilchealla dearga
(dearga), fuilchealla bána (buí)
agus pláitíní (bándearg)


Fíor 6.6 Artairí, féitheacha agus
ribeadáin bheaga bhídeacha.

Cén fáth a dteastaíonn fuil uainn?
Tá fáthanna éagsúla go dteastaíonn fuil uainn. Tá a ról (nó a feidhm) féin ag gach ceann den
cheithre chuid atá i bhfuil, mar a thaispeántar i dTábla 6.1.

Tábla 6.1 An ról atá ag fuil
An chuid den fhuil Feidhm
Plasma Iompraíonn sé ábhair, cosúil le bia agus fuíolltáirgí

Iompraíonn sé teas ar fud na colainne
Fuilchealla dearga Iompraíonn siad ocsaigin
Fuilchealla bána Déanann siad ionfhabhtú a throid
Pláitíní Déanann siad an fhuil a théachtadh

Cad is fuileadáin ann?
Tá trí phríomhchineál soitheach fola ann:
● Artairí
● Féitheacha
● Ribeadáin.

Artairí
Iompraíonn artairí an fhuil amach ón gcroí.
(Smaoinigh gur 'a' an chéad litir san fhocal artairí
agus gur 'a' an chéad litir san fhocal amach.)

Bíonn sruth maith fola sna hartairí mar gheall go
mbíonn fuil á n-iompar acu amach ón gcroí. Deirtear
go mbíonn brú ard leis an bhfuil sna hartairí.

(a) Easpa (nó ganntanas) iarainn
(b) Easpa fuilcheall dearg

(c) Easpa fuilcheall bán
(d) Easpa pláitíní

(e) Easpa fola.
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Féitheacha
Iompraíonn feitheacha an fhuil i dtreo an chroí. Bíonn sruth nó brú fola íseal i
bhféitheacha.

6.7 Smaoinigh ar an eolas atá agat maidir le hartairí agus féitheacha
chun a fháil amach:
(a) Cé acu den phéire a dteastaíonn balla níos láidre agus níos

tibhe uathu.
(b) Cé acu den phéire a dteastaíonn comhlaí uathu, chun cosc a

chur ar an bhfuil sreabhadh ar chúl.

f
Fiosrú

5

An Croí
Tá sé ar cóimhéid le dorn dúnta. Tá fáil air ar thaobh na láimhe clé den chliabhrach, isteach i
dtreo an láir.

Is as cineál speisialta matáin, ar a dtugtarmatán cairdiach, atá an croí déanta. Tá anmatán
cairdiach an-láidir agus ní thuirsíonn sé go héasca.

Crapann an croí ionas go mbíonn sé ábalta fuil a phumpáil ar fud na colainne tríd na
fuileadáin. Cruthaítear cuisle mar thoradh ar an bhfórsa a bhíonn leis an bhfuil.

6.8 Léiríonn an léaráid seo a leanas
líon fuileadán éagsúil.
(a) Féach ar A, B agus C agus

luaigh ar artaire, féith nó
ribeadán gach ceann acu.

(b) Cén treo a mheasann a
shreabhann an fhuil (i.e. ó A go
C nó ó C go A)? Tabhair cúis le
do fhreagra.

(c) Ainmnigh substaint amháin a d’fhéadfadh dul ó na nithe, leis an lipéad B orthu,
agus isteach sna cealla.

(d) Ainmnigh substaint amháin a d’fhéadfadh dul ó na cealla agus isteach sna nithe,
leis an lipéad B orthu.

f
Fiosrú

5

Ribeadáin
Fuileadáin bheaga bhídeacha is ea ribeadáin. Bíonn siad le fáil idir na hartairí agus na féitheacha.

Tá líon ollmhór ribeadán sa cholainn.

Bíonn ballaí na ribeadán an-tanaí. Tugann sé seo deis d’ábhair éagsúla a mbealach a dhéanamh
isteach agus amach as na ribeadáin. Mar shampla, déanann bia a bhealach isteach sna ribeadáin
inár bputóga. Iompraíonn sruth na fola an bia seo chuig na cealla ar fad sa cholainn. Go gairid ina
dhiaidh seo, déanann an bia a bhealach amach as na ribeadáin i dtreo na gceall eile.

A

B

C

Cealla

Fíor 6.8 Fuileadáin éagsúla


Fíor 6.7 Artairí
agus féitheacha
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6.9 Cén fáth a dteastaíonn uainn fuil a phumpáil níos tapa ar fud na colainne le
linn aclaíochta?

f
Fiosrú
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Sochaí
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Struchtúr an chroí
Codanna an chroí
Seoimríní: Tá cheithre sheomra sa chroí. An t-aitriam clé agus deas a thugtar ar an dá sheomra in
uachtar agus anméadailín clé agus deas a thugtar ar an bpéire in íochtar.
Seipteam: Tá balla matánach, ar a dtugtar an seipteam, sa lár, a scarann an dá thaobh den chroí.
Comhlaí croí: Cinntíonn na comhlaí sa chroí nach mbíonn an fhuil ach ábalta sreabhadh i dtreo
amháin. Tá siad cosúil le comhlaí a bheadh i mbonn cairr nó i liathróid phéile (a ligeann aer
isteach ach ní amach) sa chás seo.

An chaoi a sreabhann fuil tríd an gcroí
● Téann an fhuil ó do lámha, do chosa agus ó bhaill eile den cholainn, isteach san aitriam deas

den chroí tríd an vena cava.
Bíonn leibhéal íseal ocsaigine
san fhuil seo.

● Crapann an t-aitriam deas chun
an fhuil a phumpáil trí chomhla
agus isteach samhéadailín
deas.

● Nuair a chrapann anméadailín
deas, dúnann an comhla
ionas nach mbíonn an fhuil
ábalta dul ar ais isteach san
aitriam deas arís. Dá bhrí sin,
pumpáiltear an fhuil amach ón
gcroí san artaire scamhógach
chomh fada leis na scamhóga.

● Ardaíonn an leibhéal ocsaigine
san fhuil sna scamhóga (agus
cailleann sí dé-ocsaíd charbóin
agus ceo uisce freisin).

● Sreabhann an fhuil ó na scamhóga ar ais isteach san aitriam clé den chroí tríd an bhféith
scamhógach. Bíonn an fhuil lán le hocsaigin faoin tráth seo.

● Crapann an t-aitriam clé chun an fhuil a phumpáil trí chomhla agus isteach sa .mhéadailín
clé

● Crapann anméadailín clé, dúnann an comhla agus bíonn gá den fhuil éalú tríd an t-aorta ón
gcroí. Téann an fhuil ar fud na colainne ina dhiaidh sin.

● Beidh ocsaigin á chailleadh ag an bhfuil seo de réir a chéile agus á hídiú ag na cealla.
Déanfaidh an fhuil a bealach ar ais chuig an gcroí, tríd an aitriam deas. Tarlaíonn an rud
céanna ansin ón tús arís.

Nuair a ghlacaimid scíth, buaileann croí an ghnáthdhuine fásta 70 babhta sa nóiméad ar an
meán. Buaileann an croí níos tapúla nuair a bhímid i mbun aclaíochta. Dá bhrí sin, gluaiseann
an fhuil agus na nithe a bhíonn á n-iompar aici, níos tapúla ar fud na colainne.

Comhlaí

Artaire
scamhógach

Vena
cava

Féith
scamhógach

Aorta

Aitriam
deas

Comhla

Méadailín
deas

Matán
cairdiach

Seipteam

Méadailín
clé

Comhla

Aitriam
clé

Fíor 6.9 Struchtúr agus sruth fola an chroí
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An dá chiorcad fola
Tá dhá chiorcad sa chóras imshruthaithe:
● Tugtar an ciorcad scamhógach ar an

gciorcad ina sreabhann an fhuil ón
gcroí chomh fada leis an scamhóga
agus ar ais arís go dtí an croí.

● Tá ciorcad na colainne níos faide. Is
sa ciorcad seo a shreabhann an fhuil
ón gcroí, ar fud na colainne agus ar
ais chomh fada leis an gcroí arís.

Cad is cuisle ann?
Cruthaítear sruth de bhrú nuair a
phumpáiltear an fhuil tríd na hartairí.
Tugtar cuisle ar an sruth seo.

Is féidir cuisle a mhothú i bpáirteanna den cholainn, ina mbíonn na hartairí gar den
chraiceann, sa rosta agus sa mhuineál mar shampla.

Déantar ráta bhuille an chroí a thomhas trí úsáid a bhaint as ráta na cuisle.

6.10 Cén fáth a bhfuil ballaí na n-aitriamaí níos tanaí (agus níos laige) ná mar atá ballaí na
méadailíní?

6.11 Bíonn a lán daoine ag fulaingt le fadhbannamar thoradh ar dhamáiste a bhíonn
déanta do na comhlaí ina gcroí. Cé na fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith acu ó thaobh
shruth na fola de?

6.12 Déan comparáid idir an fhuil san artaire scamhógach agus an fhuil san fhéith
scamhógach maidir leis na nithe seo a leanas:
(a) Brú
(b) Líon na hocsaigine agus dé-ocsaíde carbóin.

6.13 Cén fáth a mbíonn fuil, a bhíonn lán le hocsaigin, i bhformhór de na hartairí?
6.14 Cén fáth a mbíonn brú níos ísle leis an bhfuil san fhéith scamhógach námar a bhíonn

leis an bhfuil san artaire scamhógach?

f
Fiosrú

5

● Méadailíní an chroí
● Déanann anméadailín deas fuil a phumpáil ón gcroí chuig na scamhóga. Níl ach achar

sách gearr i gceist agus dá bhrí sin, tá na ballaí matánacha sa mhéadailín deas tanaí go
maith.

● Déanann anméadailín clé fuil a phumpáil ar fud na colainne ón gcroí. Tá achar fada i
gceist agus dá bhrí sin, tá na ballaí matánacha sa mhéadailín clé an-tiubh.

Artaire scamhógach agus féith scamhógach
● Iompraíonn formhór de na hartairí sa cholainn fuil a bhíonn lán le hocsaigin. Is eisceacht

é an t-artaire scamhógach sa chás seo áfach, mar bíonn leibhéal íseal ocsaigine san fhuil
a bhíonn á iompar aige.

● Iompraíonn formhór de na féitheacha sa cholainn fuil a mbíonn leibhéal íseal ocsaigine
inti. Is eisceacht í an fhéith scamhógach sa chás seo áfach, mar bíonn a lán ocsaigine san
fhuil a bhíonn á iompar aici.

Fíor 6.10 An dá chiorcad fola

SCAMHÓGA

COLAINN

Artaire

Féith

Féith

Artaire
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Gníomhaíocht 6.1
Ceist
Cad é ráta an chroí agus duine ar a shuaimhneas?
Trealamh de dhíth
Stopuaireadóir nó amadóir
An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Agus do scíth á ligean agat, bain úsáid as do chorrmhéar agus as domhéar fhada, chun do chuisle

a aimsiú i do rosta nó i do mhuineál. Úsáidtear an ráta cuisle chun ráta an chroí a thomhas.
2. Déan líon na gcuislí a chomhaireamh ar feadh nóiméad amháin.
3. Déan é seo trí bhabhta ar fad.
4. Suimigh an trí fhigiúr agus roinn an toradh ar a trí, chun anmeánráta cuisle (agus duine ar a

shuaimhneas) a fháil amach.
Tá sé níos fearr an meánráta a fháil, seachas díreach an cuisle a sheiceáil babhta amháin.

f
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An tionchar a bhíonn ag aclaíocht ar ráta na cuisle
Bíonn i bhfad níos mó bia agus ocsaigine de dhíth ar na cealla sa cholainn (go háirithe sna
matáin), nuair a bhíonn duine i mbun aclaíochta. Bíonn gá do na cealla fáil réidh le níos mó
teasa agus dé-ocsaíde carbóin freisin. Dá bhrí sin, buaileann an croí níos tapúla agus bíonn
ráta na cuisle níos tapúla freisin mar thoradh ar aclaíocht.

6.15 Tugtar ráta an chroí (i mbuillí sa nóiméad, BSM) a bhíonn ag ainmhithe éagsúla agus
líon na mblianta, ar an meán, a mhaireann siad, i dTábla 6.2.

Tábla 6.2 Rátaí an chroí agus líon namblianta, ar an meán, a mhaireann ainmhithe
faoi leith

Ainmhí Luch Francach Madra beag Duine

Ráta an chroí (BSM) 650 410 120 72

Meántréimhse saoil
(blianta)

2 2.5 10 75

(a) Mol fáth (nó hipitéis) go mbíonn éagsúlaíochtaí i
gceist maidir le rátaí an chroí.

(b) Cémhéad babhta a bhuaileann an croí (ar an meán),
i mbuillí: (i) sa nóiméad, (ii) san uair, (iii) sa lá,
(iv) sa bhliain, (v) thar 75 bliain, an mheántréimhse
saoil?

(c) Ríomh líon na mbuillí croí sa mheántréimhse saoil
de gach ceann de na hainmhithe eile.

(d) Dar le daoine áirithe, bíonn timpeall an líon céanna
buillí croí ag gach ainmhí le linn a dtréimhse
saoil. Tacaíonn roinnt de na figiúirí thuas leis an
smaoineamh seo ach tagann na figiúirí do cheann
amháin de na hainmhithe, trasna air. Cé acu de na
hainmhithe atá i gceist sa chás seo?

f
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Fíor 6.11 Ráta an chroí
a thomhas
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Gníomhaíocht 6.2
Ceist
Cén tionchar a bhíonn ag aclaíocht ar ráta an chroí?
Déan ráta an chroí a thaifead agus duine ar a shuimhneas. Ina dhiaidh sin, déan é a thaifead tar éis don
duine a bheith i mbun aclaíochta. Déantar é seo trí na rátaí cuisle a chomhaireamh, nuair a bhíonn
duine ar a shuimhneas agus tar éis a bheith i mbun aclaíochta.

Trealamh de dhíth
Stopuaireadóir nó amadóir
Sábháilteacht
● Ba chóir tabhairt faoin aclaíocht i dtimpeallacht shábháilte (i.e. in áit nach bhféadfaí tuisle a

bhaint as duine nó dochar a dhéanamh do dhuine).
● Ba chóir an cineál aclaíochta a bheith rialaithe, ionas go mbíonn sé sábháilte don duine.
● Go ginearálta, ba chóir go mbeadh sláinte an duine, a bhíonn ag dul faoi scrúdú, go maith.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Déan do ráta cuisle (nó ráta do chroí) a thaifead, agus tú ar do shuaimhneas, cosúil le

gníomhaíocht 6.1. Más fearr leat, is féidir leat úsáid a bhaint as an eolas (nó na sonraí) a bhailigh
tú i ngníomhaíocht 6.1.

2. Ag glacadh leis go bhfuil tú i mbarr do shláinte, téigh i mbun dianaclaíochta ar feadh dhá nóiméad
(e.g. dul suas agus anuas ar chéim nó rith ar an láthair).

3. Déan líon na gcuislí sa nóiméad a chomhaireamh, díreach tar éis a bheith i mbun aclaíochta.
4. Lean ort á dtaifead, go dtí go mbíonn an chuisle ag anmeánráta arís agus tú ar do shuaimhneas.
5. Déan taifead a choinneáil ar an achar a thógann sé don ráta cuisle dul ar ais mar is ceart tar éis na

haclaíochta.

6. Déan na torthaí a thaifead i dtábla, cosúil leis an gceann thíos.

Líon na gcuislí sa
nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas

Líon iomlán na gcuislí
i dtrí nóiméad agus tú
ar do shuaimhneas

Anméanráta cuisle sa
nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas

Na rátaí cuisle sa
nóiméad tar éis
aclaíochta

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 S
Sochaí

10

Por
tfóilió

46

5. Déan na rátaí cuisle a thaifead i dtábla, cosúil leis an gceann thíos.

Líon na gcuislí sa nóiméad
agus tú ar do shuaimhneas

Líon iomlán na gcuislí i
dtrí nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas

Anméanráta cuisle sa
nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas
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6.16 Déan cur síos ar na hathruithe a thagann ar an bhfuil sna horgáin seo a leanas:
(a) An croí (b) Na stéigeacha (c) Na scamhóga.

6.17 Ainmnigh an fuileadán a iompraíonn fuil:
(a) Ón gcroí chuig na scamhóga. (b) Ó na lámha agus ó na cosa chuig an gcroí.

6.18 Déantar brú fola a thomhas mar xmmHg. Bíonn brú fola an duine de ghnáth ag
120 mmHg. Bíonn an brú fola a bhíonn ag sioráf ag 300 mmHg de ghnáth. Cén fáth a
mbíonn brú fola chomh hard sin ag sioráf?

f
Fiosrú

5

Cad a tharlaíonn don fhuil i gcodanna éagsúla den cholainn?
Déantar achoimre air seo i dTábla 6.3.

Tábla 6.3 Cad a tharlaíonn don fhuil i gcodanna éagsúla den cholainn
Orgán Sealbhaíonn fuil: Cailleann fuil:
Scamhóga Ocsaigin Dé-ocsaíd charbóin agus

uisce
Stéigeacha Bia, uisce agus dé-ocsaíd charbóin Ocsaigin
Cloigeann/lámha Dé-ocsaíd charbóin agus uisce Ocsaigin agus bia
An chuid íochtair den
cholainn/cosa

Dé-ocsaíd charbóin agus uisce Ocsaigin agus bia

Cén conair a úsáideann fuil le dul ar fud na colainne?
Fíor 6.11: Seomacasamhail den chóras a úsáidtear chun fuil a chur ar fud na colainne.

Scamhóga

Croí

Cloigeann agus lámha

Goile

Ae

Stéige

Duáin

An chuid íochtair
den cholainn/cosa

Cuireann na saigheada in iúl
an treo ina ngluaiseann an fhuil

Fuil ard in ocsaigin

Fuil íseal in ocsaigin

Artaire
scamhógach

Vena cava

Féith
scamhógach

Aorta

Fíor 6.12 Conair na fola ar fud na colainne
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57

An córas
análaithe

Focail Thábhachtacha
 riospráid  eisfhearadh  traicé  broncas  broincín
 ailbheolas  scairt  ionanálú  easanálú

Forthorthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo, beidh tú in ann:

● Míniú a thabhairt ar an gcúis atá le hanálú

● Cur síos a dhéanamh ar struchtúr agus ar fheidhmeanna an chórais análaithe

● An leibhéal dé-ocsaíde carbóin in anáil, a dhéanaimid a tharraingt agus a scaoileadh
amach, a fhiosrú

● Ár ráta análaithe a fhiosrú agus muid ar ár suaimhneas nó tar éis aclaíochta.

Cén fáth a mbímid ag análú?

Gníomhaíocht 7.1
Ceist
Céard a tharlaíonn don chliabhrach nuair a dhéantar anáil a tharraingt?

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Cuir do lámh ar do chliabhrach.

2. Déan anáil a tharraingt (ionanálú) agus anáil a scaoileadh amach (easanálú) go mall roinnt

babhtaí.

3. Cén chaoi a mhothaíonn tú? An dtugann tú faoi deara go bhfuil an áit a bhfuil do lámh ag athrú?

4. Nuair a bhíonn tú ag análú, an ndéanann do chliabhrach méadú nó laghdú?

5. Nuair a ligean tú anáil amach, cén chaoi a dtagann athrú ar do chliabhrach?

f
Fiosrú

3 S
Sochaí

10

Por
tfóilió
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Seo a leanas a tharlaíonn nuair a
bhímid ag análú:
● Nuair a dhéanaimid anáil a

tharraingt (ionanálú), líonann
ár scamhóga le haer – agus
is é seo an fáth a raibh do
chliabhrach ag éirí níos mó
nuair a bhí anáil á tarraingt
agat agus gur éirigh sé níos
lú nuair a scaoil tú d’anáil
amach i nGníomhaíocht 7.1.

● Téann ocsaigin ón aer inár
scamhóga, amach sa sruth
fola.

● Iompraíonn an fhuill ocsaigin
chuig na cealla ar fad inár
gcolainn agus úsáidtear í
chun fuinneamh a scaoiileadh
as bia. Tugtar riospráid (a
mhínítear i gcaibidil 10) ar
an bpróiseas seo, nuair a
scaoiltear fuinneamh as bia.

● Is mar thoradh ar riospráid
inár gcealla éagsúla, a chruthaítear dé-ocsaíd charbóin agus galuisce. Téann siad sa sruth
fola agus iompraíonn an fhuil chuig na scamhóga iad.

● Téann an dé-ocsaíd charbóin agus an galuisce ón bhfuil chuig na scamhóga agus déantar
iad a easanálú.

Sa chaoi sin, cuireann an córas análaithe ocsaigin ar fáil do riospráid agus faigheann sé réidh
leis na fuíolltáirgí a chruthaíonn riospráid (i.e. dé-ocsaíd charbóin agus uisce).

Tugtar an córas riospráidemar ainm eile ar an gcóras análaithe freisin.

Is eisfhearadh a thugtar air, nuair a fhaightear réidh le fuíolltáirgí, a chruthaítear mar thoradh
ar imoibrithe, as do cholainn. Glanann an córas análaithe an dé-ocsaíd charbóin agus
galuisce as an gcolainn.

7.1 Ainmnigh na fuileadáin a thugann fuil:
(a) Ón gcroí chuig na scamhóga.
(b) Ó na scamhóga chuig an gcroí.
(c) Ón gcroí chuig an gcuid eile den cholainn.
(d) Ó na cealla chuig an gcroí.

7.2 (a) Cén fáth a dteastaíonn ocsaigin ón gcolainn?
(b) Ainmnigh dhá shubstaint a ghlantar as an

gcolainn.

f
Fiosrú

5

Tá an scamhóg chlé
beagán níos lú ná an scamhóg
dheas (chun spás a dhéanamh
don chroí).

An raibh a fhios agat?

Scamhóga

Fuileadán

Cealla na colainne

Fuileadán
O2

O2

O2

O2
O2O2

CO2

CO2 CO2

CO2+

Dé-ocsaíd charbóin (CO2)
Uisce (H2O)

Ocsaigin (O2)

H2O
CO2+

H2O

H2O

O2
H2O


Fíor 7.1Malartú gás idir na scamhóga agus
cealla na colainne
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An córas análaithe
Cad iad feidhmeanna na gcodanna difriúla sa chóras análaithe?
Is éard atá sa chóras análaithe:
● Srón
● Traicé nó píobán garbh
● Broncas agus broincíní

● Ailbheolas
● Scairt
● Easnacha agus matáin idireasnacha

Srón
Táimid in ainm anáil a tharraingt (ionanálú) trínar srón. Is iad seo a leanas na fáthanna atá
leis:
● Gabhann ribí agus smuga (múcas) cáithníní dusta agus baictéir sa srón.
● Éiríonn an t-aer te agus tais nuair a théann sé tríd an tsrón. Bíonn sé níos éasca ag

ocsaigin dul ó na scamhóga chuig sruth na fola le cabhair ón aer te agus tais.

Traicé nó píobán garbh
Iompraíonn an traicé nó an píobán garbh aer ó agus chuig na scamhóga.

Broncas agus broincíní
Tá dhá bhroncas againn. Iompraíonn an dá bhroncas aer idir an piobán garbh agus an
scamhóg.

Foroinneann an dá bhroncas a lán babhtaí, chun feadáin bheaga bhídeacha, ar a dtugtar
broincíní, a chruthú. Iompraíonn na broincíní aer chuig agus ó na haershaic nó na
hailbheolais.

Srón

Béal

Traicé
(píobán garbh)

Broncas

Broincín

Ailbheolas

Easna

Matán
idireasnach

Matán
(Scairt)


Fíor 7.2 An córas análaithe

59

JC_SCI_SECX_CH07 Gaeilge.indd 59 09/02/2017 13:43



A
N

SA
O

L
B

IT
H

EO
LA

ÍO
C

H
CAIBIDIL 7 AN CÓRAS ANÁLAITHE

Ailbheolas
Bíonn an t-uafás d’aershaic bheaga bhídeacha, ar a
dtugtar aibheolais, i ngach scamhóg. Bíonn líneáil an-
tánaí ar gach aibheolas agus bíonn a lán fuileadán beag
bídeach, ar a dtugtar ribeadáin, thart timpeall orthu. Is
í an fheidhm atá ag aibheolais ná malartú gáis:
● Téann ocsaigin ón aer san aibheolas isteach sna

fuileadáin.
● Ag an am céanna, téann dé-ocsaíd charbóin agus

uisce ó na fuileadáin isteach i ngach ceann de na
haibheolais.

● Téann na gáis sa dá threo trí phróiseas ar a dtugtar
idirleathadh.

Scairt
Leathánmatán is ea an scairt, a chruthaíonn bun an chliabhraigh. Téann aer isteach agus
amach as na scamhógamar thoradh ar an scairt, mar aon leis na heasnacha agus leis na
matáin idireasnacha (atá lonnaithe idir na heasnacha).

7.3 Taighde ar idirleathadh:
(a) Cad atá i gceist le hidirleathadh? (Leid: féach

caibidil 13.)
(b) Déan amach an oibríonn idirleathadh níos

fearr:
(i) Ag teocht ard nó ag teocht íseal.
(ii) Ar dhromchla tirim nó ar dhromchla tais.

(c) Bunaithe ar na freagraí a thug tú i gcuid
(b), cén chaoi a bhfuil an córas análaithe
curtha in oiriúint ionas go mbíonn an deis ag
idirleathadh oibriú mar is ceart?

C
Cu
marsáid

6f
Fiosrú

5

O2 H2O
CO2

Ocsaigin Dé-ocsaíd
charbóin agus

galuisce

BroincínFuileadán

Fuil íseal in ocsaigin
agus ard i ndé-ocsaíd

charbóin

Ailbheolas

Fuil ard in
ocsaigin agus íseal

i ndé-ocsaíd
charbóin

Broincín

Fuileadán
(ribeadán)

Ailbheolas


Fíor 7.5Malartú gás san aibheolas

Fíor 7.3 Tá namilliúin aibheolas i
ngach scamhóg



Fíor 7.4 Scanadh ar chliabhrach
an duine, ina dtaispeántar na
scamhóga
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Gníomhaíocht 7.2
Ceist
An féidir le macasamhail den chliabhrach an chaoi a dtéann aer isteach agus amach as na scamhóga,

a léiriú dúinn?

Trealamh de dhíth
Buidéal plaisteach mór (2 lítear is fearr) folamh

chun an cliabhrach a léiriú

Balún chun na scamhóga a léiriú

Banda rubair

Mála plaisteach chun an scairt a léiriú

Siosúr

An ghníomhaíocht a dhéanamh
Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh asat féin, i mbeirteanna nó i ngrúpaí.

1. Gearr an buidéal plaisteach timpeall an bealach ar fad, thart ar dhá thrian den bhealach síos agus
faigh réidh leis an gcuid íochtair.

2. Sáigh an balún síos i mbarr an bhuidéil.
3. Fill barr an bhalúin anuas ar scrogall an bhuidéil.
4. Gearr an mála plaisteach, ionas go gclúdaíonn sé íochtar an bhuidéil agus go mbíonn thart ar 4cm

le spáráil thart timpeall air.
5. Bain úsáid as an mbanda rubair chun an plaisteach a choimeád thar íochtar an bhuidéil, ionas go

mbíonn sé cothrom ach scaoilte de bheagán.
6. Bain pinse i lár báire as an gclúdach plaisteach ar íochtar an bhuidéil agus tarraing síos go réidh

é. Cad a tharlaíonn domhéid an bhalúin? An léiríonn sé seo anáil a tharraingt agus scaoileadh le
hanáil?

7. Déan an chuid i lár báire den chlúdach plaisteach a bhrú suas go réidh. Cad a tharlaíonn do
mhéid an bhalúin? An léiríonn sé seo ionanálú agus easanálú?

8. Tá dhá scamhóg againn. Níl ag an macasamhail seo ach scamhóg amháin. Déan plé i ngrúpa ar
an gcaoi a bhféadfaí an ghníomhaíocht seo a athrú, ionas go mbeifeá ábalta macasamhail le dhá
scamhóg a chruthú.

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 f
Fiosrú

5 C
Cu
marsáid
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Buidéal plaisteach
Brúigh síos an

balún

Fill síos an balún thar
scóig an bhuidéil

Mála plaisteach gearrtha
ionas go gclúdaíonn sé
íochtar an bhuidéil

(a) (b) (c) (d)

Gearr
anseo

Banda rubair

Fíor 7.6Macasamhail de chliabhrach agus de scamhóg
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7.4 (a) Cén fáth a bhfuil dhá bhroncas againn?
(b) Cén fáth, dar leat, a bhfuil an oiread sin aibheolas againn?
(c) Luaigh dhá bhealach a bhfuil struchtúr na n-aibheolas curtha in oiriúint chun dul i

ngleic le malartú gáis.
7.5 (a) Bíonn a lán dusta agus orgánaigh, a chruthaíonn galair, in aer ionanálaithe. Luaigh

bealach amháin a chuirtear cosc ar na hábhair seo, nach mbíonn de dhíth ar dhuine,
ó dhul isteach sna haibheolais.

(b) Ainmnigh an gás a théann ó na haibheolais isteach san fhuil.
(c) Cén chuid den fhuil a dtéann an gás seo inti?
(d) Ainmnigh táirge eisfheartha a théann ón bhfuil isteach sna haibheolais.
(e) Cad a thugtar ar an bpróiseas, ina dtéann gáis isteach sna haibheolais agus amach

astu?

f
Fiosrú

5

7.6 Cémhéad dé-ocsaíd charbóin de ghnáth a bhíonn san aer?
7.7 Cén fáth a mbíonn níos mó dé-ocsaíde carbóin in aer easanálaithe ná mar a bhíonn in

aer ionanálaithe?
7.8 Taispeánann an tábla thíos líon na dé-ocsaíde carbóin a bhí

easanálaithe ag triúr daoine. Bhí duine acu ag ligean scíthe, duine eile ag siúl agus
bhí an tríú duine ag rith. Freagair na ceisteanna seo a leanas, bunaithe ar na figiúirí sa
tábla:
(a) Ón tábla, déan na daoine a mheaitseáil leis na gníomhaíochtaí.
(b) Cé acu a mbeadh an líon is mó ocsaigine de dhíth orthu?
(c) Cén fáth, dar leat, a raibh níos mó ocsaigine de dhíth ar an duine i gcuid (b)?

Luaigh i do fhreagra aon chuid (nó codanna) den cholainn a raibh líon níos mó
ocsaigine de dhíth orthu.

(d) Cén duine a mbeadh an ráta análaithe (líon na n-análacha sa nóiméad) is ísle acu?
(c) Cén fáth, dar leat, a mbeadh níos lú ocsaigine de dhíth ar an duine i gcuid (d)?

Duine An céatadán dé-ocsaíde carbóin in aer
easanálaithe

A 7

B 4

C 9

f
Fiosrú

4 f
Fiosrú

5

Cén difríocht atá idir aer a dhéantar a ionanálú
agus aer a dhéantar a easanálú?
Ní hionann gach a bhfuil in aer ionanálaithe agus gach a bhfuil in aer easanálaithe, mar
thoradh ar mhalartú gás sna haibheolais. Tugtar na figiúirí garbha i dTábla 7.1.

Tábla 7.1 Comhdhéanamh an aeir ionanálaithe agus aeir easanálaithe
Substaint % d’aer ionanálaithe % d’aer easanálaithe
Nítrigin 78 78
Ocsaigin 21 14
Dé-ocsaíd charbóin 0.04 5
Galuisce Athraitheach I bhfad níos airde ná an leibhéal in

aer ionanálaithe

62

JC_SCI_SECX_CH07 Gaeilge.indd 62 09/02/2017 13:44



A
N

SA
O

L
B

ITH
EO

LA
ÍO

C
H

CAIBIDIL 7 AN CÓRAS ANÁLAITHE

Gníomhaíocht 7.3
Ceist
An féidir linn comparáid a dhéanamh idir an leibhéal dé-ocsaíde carbóin in aer ionanálaithe agus in
aer easanálaithe?
Iompaíonn aoluisce modartha nó broghach nuair a bhíonn dé-ocsaíd charbóin i láthair ann.
Déanfaimid anáil a tharraingt trí choimeádán amháin aoluisce agus déanfaimid anáil a ligean trí
choieádán eile aoluisce.

Trealamh de dhíth
Dhá phromhadán
Dhá stopallán le poill

Feadánra nó soip
Aoluisce glan

Sábháilteacht
● D’fhéadfadh feadánra gloine scoilteadh nó briseadh. Úsáid feadánra plaisteach nó soip

phlaisteacha más féidir.
● Má bhaineann tú úsáid as feadánra, ba chóir é a ní le déanamh cinnte go mbíonn sé glan.
● Déan cinnte nach mbíonn an feadánra nó an sop, a bhíonn tú ag análú tríd, san aoluisce

(ionas nach mbíonn aoluisce á shú isteach agat).
● Ba chóir a bheith cúramach agus na stopalláin á gcur sna promhadáin agat (ar fhaitíos go

mbrisfeadh na promhadáin).
● Ba chóir a chinntiú go ndéantar aer a shú agus a scaoileadh as na promhadáin chuí.
● Níor chóir an gaireas a roinnt, ar fhaitíos go ndéanfaí ionfhabhtuithe a scaipeadh.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Cuir an méid céanna aoluisce glan

sa dá phromhadán, mar a thaispeántar
i bhFíor 7.7.

2. Déan aer a shú as promhadán X agus
coinnigh d’anáil istigh chomh fada agus is
féidir leat.

3. Déan anáil a scaoileadh amach trí
phromhadán Y.

4. Athdhéan céimeanna 2 agus 3 arís go dtí
go n-éiríonn an t-aoluisce i gceann de na
promhadáin broghach.

5. Cé acu is túisce a d’éirigh broghach - an
t-aoluisce i bpromhadán X nó Y?

6. Cén fáth a n-éiríonn an t-aoluisce sa dara
phromhadán broghlach de réir a chéile?

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 f
Fiosrú
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Cad é an ráta análaithe?
Is éard é an ráta análaithe ná líon na n-análacha a tharraingíonn duine nó ainmhí sa nóiméad.
Anáil amháin is ea anáil amháin a tharraingt agus anáil amháin a ligean.

Aoluisce

Anáil isteach Anáil amach

X Y

BA

Fíor 7.7 Comparáid a dhéanamhmaidir
le tiúchan CO2
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7.11 Is iondúil go mbíonn ráta análaithe níos ísle ag daoine níos sláintiúla. Téann a ráta
análaithe ar ais mar is ceart i bhfad níos tapúla tar éis dóibh a bheith i mbun aclaíochta
ná mar a théann sé do dhaoine nach bhfuil aclaí. Céard a thugann sé seo le rá maidir le
méid a gcuid scamhóg?

7.12 Ardaíonn rátaí análaithe de réir mar a bhíonn ambealach á dhéanamh suas an sliabh
ag daoine, fiú mura mbíonn siad ach ag suí i gcarr agus gan dada á dhéanamh acu.
Tabhair míniú (nó hipitéis) maidir leis an athrú seo.

f
Fiosrú

4 S
Sochaí

10

Gníomhaíocht 7.4
Ceist
Cén chaoi ar féidir linn ár ráta análaithe agus muid ar ár suaimhneas, a fháil amach?

Trealamh de dhíth
Stopuaireadóir

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Comhair líon na mbabhtaí a dhéanann tú anáil a tharraingt (ionanálú) sa nóiméad agus tú ar do

shuaimhneas.
2. Athdhéan céim 1 dhá bhabhta eile, ionas go mbíonn trí chomhaireamh agat.
3. Déan an trí fhigiúr a shuimiú le chéile agus roinn an toradh ar a trí. Léiríonn sé seo líon na

n-análacha, ar an meán, sa nóiméad agus tú ar do shuaimhneas. Bíonn an toradh seo níos
cruinne, ná díreach an toradh ó chomhaireamh amháin.

4. Déan do ráta análaithe a thaifead i dtábla, cosúil leis an gceann thíos.

Líon na n-análacha (ionanálú)
sa nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas

Líon iomlán na n-análacha
(ionanálú) i dtrí nóiméad
agus tú ar do shuaimhneas

Líon na n-análacha
(ionanálú) sa nóiméad,
ar an meán, agus tú ar do
shuaimhneas

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 S
Sochaí

10

Por
tfóilió
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7.9 Cén fáth a bhfuil ráta análaithe níos airde ag leanaí ná mar atá ag daoine fásta?
7.10 (a) Déan na rátaí análaithe d’ainmhithe eile a fhiosrú.

(b) An bhfeiceann tú patrún a chruthaíonn nasc idir an ráta análaithe agus méid an
ainmhí? Má fheiceann, déan cur síos ar an nasc.

(c) An bhfeiceann tú patrún a chruthaíonn nasc idir an ráta análaithe agus tréimhse
saoil an ainmhí? Má fheiceann, déan cur síos ar an nasc.

C
Cu
marsáid

6 f
Fiosrú

4 S
Sochaí

10

Is é an gnáthráta análaithe do dhuine fásta agus é/í ar a s(h)uaimhneas ná 8 go 16
anáil sa nóiméad. Is é an gnáthráta do leanaí ná 44 anáil sa nóiméad ar a mhéad.

An raibh a fhios agat?
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Gníomhaíocht 7.5
Ceist
Cén chaoi ar féidir linn an tionchar a bhíonn ag aclaíocht ar an ráta análaithe a fhiosrú?

Trealamh de dhíth
Stopuaireadóir

Sábháilteacht
● Tabhair faoi chineál cuí aclaíochta (i.e. aclaíocht a bhíonn sábháilte agus nach mbíonn ródhian

don té a bhíonn ag tabhart faoi). Níor chóir tabhairt faoin ngníomhaíocht seo mura bhfuil tú i

mbarr do shláinte.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Déan do ráta análaithe a thaifead, agus tú ar do shuaimhneas, cosúil le gníomhaíocht 7.4. Más

fearr leat, is féidir leat úsáid a bhaint as an eolas (nó na sonraí) a bailíodh i ngníomhaíocht 7.4.

Úsáidtear an ráta seo mar threoir rialaithe nó chun comparáid a dhéanamh.

2. Téigh i mbun dianaclaíochta ar feadh dhá nóiméad (e.g. ag léim suas agus anuas nó ag rith ar an

láthair).

3. Déan líon na n-análacha sa nóiméad a chomhaireamh, díreach tar éis a bheith i mbun aclaíochta.

4. Lean ort á dtaifead, go dtí go mbíonn an anáil ag an meánráta arís agus tú ar do shuaimhneas.

5. Déan taifead a choinneáil ar an achar a thógann sé don ráta análaithe dul ar ais mar is ceart tar éis

na haclaíochta.

6. Déan do thorthaí a thaifead i dtábla, cosúil leis an gceann thíos. Tarraing graf ar ghrafpháipéar nó

i do Phortfóilió do dhaltaí, a léiríonn na torthaí a fuair tú (léirigh an t-am ar an x-ais agus líon na

n-análacha sa nóiméad ar an y-ais).

Líon na n-análacha
(ionanálú) sa
nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas

Líon iomlán na
n-análacha (ionanálú)
i dtrí nóiméad agus tú
ar do shuaimhneas

Anméanráta
análaithe sa nóiméad
agus tú ar do
shuaimhneas

Na rátaí análaithe
sa nóiméad tar éis
aclaíochta

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 S
Sochaí

10

Por
tfóilió

56

Is éard is hipitéis ann ná nuair a thugann eolaí míniú ar rud éigin
nuair nach mbíonn ach fíorbheagán fianaise i gceist. Bíonn an deis tuilleadh
fiosruithe a reáchtáil chun fáil amach anmbíonn fírinne leis an hipitéis.

An raibh a fhios agat?
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7.14 Déanann Seán anáil a tharraingt agus anáil a ligean
amach trí fheadán X i bhFíor 7.9.
(a) Cén phromhadán a rachaidh an t-aer

ionanálaithe tríd?
(b) Ainmnigh leacht a d’fhéadfaí a úsáid sna

príomhadáin, chun difriocht a aimsiú sa
chomhdhéanamh idir aer ionanálaithe agus
easanálaithe.

(c) Cén chaoi a mbeadh cuma dhifriúil ar na
leachtanna i bpríomhadán A agus B, tar éis
roinnt nóiméad a chaitheamh ag análú?

(d) Cén tátal a rinne tú, bunaithe ar an difriocht
seo?

f
Fiosrú

4 f
Fiosrú

5

A B

X

Fíor 7.9


7.13 Léiríonn an bharrachairt atá le feiceáil i bhFíor 7.8 an ráta análaithe do thriúr daoine
- A, B agus C, nuair a bhíonn siad ar a suaimhneas agus tar éis a bheith i mbun
aclaíochta. Freagair na ceisteanna seo a leanas, bunaithe ar an eolas atá sa
bharrachairt.

(a) Cé acu den triúr a bhfuil an ráta is ísle análaithe acu agus iad ar a suaimhneas?
(b) Cé acu den triúr a bhfuil an ráta is airde análaithe acu tar éis a bheith i mbun

aclaíochta?
(c) Cé acu a bhfuil an raon is mó acumaidir lena ráta análaithe?
(d) Cén céatadán demhéadú atá i gceist maidir leis na rátaí análaithe do dhuine A?
(e) Ríomh anmeánráta análaithe don triúr daoine:

(i) agus iad ar a suaimhneas
(ii) tar éis a bheith i mbun aclaíochta.

(f) Cé, dar leat, an duine is sláintiúla? Luaigh dhá phíosa fianaise ónmbarrachairt mar
thaca le do fhreagra.

f
Fiosrú

4 f
Fiosrú

5

30 Ráta agus iad ar
a suaimhneas
Ráta tar éis a bheith
i mbun aclaíochta

20

Rá
ta

an
ál
ai
th
e
(c
é
m
hé

ad
an

ái
ls
a
nó

im
éa
d)

10

A B
Duine

C
Fíor 7.8
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AONAD 2

67

Staidéar
ar ghnáthóg

Focail Thábhachtacha
 éiceolaíocht  timpeallacht  éiceachóras  gnáthóg  tosca timpeallachta
(aibitheacha)  eochair aitheantais  eitic  pútar  líontán scaobtha 
leathán bailithe  ceap tuisle  cuadraí  oiriúnuithe  pobal  iomaíocht
 idirspleáchas  táirgeoirí  tomhaltóirí  heirbeabhóirí  carnabhóirí
 uiliteoirí  dianscaoilteoirí  biashlabhra bia-eangach  sreabhadh fuinnimh
 sreabhadh damhna

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo, beidh tú in ann:

● Gnáthóga éagsúla a shainaithint

● Staidéar a dhéanamh ar ghnáthóg trí:

■ Gnéithe timpeallachta a thomhas

■ Eochracha a úsáid chun plandaí agus ainmhithe a ainmniú

■ Orgánaigh a bhailiú i ngnáthóg

■ Líon na bplandaí i ngnáthóg a mheas

● Oiriúnuithe, iomaíocht agus idirspleáchas orgánach i ngnáthóga a phlé

● Míniú a thabhairt ar an gcaoi a sreabhann fuinneamh agus damhna trí éiceachóras.

Céard is éiceachórais agus gnáthóga ann?
Éiceachórais
Éiceolaíocht a thugtar ar an staidéar ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn plandaí agus
ainmhithe lena chéile agus lena bhfuil timpeall orthu (lena dtimpeallacht). Tá an domhan beo
roinnte ina éiceachórais, grúpaí ina bhfuil plandaí, ainmhithe agus timpeallachtaí den sórt
céanna. Seo samplaí de mhór-éiceachórais:

● Fásaigh
● Foraoiseacha trópaiceacha báistí

● Féarthailte
● Cladaigh


Fíor 8.1 Samplaí de mhór-éiceachórais
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8.1 Freagair na ceisteanna seo ar ghnáthóga:
(a) Cén difríocht atá idir éiceachóras agus gnáthóg?
(b) Cé acu is mó, éiceachóras nó gnáthóg?
(c) Ainmnigh trí chineál gnáthóige atá le fáil in Éirinn.

f
Fiosrú

5

Gnáthóga
Is limistéir mhóra iad éiceachórais ina bhfuil timpeallachtaí agus neacha beo den sórt céanna.
Bíonn éiceachóras rómhór de ghnáth chun staidéar a dhéanamh air. Ina áit sin, déantar
staidéar ar chuid bheag logánta den éiceachóras ar a dtugtar gnáthóg. Is i ngnáthóg a bhíonn
cónaí ar orgánach.

Is féidir staidéar a dhéanamh ar a lán gnáthóga éagsúla. Ina measc tá:


Fíor 8.2 Déan deimhin de go
leanann tú cód na tuaithe

An chaoi le staidéar a dhéanamh ar ghnáthóg
Obair allamuigh a thugtar ar staidéar ar ghnáthóg logánta. Más féidir, ba chóir cuairt a
thabhairt ar an ngnáthóg i séasúir éagsúla. Léireoidh sé sin an chaoi a n-athraíonn an
ghnáthóg i gcaitheamh na bliana.

Tá cód tuaithe aitheanta ann agus tá sé tábhachtach an cód sin a leanúint nuair atá aon
ghnáthóg á fiosrú.

Cód na tuaithe
● Faigh cead chun dul isteach ar thalamh

phríobháideach.
● Dún geataí taobh thiar díot.
● Ná cuir isteach ar bheostoc.
● Ná déan damáiste do gheataí, do chlaíocha ná

do bharra.
● Ná las tinte.
● Ná fág bruscar.
● Más féidir, ‘ná fág ach lorg coise agus ná tóg ach cuimhní’.

● Féarthalamh
● Fál sceach
● Cladach carraigeach
● Talamh coille

● Portach
● Páirc áitiúil
● Garraí scoile
● Lochán.

Sa chaibidil seo beimid ag plé le gnáthóg shamplach amháin, féarthalamh (nó talamh
féaraigh).

8.2 Tá cód na tuaithe simplí, ach tá sé an-tábhachtach.
(a) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach cód na tuaithe a leanúint?
(b) Luaigh trí fhadhb a d’fhéadfadh a bheith annmura leanfadh daoine cód na tuaithe.

S
Sochaí

10f
Fiosrú

5
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Tábla 8.1 Gnéithe timpeallachta de ghnáthóg a thomhas
Gné Trealamh
Teocht Teirmiméadar nó logálaí sonraí a bhfuil

tóireadóir teochta aige

Déine solais Méadar solais nó logálaí sonraí a bhfuil
tóireadóir déine solais aige

pH ithreach Méadar pH nó páipéar táscaire uilíoch, nó
logálaí sonraí a bhfuil tóireadóir pH aige

Treo na gaoithe Ribín agus compás

Titim bháistí Méadar báistí

Tá na cúig chéim seo a leanas i gceist le staidéar ar ghnáthóg:
1. Tarraing léarscáil shimplí den ghnáthóg (nó tóg grianghraf di más féidir).
2. Tomhais agus déan taifead ar na gnéithe timpeallachta (neamhbheo) sa ghnáthóg.
3. Sainaithin agus ainmnigh gach orgánach sa ghnáthóg.
4. Bailigh samplaí de na horgánaigh sin sa ghnáthóg nach féidir a shainaithint.
5. Déan an líon de gach planda sa ghnáthóg a mheas.

Céim 1: Déan léarscáil den ghnáthóg
Tarraing léarscáil shimplí chun príomhghnéithe na gnáthóige a léiriú, e.g. ballaí, claíocha,
locháin, crainn mhóra, fálta nó cosáin. Tóg grianghraf den ghnáthóg más féidir.

Céim 2: Tomhais gnéithe timpeallachta
Gnéithe aibitheacha a thugtar ar na gnéithe timpeallachta nó neamhbheo de ghnáthóg.
Tugtar cuid de na gnéithe neamhbheo is féidir leat a thomhas, agus an trealamh a úsáidtear, i
dTábla 8.1.

Tomhais agus déan taifead ar a oiread agus is féidir de na
gnéithe timpeallachta.

Céim 3: Sainaithin na horgánaigh
Más féidir, ba chóir orgánaigh sa ghnáthóg a ainmniú agus
a liostú ar an suíomh. Níor chóir plandaí agus ainmhithe
a bhaint den ghnáthóg ach amháinmura féidir iad a
shainaithint ansin.

Is féidir orgánaigh a shainaithint ach iad a chur i gcomparáid
le líníochtaí nó pictiúir i leabhar nó eochair oiriúnach a úsáid.

Fíor 8.3 Úsáid a bhaint as
méadar pH agus teochta
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Gníomhaíocht 8.1
Ceist
Cén chaoi ar féidir linn plandaí agus ainmhithe a ainmniú (a shainaithint)?

Cuir an planda nó an t-ainmhí i gcomparáid le pictiúir nó cur síos i dtreoirleabhair nó bain úsáid as

eochair aitheantais. Bíonn roinnt ceisteanna in eochair. Ach gach ceist a fhreagairt, is féidir ainm an

neach bheo a fháil amach.

Trealamh de dhíth
Treoirleabhair faoi phlandaí agus ainmhithe Eochracha do phlandaí agus d’ainmhithe

An ghníomhaíocht a dhéanamh

Eochair do phlandaí Úsáid an eochair thíos chun na ceithre phlanda i bhFíor 8.4 a ainmniú.

A B C D

Fíor 8.4 Úsáid an eochair thíos chun na ceithre phlanda a ainmniú


1
Tá féitheacha comhthreomhara sna duilleoga
Níl na féitheacha comhthreomhar sna duilleoga

Naprún Phádraig
Téigh go 2

2
Níl ciumhais eangach ar na duilleoga
Tá ciumhais eangach ar na duilleoga

Nóinín
Téigh go 3

3
Duilleoga fada ag fás ó bhun an tamhain
Cruth cruinn ar na duilleoga agus iad ag fás feadh an tamhain

Caisearbhán
Fearbán

Eochair d’ainmhithe Is féidir úsáid a bhaint as an eochair seo a leanas chun na sé ainmhí
inveirteabracha atá le feiceáil i bhFíor 8.5 a ainmniú.

1
Cosa ann
Níl cosa ann

Téigh go 2
Téigh go 3

2
Sé chos ann
Ocht gcos ann

Feithid
Damhán alla

3
Corp roinnte ina mhíreanna
Níl an corp roinnte ina
mhíreanna

Téigh go 4
Téigh go 5

4
Corp fada le móránmíreanna
Corp níos giorra gan an
oiread sin míreanna

Péist talún
Bolb

5
Sliogán ann
Níl sliogán ann

Seilide
Drúchtín

i
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4

Por
tfóilió
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C

FE

D

Fíor 8.5 Úsáid an eochair ar chlé
chun na sé ainmhí a ainmniú
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8.3 Tá ceithre ainmhí dhifriúla a fuarthas i staidéar ar ghnáthóg le feiceáil i bhFíor 8.6.

(a) Céard a thugann le fios gur inveirteabrach gach ceann de na ceithre ainmhí?
(b) Bain úsáid as an eochair thíos chun na ceithre ainmhí a ainmniú.

1
Sciatháin ann
Níl sciatháin ann

Cuil tí
Téigh go 2

2
Níos mó ná 8 gcos
Gan níos mó ná 8 gcos

Téigh go 3
Damhán alla

3
Péire amháin cos i ngach mír
Dhá phéire cos i ngach mír

Céadchosach
Mílechosach

f
Fiosrú

5

A B C D

Fíor 8.6


Céim 4: Bailigh orgánaigh lena sainaithint sa tsaotharlann
Tá sé éasca plandaí a bhailiú ó tharla nach ngluaiseann siad uait. Is féidir ainmhithe atá mall
nó nach ngluaiseann ar chor ar bith a bhailiú go réidh. I gcás fhormhór na n-ainmhithe, ní mór
iad a cheapadh i ngaiste nó a bhailiú le gléas speisialta.

Gníomhaíocht 8.2
Ceist
Cén chaoi ar féidir linn plandaí agus ainmhithe a bhailiú i ngnáthóg?

Trealamh de dhíth
Scian Líontán scaobtha Stán nó próca Ceap tuisle

Lián beag Leathán bailithe Pútar

Sábháilteacht
● Ba chóir go mbeadh an trealamh ar fad dobhriste ionas nach ndéanfaidh sé dochar don ghnáthóg.

● Ba cheart éadaí agus bróga oiriúnacha a chaitheamh.

● Bí cúramachmá bhíonn an ghnáthóg fliuch nó garbh.

Eitic
Is éard a chiallaíonn eitic ná an staidéar ar iompar a bheith ceart nó mícheart. Sa chás seo:

● An bhfuil sé ceart dul isteach ar thalamh duine éigin?

● An bhfuil sé ceart plandaí agus ainmhithe a bhaint de ghnáthóg?

● Céard is féidir linn a dhéanamh chun aon damáiste don ghnáthóg a laghdú?

i
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4

Por
tfóilió
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Fíor 8.8 Gaiste
tuisle agus clúdach
trédhearcach air
chun an bháisteach a
choinneáil amach



8.5 Agus staidéar á dhéanamh ar ghnáthóg, cén fáth a
bhfuil ainmhithe níos deacra ná plandaí ó thaobh
teacht orthu agus iad a bhailiú?

8.6 Cén fáth, i do thuairim, a bhfuil sé tábhachtach
ainmhithe a bhailigh tú a chur ar ais san áit chéanna
inar tháinig tú orthu?

f
Fiosrú

5

8.4 Céard a chonaic tú a thabharfadh le fios go raibh ainmhithe sa ghnáthóg nach bhfaca tú?

f
Fiosrú

5

Sú
isteach
anseo

Éadach

Crúsca

Feadán
solúbtha

Orgánach

Pútar

Éadach

Leathán bailithe

Cloch

Gloine
nó

canna

Gaiste tuisle

Lámh

Eangach

Líontán scaobtha


Fíor 8.7 Gléasra chun ainmhithe a bhailiú

An ghníomhaíocht a dhéanamh
Plandaí
Bain úsáid as scian nó lián beag chun samplaí de phlandaí a bhailiú agus cuir i málaí lipéadaithe iad.

Ná bain ach codanna beaga de phlanda. Bailigh duilleoga, craobhóga, bláthanna, síolta agus torthaí
gach plandamá bhíonn siad ann.

Bain úsáid as leabhar nó eochair oiriúnach chun an planda a ainmniú. Déan liosta d’ainmneacha na
bplandaí ar fad ar tháinig tú orthu.

Ainmhithe
Is féidir roinnt ainmhithe a bhailiú go réidh. Mar shampla, bain úsáid as stán nó próca chun ainmhithe
a ghluaiseann gomall, cuir i gcás drúchtíní, seilidí agus péisteanna talún, a bhailiú. Uaireanta
d’fhéadfá teacht ar chomharthaí (nó fianaise) go raibh ainmhí ann, e.g. cleití, fionnadh nó gruaig
ceangailte le tor, cac, neadacha, uachaisí etc.

Teastaíonn gléasra speisialta chun ainmhithe a ghluaiseann go tapa a bhailiú. Tugtar samplaí i bhFíor
8.7 de chuid de namodhanna a úsáidtear chun ainmhithe a bhailiú.

Bain úsáid as leabhar nó eochair oiriúnach chun an planda a ainmniú. Déan liosta d’ainmneacha na
n-ainmhithe ar fad ar tháinig tú orthu (nó ar fhianaise go raibh siad ann).

72

JC_SCI_SECX_CH08 Gaeilge.indd 72 09/02/2017 13:44



A
N

SA
O

L
B

ITH
EO

LA
ÍO

C
H

CAIBIDIL 8 STAIDÉAR AR GHNÁTHÓG

Céim 5: Déan líon na bplandaí a mheas
Ní féidir de ghnáth na plandaí ar fad i ngnáthóg a chomhaireamh. Ina áit sin, ríomhtar líon na
bplandaí ó shamplaí a thógtar go randamach sa ghnáthóg. Is féidir linn a ríomh ansin cé chomh
minic is a bheidh planda le fáil sa ghnáthóg (i.e. amhinicíocht). Is é an modh is coitianta chun líon
na bplandaí a ríomh ná úsáid a bhaint as cuadraí.

Is fráma cearnógach é an cuadraí a chaitear go randamach sa ghnáthóg. Ní hionannméid do gach
cuadraí (e.g. d’fhéadfadh an slios a bheith 0.5 m nó 0.25 m ar fad). D’fhéadfadh cuadraí adhmaid,
miotail nó plaistigh a bheith ann, nó d’fhéadfaí é a mharcáil amach le sreangán nó le téad.

Gníomhaíocht 8.3
Ceist
Cén chaoi ar féidir linn líon na bplandaí i ngnáthóg a mheas?

Trealamh de dhíth
Liathróid nó peann

Cuadraí

Peann agus leabhar nótaí

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Caith liathróid nó peann go

cúramach thar do ghualainn sa

ghnáthóg. Déan deimhin de nach

gcaithfidh tú an liathróid nó peann

rófhada ar eagla go dtitfeadh sé

taobh amuigh den ghnáthóg a bhfuil

tú ag déanamh staidéir uirthi.

2. Cuir cuadraí ar an talamh cibé áit

a dtiteann an liathróid nó peann.

Cinntíonn sé seo gur go randamach a

chuirtear an cuadraí sa ghnáthóg.

Fágann sé sin gur cruinne a léiríonn

na samplaí an ghnáthóg.

3. Déan taifead ar ainmneacha na bplandaí sa

chuadraí.

4. Déan é seo deich n-uaire ar fad in áiteanna

éagsúla sa ghnáthóg.

5. Déan taifead ar na torthaí mar a thaispeántar i

bhFíor 8.10.
6. Ríomhminicíocht gach planda sa ghnáthóg

mar chéatadán. Is féidir é sin a dhéanamh

ach líon na gcuadraithe ina bhfuil an planda

le fáil a chur in iúl mar chéatadán de na deich

gcuadraí (e.g. fuarthas fearbáin i 4 cinn de na 10 gcuadraí, i.e. 40%).

7. Is féidir minicíocht gach planda a thaispeáint ar bharrachairt freisin (féach Fíor 8.11).

i
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4

Por
tfóilió

67
Fíor 8.9 Cuadraí a úsáid i ngnáthóg

cladaigh charraigigh

Ainm an
Phlanda

Féar 10

Iomlán

4
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5

1

10/10 = 100%

Céatadán
minicíochta

4/10 = 40%

7/10 = 70%

3/10 = 30%

5/10 = 50%

1/10 = 10%

Fearbán

Nóinín

Seamair

Caisearbhán

Feochadán

Uimhir Chuadraí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fíor 8.10 Taifead a dhéanamh ar ainmneacha
plandaí i staidéar cuadraí



Fíor 8.11 Barrachairt ina léirítear minicíocht
plandaí i ngnáthógmar chéatadán
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8.7 Freagair na ceisteanna seo maidir le cuadraí a úsáid:
(a) Cén cruth atá ar chuadraí?
(b) Cén fáth nár chóir dúinn cuadraithe a chur cibé áit is mian linn i ngnáthóg?
(c) Cén chaoi ar féidir leat a chinntiú gur ag pointí randamacha sa ghnáthóg a

chuirtear an cuadraí?
(d) Cén fáth ar beag an chabhair iad cuadraithe chun líon ainmhithe a mheas?

f
Fiosrú

5

8.8 Nuair a bhí siad ag meas líon na bplandaí i ngnáthóg féarthalún, fuair Déaglán agus
Gráinne na torthaí seo a leanas:

Planda Uimhir an chuadraí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seamair × × × ✓ × ✓ × × × ✓
Fearbán ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓

(a) Ríomh anmhinicíocht mar chéatadán i gcás gach planda.
(b) Dá gcuirfí cuadraí amháin eile sa ghnáthóg go randamach, cén dóchúlacht a

bheadh ann
(i) Gombeadh seamair ann? (ii) Nachmbeadh fearbáin ann?

f
Fiosrú

4 f
Fiosrú

5

Céard is oiriúnuithe ann?
Chun fanacht beo, caithfidh neacha beo dul in oiriúint dá dtimpeallacht.Oiriúnú a thugtar ar
struchtúr nó nós a chabhraíonn le horgánach fanacht beo ina ghnáthóg nó ina phobal.

Pobal a thugtar ar na horgánaigh ar fad atá ina gcónaí i limistéar ar leith.
Tá oiriúnuithe dá dtimpeallacht an-tábhachtach ó thaobh ligean d’orgánaigh maireachtáil
níos faide. Má leanann siad orthu ag pórú, beidh níos mó cinn óga acu agus rachaidh an
t-oiriúnú ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. Is dlúthchuid é seo den éabhlóid trí roghnú
nádúrtha (féach caibidil 4).

Seo roinnt samplaí d’oiriúnuithe ag orgánaigh féarthalún:
● Fásann plandaí ar nós an tsabhaircín, agus bíonn bláthanna acu, go luath san earrach.

Ciallaíonn sé seo go bhfaigheann an sabhaircín níos mó solais agus go bhfásann sé níos
fearr ná na plandaí eile sa ghnáthóg, toisc nach dtagann duilleoga ar na plandaí eile go
luath san earrach.

● Is ón mbun a fhásann féar (fásann an chuid is mó de phlandaí ag anmbarr). Ciallaíonn sé
seo gur féidir le féar teacht slán nuair a bhíonn ainmhithe ag iníor air.

● Tá fréamhacha an-chraobhach ag féar. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil sé éasca iad a
tharraingt amach as an talamh.

● Tá an dath atá ar an mbolb cosúil le dath na bplandaí a bhíonn sé a ithe; fágann sé sin
go mbíonn sé duaithnithe go maith. Tá béal láidir ar an mbolb ionas gur féidir leis plaic a
bhaint as duilleoga agus iad a chogaint.

● Tá béal fada feadánach ar an bhféileacán ionas gur féidir leis neachtar (uisce siúcra) a ól ó
bhláthanna.

8.9 Luaigh cén leas a bheadh le baint as gach ceann de na hoiriúnuithe seo a leanas:
(a) Tá cluasa fada ar an gcoinín. (b) Tá fionnadh donn ar an sionnach.

f
Fiosrú

5
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Céard is iomaíocht ann?
Bíonn iomaíocht ann nuair a theastaíonn rud éigin, nach
bhfuil mórán de ar fáil, ó dhá orgánach nó níos mó. I
ngnáthóg ar bith:
● Bíonn ainmhithe in iomaíocht lena chéile le haghaidh

spáis, bia, uisce agus páirtithe.
● Bíonn plandaí in iomaíocht lena chéile le haghaidh

solais, spáis, uisce agus mianraí ón ithir.

Cineálacha iomaíochta
Is féidir iomaíocht a bheith ann idir plandaí agus ainmhithe den chineál céanna. Mar
shampla:
● Bíonn féara in iomaíocht lena chéile le haghaidh solais agus spáis.
● Bíonn sionnaigh in iomaíocht lena chéile le haghaidh bia.

Bíonn iomaíocht idir cineálacha difriúla plandaí agus ainmhithe freisin. Mar shampla:
● Bíonn féar agus caisearbháin in iomaíocht lena chéile le haghaidh solais.
● Bíonn spideoga agus lonta dubha in iomaíocht lena chéile le haghaidh bia.

Fíor 8.14 Fianna rua in
iomaíocht le haghaidh céile




Fíor 8.12 Féileacán ag ól neachtair


Fíor 8.13 Bolb ag cogaint
duilleoige

8.10 Is iomaí oiriúnú atá ag ainmhithe agus plandaí i ngnáthóga éagsúla. Déan taighde ar
an leas a bheadh le baint as gach ceann de na hoiriúnuithe seo, agus mínigh é.

Ainmhithe:
(a) Tá dromlach sa ghráinneog.
(b) Tá radharc na súl go maith ag an

seabhac.
(c) Is féidir leis an gcoinín rith go tapa.
(d) Tá cluasa fada ar an sionnach.
(e) Codlaíonn an frog sa gheimhreadh.
(f) Déanann an fháinleog imirce go dtí

an Afraic sa gheimhreadh.

C
Cu
marsáid

7C
Cu
marsáid

6

Plandaí:
(g) Tá fréamhacha fada doimhne ar an

gcaisearbhán.
(h) Tá feamainn an-solúbtha.
(i) Tá bolgáin aeir ag roinnt feamainne.
(j) Tá dealga ar phlandaí sméar dubh.
(k) Is féidir le heidhneán cloí le coirt

crainn.
(l) Tá bláthanna geala buí ar an

bhfearbán.
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8.11 Léirítear i bhFíor 8.15 éanmara ag neadú ar aill
charraigeach. Ainmnigh dhá rud a bhféadfadh
éin mhara den sórt seo a bheith in iomaíocht
lena chéile lena n-aghaidh.

f
Fiosrú

5

Céard is idirspleáchas ann?
Bíonn gach orgánach i ngnáthóg ag brath ar orgánaigh eile
chun fanacht beo. Seo roinnt samplaí den chaoi a bhfuil plandaí agus ainmhithe idirspleách
(ag brath ar a chéile):
● Braitheann ainmhithe ar phlandaí, e.g. braitheann coiníní ar fhéar chun bia a fháil.
● Braitheann plandaí ar ainmhithe, e.g. braitheann bláthanna ar bheacha le haghaidh

pailniú.
● Braitheann plandaí ar a chéile, e.g. braitheann plandaí ar a chéile chun foscadh a fháil.
● Braitheann ainmhithe ar ainmhithe eile, e.g. braitheann sionnaigh ar choiníní chun bia a

fháil.

Idirspleáchas bia
Ceann de na príomhbhealaí ina mbraitheann neacha beo ar a chéile ná chun bia a fháil.
Faigheann orgánaigh a gcuid bia ar bhealaí éagsúla. Is féidir iad a roinnt ina gcatagóirí:
● Táirgeoirí ● Tomhaltóirí ● Dianscaoilteoirí.

Táirgeoirí
Is plandaí glasa iad táirgeoirí a dhéanann a gcuid bia féin. Seo roinnt samplaí de tháirgeoirí:
● Féara
● Caisearbháin

● Fearbáin
● Nóiníní

● Neantóga

Tomhaltóirí
Ní dhéanann ainmhithe a gcuid bia féin. Ina áit sin, itheann siad plandaí nó ainmhithe eile.
Tugtar tomhaltóirí ar ainmhithe dá bhrí sin. Ag brath ar a n-itheann siad, is féidir tomhaltóirí a
chur i dtrí ghrúpa dhifriúla:
● Heirbeabhóir a thugtar ar ainmhí nach n-itheann ach plandaí, e.g. an coinín, an chaora,

an drúchtín agus an seilide.
● Carnabhóir a thugtar ar ainmhí a itheann ainmhithe eile, e.g. an sionnach, an seabhac

agus an bhóín Dé.
● Omnabhóir a thugtar ar ainmhí a itheann idir phlandaí agus ainmhithe eile, e.g. an broc,

an smólach, an lon dubh agus an duine.


Fíor 8.16 Is heirbeabhóir é
an drúchtín

Fíor 8.18 Is omnabhóir é
an broc


Fíor 8.17 Is carnabhóir í an
spioróg. Is í an t-éan creiche is
coitianta in Éirinn í

Fíor 8.15 Éanmara ag
neadú ar aill
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Céard is biashlabhra ann?
Biashlabhra a thugtar ar liosta orgánach ina n-itheann gach orgánach an t-orgánach roimhe
sa slabhra. Is bealach simplí é le míniú a thabhairt ar an gcaoi a dtéann fuinneamh agus
cothaithigh ó neach beo amháin go neach beo eile. Léiríonn na saigheada i mbiashlabhra an
treo ina dtéann an fuinneamh agus na cothaithigh.

Sampla de bhiashlabhra simplí is ea go n-itheann coinín féar agus go n-itheann sionnach an
coinín ansin. Léirítear an biashlabhra seo thíos:

féar coinín sionnach

Tá trí leibhéal sa bhiashlabhra seo:
1. Féar – is planda nó táirgeoir é an chéad leibhéal de

ghnáth.
2. Coinín – is heirbeabhóir agus tomhaltóir é.
3. Sionnach – is carnabhóir é agus is tomhaltóir

freisin é.

Tugtar achoimre ar an mbiashlabhra seo i bhFíor 8.21.

Féar Coinín

Fíor 8.21 Biashlabhra simplí


Fíor 8.19 Scréachóg reilige ag eitilt


8.12 Itheann scréachóga reilige (le feiceáil i bhFíor 8.19) ainmhithe beaga a sheilgeann siad
san oíche. Tá a gcuid cleití socraithe go speisialta le gur féidir leo eitilt go ciúin.
(a) An sampla d’oiriúnú, d’iomaíocht nó d’idirspleáchas é seo?
(b) Cén tairbhe atá ann don scréachóg reilige a bheith in ann eitilt go ciúin?

f
Fiosrú

5

Dianscaoilteoirí
Dianscaoilteoirí a thugtar ar orgánaigh a itheann plandaí agus
ainmhithe marbha. Áirítear ar dhianscaoilteoirí réimse ainmhithe
beaga (cuir i gcás cláirseacha agus péisteanna talún) mar aon le
baictéir agus fungais.

Tá dianscaoilteoirí an-luachmhar ó tharla go scaoileann siad
ceimiceáin ar ais isteach sa timpeallacht. Bíonn orgánaigh eile in
ann na ceimiceáin sin a úsáid dá bharr sin.

Fíor 8.20 Sionnach sa tóir ar
choinín – cuid den bhiashlabhra
é seo



Sionnach
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Tugtar sampla de bhiashlabhra eile i bhFíor 8.22.

Fíor 8.22 Biashlabhra ó fhál sceach

Bolb Smólach Spioróg



An cuid den bhiashlabhra iad dianscaoilteoirí?
Bealach eile le biashlabhra a léiriú ná tagairt a dhéanamh do na dianscaoilteoirí.
Gníomhaíonn dianscaoilteoirí ar phlandaí agus ainmhithe marbha agus ar fhuíolltáirgí (cuir i
gcás mún agus faecas) ainmhithe. Léirítear ról na ndianscaoilteoirí i bhFíor 8.23.

Fíor 8.23 Ról na ndianscaoilteoirí sa
bhiashlabhra

Féar

Bás

Dianscaoilteoirí Dianscaoilteoirí Dianscaoilteoirí

Bás
Mún
Faecas

Coinín Sionnach
Bás
Mún
Faecas



Céard is bia-eangach ann?
Is bealach simplí iad biashlabhraí leis
an gcaoi a mbeathaíonn orgánaigh iad
féin i ngnáthóg a léiriú. Mar shampla,
thabharfadh an biashlabhra simplí a
ndearnadh cur síos air níos luaithe (féar

coinín sionnach) le tuiscint gur
coiníní amháin a bhíonn ag ithe féir.
Tugann sé le tuiscint freisin gur sionnaigh
amháin a bhíonn ag ithe coiníní. Níl
ceachtar den dá rud sin fíor.

Bia-eangach a thugtar ar roinnt
biashlabhraí atá nasctha lena chéile.
Tugann bia-eangach míniú níos iomláine
agus níos réalaíche ar an gcaoi a
mbeathaíonn na horgánaigh i ngnáthóg
iad féin.

I ngach bia-eangach, briseann dianscaoilteoirí síos na plandaí agus ainmhithe marbha.
Tugtar samplaí de bhia-eangacha i bhFíor 8.25 agus 8.26.

Fíor 8.24 Pocaire gaoithe le luch


Spioróg

Meantán gorm

Bolb Drúchtín

Smólach

Fearbán Copóga

Cuil ghlas


Fíor 8.25 Bia-eangach

Duilleog
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8.13 Freagair na ceisteanna seo a leanas i ndáil leis an mbia-eangach i bhFíor 8.26.
(a) Scríobh amach biashlabhra ina

bhfuil ceithre orgánach.
(b) Ainmnigh an táirgeoir san

eangach.
(c) Ainmnigh dhá thomhaltóir san

eangach.
(d) Ainmnigh heirbeabhóir san

eangach.
(e) Ainmnigh dhá charnabhóir san

eangach.
(f) Tabhair sampla amháin

d’iomaíocht san eangach seo.
(g) Tabhair sampla amháin den chaoi a mbraitheann lucha ar an bhfuinseog.
(h) Tabhair sampla amháin den chaoi a mbraitheann an fhuinseog ar lucha.
(i) Dá bhfaigheadh na spideoga ar fad bás, céard a d’fhéadfadh tarlú do:

(i) Líon na n-ulchabhán (ii) Líon nambolb.
(j) Cémhéad orgánach a itheann an fhuinseog?

f
Fiosrú

5

Cén chaoi a sreabhann fuinneamh in éiceachóras?
Is é is fuinneamh ann an cumas chun obair a dhéanamh. Is féidir leis athrú ó fhoirm amháin go
foirm eile, rud a mbeimid ag féachaint níos mine air i gcaibidil 10, 28 agus 40.

Is í an Ghrian (nó fuinneamh gréine) an phríomhfhoinse fuinnimh do gach éiceachóras. Déantar
bia d’fhuinneamh na Gréine le fótaisintéis (beimid ag féachaint uirthi i gcaibidil 10).

Sreabhann fuinneamh feadh slabhra bia nuair a itheann gach orgánach an ceann roimhe sa
slabhra. Ní shreabhann an fuinneamh ar fad ó gach orgánach go dtí an chéad cheann eile, áfach.
Cailltear cuid de:
● Imíonn cuid de theas na n-orgánach isteach sa timpeallacht.
● D'fhéadfadh na horgánaigh fuíollábhar, cuir i gcás mún agus faecas, a chur amach (tá

fuinneamh iontu araon).
● Ní itear codanna áirithe d’orgánaigh (e.g. fréamhacha, cnámha, fionnadh, fiacla).
● Cailltear a lán fuinnimh i bhfoirm teasa nuair a dhianscaoiltear nithe marbha.

Ní théann ach thart ar 10% den fhuinneamh ó orgánach go horgánach i mbiashlabhra. Ciallaíonn
sé sin go gcailltear thart ar 90% den fhuinneamh ag gach céim. Dá bharr sin ní féidir le biashlabhra
a bheith rófhada ó tharla go mbeadh fíorbheagán fuinnimh ar fáil ag deireadh biashlabhra fhada.

Cailltear fuinneamh ó éiceachórais (i bhfoirm teasa go príomha). Deirtear go sreabhann fuinneamh
trí éiceachóras.

8.14 Léiríonn tástálacha nach gcuireann bó ach 5 kJ de mheáchan suas in aghaidh gach 100
kJ de bhia a itheann sí. Is ionann fuíollábhar (cuir i gcás faecas, mún agus gáis) agus 60
kJ. Cailltear an chuid eile den fhuinneamh i bhfoirm teasa i riospráid.
(a) Cémhéad fuinnimh (curtha in iúl mar %) a chailltear i bhfoirm teasa?
(b) Cé chomh héifeachtúil (mar %) is atá bó ó thaobh bia a aistriú go meáchan coirp?

f
Fiosrú

4 f
Fiosrú

5

Ulchabháin

LuchaBóín Dé

Boilb Péist Talúin

Spideoga

Fuinseog
(síolta, duilleoga úra, duilleoga tite)

Cuil Ghlas


Fíor 8.26 Bia-eangach
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8.15 Sa bhiashlabhra seo a leanas, ríomhadh go raibh 10,000 kJ d’fhuinneamh san
fhéar. Agus tú ag glacadh leis go gcailltear 90% den fhuinneamh ag gach céim den
bhiashlabhra, ríomh cé mhéad fuinnimh a bheadh ar fáil don seabhac.

féar dreoilín teaspaigh frog seabhac

Ní chailltear damhna ó
éiceachóras de ghnáth (ach
amháin má fhágann neacha
beo an t-éiceachóras).
Deirtear go ndéantar
damhna athimthriallú san
éiceachóras (beidh tú ag
féachaint ar thimthriall na
gcothaitheach i gcaibidil 39).

I mbiashlabhra, mar
shampla, téann aon fhuíoll,
agus na codanna nach
n-itear, isteach san ithir.
Dianscaoiltear anseo é
(ag dianscaoilteoirí) agus
scaoiltear na dúile isteach
san ithir. Is féidir le plandaí
na dúile seo a shú isteach
an athuair agus tosaíonn an
timthriall as an nua.

ite

ite

ite

bás

lobhadh

dianscaoilteoirí

ionsúite

bás

bás

bás

fás
eisfhearadh

(fuíll)
nó nár
itheadh

eilimintí nó
mianraí

Tosaigh
anseo


Fíor 8.28 Athchúrsáiltear damhna in éiceachóras

Cén chaoi a sreabhann damhna in éiceachóras?
Damhna a thugtar ar aon rud a ghlacann spás (cuir i gcás bia, ceimiceáin agus dúile nó
mianraí ar nós cailciam agus carbóin). Féachfaimid gomion ar dhamhna i gcaibidil 13. Súnn
plandaí damhna isteach óna dtimpeallacht. Mar shampla:
● Súnn na fréamhacha cailciam isteach ón ithir.
● Súitear carbón isteach ón aer i bhfoirm dé-ocsaíde carbóin.

Téann damhna ó orgánach amháin go horgánach eile i mbiashlabhra de réir mar a itear gach
orgánach, e.g.:
● Téann cailciam ó fhéar go coiníní go sionnaigh.
● Téann carbón (i bhfoirm bia) ó fhéar go coiníní agus ó choiníní go sionnaigh.

Féar Coinín Sionnach(ó bhia)
Carbón

Cailciam

(ó bhia)
Carbón

Cailciam

Fíor 8.27
Cailciam

agus carbón
ag dul trí

bhiashlabhra 
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AONAD 2

9.1 Ainmnigh trí mheabhairghalar choitianta agus déan taighde orthu. I gcás ceann
amháin de na galair a d’ainmnigh tú, déan cur síos ar na príomhairíonna a bhaineann
leis.

9.2 Ainmnigh trí ghalar fhisiciúla choitianta agus déan taighde orthu. I gcás ceann amháin
de na galair a d’ainmnigh tú, déan cur síos ar na príomhairíonna a bhaineann leis.
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81

Cúinsí a théann i gcion
ar shláinte an duine

Focail Thábhachtacha
 sláinte  neamhoird aon ghéine  neamhoird ilghéine
 aiste chothrom bia  pirimid an bhia  luachanna
fuinnimh miocrorgánaigh  víris  seadáin  pataiginí
 antasubstaintí  baictéir  fungais  antaibheathaigh
 imdhíonadh  vacsaíniú

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo, beidh tú in ann:

● An chaoi a dtéann cúinsí a fhaightear le hoidhreacht i gcion ar shláinte an duine a mheas

● An chaoi a dtéann cúinsí timpeallachta agus roghanna ó thaobh slí mhaireachtála de
(cuir i gcás cothú, caitheamh tobac, aclaíocht, ól, drugaí, codladh agus cothromaíocht
oibre is saoil) i gcion ar shláinte an duine a mheas

● An ról atá ag miocrorgánaigh i sláinte an duine a scrúdú.

Céard is sláinte ann?
Sláinte a thugtar ar a bheith folláin go hiomlán go fisiciúil, go meabhrach agus go sóisialta.
Tá níos mó i gceist ná a bheith saor ó ghalar nó tinneas. Go ginearálta, is féidir sláinte a
bhriseadh ina dhá catagóir:
● Sláinte fhisiciúil (ag plé leis an gcolainn), agus
● Meabhairshláinte (ag plé leis an intinn).
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9.3 Cén fáth, dar leat, nach bhfuil fiobróis chisteach ar dhuine a bhfuil an meascán Nn
aige?

9.4 Cén fáth, dar leat, a mbíonn an chuid is mó de ghalair ghéiniteacha ann nuair atá dhá
chóip den ghéin neamhcheannasach nó cúlaitheach ag an duine?

9.5 Ó thaobh táirgeadhmúcais de, táirgeann an leagan ceannasach den ghéin (N)
gnáthmhúcas. Táirgeann an leagan neamhcheannasach (nó cúlaitheach) den ghéin
múcas mínormálta agus is é sin is cúis le fiobróis chisteach. Agus tú ag tagairt do
chaibidil 3 más gá, mínigh iad seo a leanas trí na meascáin ghéiniteacha a léiriú:
(a) An fáth nach bhfuil aon seans ann gombeadh fiobróis chisteach ar na páistí más

iad Nn agus NN nameascáin ghéiniteacha atá ag na tuismitheoirí.
(b) An fáth a bhféadfadh páiste a bhfuil fiobróis chisteach air/uirthi a bheith ag beirt

tuismitheoirí nach bhfuil fiobróis chisteach orthu.
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CAIBIDIL 9 CÚINSÍ A THÉANN I GCION AR SHLÁINTE AN DUINE

Cé na cúinsí a théann i gcion ar shláinte an duine?
Téann a lán cúinsí éagsúla i gcion ar shláinte an duine. Tá cuid acu sin le feiceáil i bhFíor 9.1.

Cén chaoi a dtéann cúinsí a
fhaightear le hoidhreacht i
gcion ar ár sláinte?
I gcaibidil 3 chonaiceamar gur géinte
a rialaíonn gnéithe a fhaightear
le hoidhreacht. Bíonn dhá leagan
de gach géin ann de ghnáth: an
leagan ceannasach agus an leagan
neamhcheannasach (nó cúlaitheach).
Cuireann an leagan ceannasach de ghéin
bac ar an leagan neamhcheannasach (nó
cúlaitheach) feidhmiú.

An bhfuil neamhoird aon
ghéine ann?
Fiobróis chisteach
Is riocht sláinte a fhaightear le
hoidhreacht í fiobróis chisteach agus géin aonair is cúis léi. An
leagan ceannasach den ghéin (N) is cúis le gnáthmhúcas a bheith
sa chóras análaithe. An leagan neamhcheannasach (n), áfach, is
cúis le múcas tiubh greamaitheach. An toradh a bhíonn air sin ná
ionfhabhtuithe ar an gcóras análaithe (cuireann sé isteach ar na
stéigeacha freisin). Bíonn ceann de thrí mheascán ghéiniteacha
éagsúla ag daoine i leith fiobróis chisteach.

● NN = gnáthmhúcas
● Nn = gnáthmhúcas
● mm = fiobróis chisteach.

Fíor 9.1 Cúinsí a théann i gcion ar shláinte an duine
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Fíor 9.2 Bíonn ar dhaoine
a bhfuil fiobróis chisteach

orthu suathaireachtaí a fháil
chunmúcas sna scamhóga a

bhriseadh suas
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CAIBIDIL 9 CÚINSÍ A THÉANN I GCION AR SHLÁINTE AN DUINE

Bígí ag obair in bhur ngrúpaí agus cuirigí bhur dtorthaí i láthair an ranga.
9.6 Roghnaigh ceann de na neamhoird atá liostaithe san alt roimhe seo agus déan taighde

air faoi na ceannteidil seo:
● Cúis ● Airíonna ● Cóir leighis.

9.7 Agus tú ag cuardach, seans gur tháinig tú ar roinnt suíomhanna nach raibh tú cinnte
go bhféadfadhmuinín a bheith agat as an bhfaisnéis a bhí air. Roghnaigh suíomh a
gceapann tú go gcuireann sé faisnéis iontaofa ar fáil agus suíomh a gceapann tú nach
bhfuil sé iontaofa. Breac síos seoltaí na suíomhanna seo agus tabhair cúiseanna le do
rogha i ngach cás.
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Neamhoird aon ghéine eile
Géinte is cúis lena lán riochtaí sláinte eile freisin. Ina measc sin tá:
● Ainéime chorráncheallach – tá an cruth mícheart ar fhuilchealla dearga
● Galar céiliach – gan a bheith in ann glútan, a fhaightear i gcruithneacht, a phróiseáil
● Galar Huntington – faigheann néarchealla bás, rud a chuireann isteach ar ghluaiseacht
● Haemaifilia – gan a bheith in ann téachtáin fola a dhéanamh.

An bhfuil neamhoird ann ar a lán géinte is cúis leo?
Ailse
Ailse a thugtar ar réimse riochtaí sláinte (thart ar dhá chéad) ina gcailleann cealla smacht
ar cé chomh tapa is a roinntear iad agus cé chomh fada is a leanann sé ar aghaidh. Fás tapa
neamhrialaithe ar chealla an toradh a bhíonn air sin.

Chun gombeadh ailse ann, ní mór do roinnt géinte athrú. I gcás roinnt daoine, bíonn ceann
amháin nó níos mó de na hathruithe seo tar éis tarlú cheana féin nuair a bheirtear iad. Tá seans
níos mó ann gombeidh ailse ar na daoine sin.

Seo roinnt cúinsí eile a chuireann leis an mbaol go mbeidh géinte ag athrú:
● Radaíocht ultraivialait (e.g. solas na gréine nó leapacha gréine) nó an iomarca x-ghathanna
● Aiste bia (e.g. an iomarca feoil dhearg nó phróiseáilte agus easpa torthaí agus glasraí)
● A bheith róthrom ● Víris ● A bheith ag caitheamh tobac ● Easpa gníomhaíocht choirp
● Fadhbanna le fuilchealla bána a chuireann cosc ar ailse de ghnáth.

Neamhoird ilghéine eile
Meastar go bhfuil a lán géinte (athraithe) i gceist le:
● Galar croí
● Brú fola ard

● Galar Alzheimer
● Airtríteas

● Diaibéiteas
● Róraimhre.

Ina theannta sin, crómasóm breise nó crómasóm in
easnamh is cúis le roinnt neamhord a fhaightear le
hoidhreacht. Sampla den saghas seo is ea siondróm Down
(a théann i gcion ar fhorbairt mheabhrach agus fhisiciúil).

Fíor 9.3 Crómasóm breise is cúis le
siondróm Down
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9.10 Déan taighde ar chothaitheach amháin (vitimín nómianra) a theastaíonn uainn.
Maidir leis an gcothaitheach seo:
(a) Liostaigh trí fhoinse choitianta. (b) Mínigh an fheidhm atá aige.
(c) Liostaigh na hairíonna coitianta a bhíonn annmura bhfaigheann tú do

dhóthain de.
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Bígí ag obair in bhur ngrúpaí agus cuirigí bhur dtorthaí i láthair an ranga.
9.8 Roghnaigh ceann de na neamhoird atá liostaithe sna hailt roimhe seo mar neamhord

ilghéine agus déan taighde air faoi na ceannteidil seo:
● Cúis ● Airíonna ● Cóir leighis.

9.9 Agus tú ag cuardach, seans gur tháinig tú ar roinnt suíomhanna nach raibh tú cinnte
go bhféadfadhmuinín a bheith agat as an bhfaisnéis a bhí air. Roghnaigh suíomh a
gceapann tú go gcuireann sé faisnéis iontaofa ar fáil agus suíomh a gceapann tú nach
bhfuil sé iontaofa. Breac síos seoltaí na suíomhanna seo agus tabhair cúiseanna le do
rogha i ngach cás.
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Cén chaoi a dtéann cúinsí timpeallachta i gcion ar ár sláinte?
Téann a lán cúinsí timpeallachta i gcion ar ár sláinte (mar a léirítear i bhFíor 9.1). Féachfaimid
ar dhá cheann de na cúinsí seo: cothú agus roghanna ó thaobh slí mhaireachtála de.

Cén chaoi a dtéann cothú i bhfeidhm ar an tsláinte?
Cothú a thugtar ar an gcaoi a bhfaigheann orgánach a chuid bia. Tá bia ag teastáil ó gach
neach beo. Déanann plandaí a gcuid bia féin. Tógann ainmhithe bia isteach nuair a itheann
siad plandaí nó ainmhithe eile.

Bíonn bia ag teastáil chun:
● Fuinneamh a chur ar fáil do neacha beo
● Deis a thabhairt dóibh fás agus codanna den chorp a bhfuil damáiste déanta dóibh a

dheisiú
● Iad a chosaint ar ghalair.

Ní mór do dhaoine na cineálacha cearta bia a ithe. Ní mór freisin an méid ceart den bhia seo a
ithe. Déanfaimid é sin ach aiste chothrom bia a ithe.

Céard is aiste chothrom bia ann?
Bíonn anméid ceart de gach ceann de na sé chineál (nó comhábhar) dhifriúla bia le fáil
in aiste chothrom bia. Tugtar i dTábla 9.1 na sé chomhábhar atá in aiste chothrom bia,
feidhmeanna na gcomhábhar sin agus an bia ina bhfuil siad le fáil.

Ainmníodh siondróm Down as dochtúir de chuid na Breataine, John Langdon Down.
Ba eisean an chéad duine a rinne cur síos air agus is sa bhliain 1866 a rinne sé é sin. Ní
bhfuarthas amach go dtí 1959 gur cóip bhreise de chrómasóm 21 is cúis leis.

An raibh a fhios agat?
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Tábla 9.1 Feidhmeanna agus foinsí na gcodanna d’aiste chothrom bia
Cuid Feidhm Foinse choitianta
Carbaihiodráití
Siúcraí
Stáirse
Snáithín (nó
gairbhseach)

● Soláthar tapa fuinnimh
● Soláthar mall fuinnimh
● Cabhraíonn sé le

bia a bhogadh trí na
stéigeacha

● Torthaí, deochanna boga,
milseáin, mil

● Arán, prátaí, rís, pasta
● Gránaigh, arán donn, torthaí,

glasraí

Saillte ● Stóráilte sa cholainn
● Inslíonn siad an

cholainn

● Im, uachtar, margairín, bainne,
ola, bia friochta

Próitéiní ● Déanann siad matáin,
gruaig, ingne, einsímí,
antasubstaintí

● Feoil, iasc, gealacán uibhe,
bainne, cáis, cnónna, piseanna,
pónairí

Vitimíní
Tá 13 vitimín
dhifriúla ann

Tá feidhm dhifriúil ag gach
vitimín

Tá a chuid foinsí féin ag gach vitimín;
go ginearálta, tá siad le fáil in:
● Torthaí, glasraí, feoil, bainne,

grán

Mianraí
Teastaíonn suas le 20
mianra difriúil uainn

Tá feidhm dhifriúil ag gach
mianra

Tá a chuid foinsí féin ag gach mianra;
go ginearálta, tá siad le fáil in:
● Torthaí, glasraí, feoil, bainne,

grán

Uisce ● Frithghníomhartha na
gceall

● Iompar
● Díleá
● Teocht a rialú

● Deochanna, torthaí, glasraí
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CAIBIDIL 9 CÚINSÍ A THÉANN I GCION AR SHLÁINTE AN DUINE

Mura n-itheann duine aiste chothrom bia, beidh sé/sí míchothaithe agus ní bheidh an tsláinte
go maith aige/aici. Mar shampla:

● D'fhéadfadh duine a bheith róthrom nómurtallach má itheann sé/sí an iomarca bia
ardfhuinnimh.

● D’fhéadfadh duine a bheith tuirseach agus gan bhrí mura mbíonn a dhóthain fuinnimh
san aiste bia aige/aici.

● D’fhéadfadh iatacht a bheith ar dhuine mura n-itheann sé/sí a dhóthain snáithín (agus
d’fhéadfadh sé cur leis an mbaol go mbeadh ailse phutóige ar an duine sin).

Pirimid an bhia
Is féidir an bia a ithimid a chur isteach sna cúig ghrúpa bia seo a leanas:
● Gránaigh, arán, rís agus prátaí
● Torthaí agus glasraí
● Táirgí déiríochta

● Feoil agus iasc
● Cineálacha eile bia.

Ní mór méideanna difriúla de gach grúpa bia a ithe le go mbeidh aiste chothrom bia againn.
Tugtar i bpirimid bhia an líon sciartha de gach grúpa bia ba chóir dúinn a ithe gach lá (féach
Fíor 9.4).

Níl mianraí ná vitimíní sa bhia ag barr phirimid an bhia. Níor chóir iad a ithe ach go hannamh
ó tharla go bhfuil siad ar mhórán saille agus go mbíonn daoine róthrommar gheall orthu.
Bíonn fadhbanna croí ag daoine freisin mar gheall orthu agus d’fhéadfadh diaibéiteas teacht
ar dhuine mar gheall orthu.
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9.11 Líon isteach dialann atá bunaithe ar phirimid an bhia, cosúil leis an gceann seo, ar
feadh seacht lá.

Grúpaí bia Luan Máirt Céad Déar Aoine Sath Domh
Saillte, olaí, cácaí,
brioscaí, criospaí, siúcra,
milseáin
Feoil, iasc, piseanna,
pónairí
Bainne, cáis, iógart
Torthaí, glasraí
Gránaigh, arán, rís, prátaí
Do gach sciar de chineál áirithe bia a itheann tú, cuir tic ( ) os comhair an chineáil sin bia sa
chairt.

S
Sochaí

10f
Fiosrú

4

Ól uisce go rialta

Anois agus arís

riar sa ló

riar sa ló

riar sa ló

riar sa ló

2

3

5

6

Feoil agus
iasc

Bainne, cáis,
eogart

Torthaí agus
glasraí

Gránaigh, arán,
fataí

Saillte, ola, cácaí,
brioscaí , criospaí,

siúcra

Fíor 9.4 Pirimid an bhia


Bíonn méideanna difriúla bia ag teastáil ó dhaoine
Bíonn anméid agus cineál bia a theastaíonn ó gach duine ag athrú de réir cúinsí ar nós:
● Aois (teastaíonn níos mó bia ó dhaoine óga ná daoine níos sine)
● Inscne (teastaíonn níos mó bia ó fhir ná mná)
● Gníomhaíocht (teastaíonn níos mó bia ó dhaoine gníomhacha ná daoine nach bhfuil

gníomhach)
● Sláinte (teastaíonn sciartha níos lú agus bia níos boige ó dhaoine atá tinn).
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9.12 Cén fáth, dar leat, a dteastaíonn níos mó bia ó gach ceann de na grúpaí seo?
(i) Daoine óga
(ii) Fir agus buachaillí

(iii) Daoine gníomhacha
(iv) Daoine sláintiúla

(v) Mná torracha

9.13 Tabhair cúis a bhféadfadh níos mó bia a bheith ag teastáil ó bhean ná ó fhear.

S
Sochaí

10

Luachanna fuinnimh
Bíonnméideanna difriúla fuinnimh i gcineálacha difriúla bia. Luach fuinnimh a thugtar ar an
méid fuinnimh i mbia.

Déantar fuinneamh a thomhas in aonaid ar a dtugtar giúil (J). Ach is é an gnáthaonad a
úsáidtear le haghaidh luach fuinnimh bia ná ciligiúil in aghaidh an ghraim (kJ/g).

De ghnáth, bíonn na luachanna fuinnimh céanna ag carbaihiodráití agus próitéiní, agus bíonn
níos mó ná dhá oiread na luachanna fuinnimh sin ag saillte.

Cé go bhfuil na luachanna fuinnimh céanna ag carbaihiodráití agus próitéiní, ní úsáideann
corp an duine próitéin le haghaidh fuinnimh ach amháin má bhíonn an duine ar tí bás a fháil
leis an ocras. Cuireann sé seo cosc ar an gcorp a chodannna féin, cuir i gcás matáin agus an
croí, a dhíleá.

Sa tábla ar dheis tugtar an méid fuinnimh (kJ) sa lá a bheadh ag teastáil de ghnáth ó dhaoine
idir 12 agus 15 bliana d’aois.

Is minic a thugtar an méid
fuinnimh atá i mbia ar phainéal
faisnéise ar thaobh an
choimeádáin, mar a léirítear i bhFíor 9.5.

SUBH
Eolas cothaitheach

Luach tipiciúil i ngach100g

Fuinneamh 1127 kJ

Próitéin 0.1 g
Carbaihiodráití
(dar siúcraí)

65.5 g
65.4 g

Saill
(dar sáitheáin)

0.0 g
0.0 g

Gairbhseach 1.0 g

Fuinneamh 1616 kJ

Próitéin 2.8 g

Carbaihiodráití 66.2 g

Saill 13.6 g

Gairbhseach 0.4 g

Fuinneamh 326 kJ

Próitéin 4.3 g

Carbaihiodráití 13.8 g

Saill 0.5 g

Gairbhseach 2.9 g

Fuinneamh 205 kJ

Próitéin 1.0 g

Carbaihiodráití 4.0 g

Saill 3.3 g
Gairbhseach 0.0 g

ANRAITH
Eolas cothaitheach

Luach tipiciúil i ngach 100g

PÓNAIRÍ
Eolas cothaitheach

Luach tipiciúil i ngach100g

BRIOSCAÍ
Eolas cothaitheach

Luach tipiciúil i ngach 100g

Fíor 9.5 Samplaí de phainéil faisnéise maidir le cothú


Neamhghníomhach Gníomhach
Cailín 10 000 11 000

Buachaill 12 000 15 000

9.14 Freagair na ceisteanna seo, bunaithe ar an bhfaisnéis ar na lipéid i bhFíor 9.5.
(a) Má ólann cailín gníomhach 200 g d’anraith, cén céatadán dá riachtanais laethúla ó

thaobh fuinnimh de atá sí a fháil?
(b) Má itheann buachaill nach bhfuil gníomhach 300 g de bhrioscaí, cé mhéad dá

riachtanais laethúla ó thaobh fuinnimh de atá sé a fháil?
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10

f
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5 C
Cu
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6

f
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4 f
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5
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Céard a tharlaíonn má itheann tú an iomarca bia?
Má itheann tú an iomarca bia, athraítear an bia breise go saill agus stóráiltear sa cholainn í.
Is féidir go mbeidh duine róthrom nómurtallach (i bhfad róthrom) dá bharr. Seo cuid de na
torthaí a bhíonn air sin:
● Baol níos mó go dtiocfadh galar croí ort
● Brú fola ard
● Diaibéiteas

● Clocha domlais
● Deacrachtaí ag análú
● Roinnt cineálacha ailse.

Céard a tharlaíonn mura n-itheann tú do dhóthain bia?
Má itheann tú níos lú bia ná mar a theastaíonn ón gcolainn, caillfidh tú meáchan. Ina
theannta sin, bíonn na torthaí seo air:
● Guagacht giúmair
● Dúlagar
● Gan a bheith in ann smaoineamh go

soiléir

● Fadhbanna croí agus imshruthaithe
● Brú fola íseal
● Fadhbanna ó thaobh atáirgeadh de
● Cnámha laga.

Cén chaoi a dtéann roghanna ó thaobh slí mhaireachtála de i
bhfeidhm ar an tsláinte?
Is iad na príomhroghanna ó thaobh slí mhaireachtála de a théann i bhfeidhm ar an tsláinte,
agus a mbeimid ag féachaint orthu sa chaibidil seo, ná:
● Aiste bia (a bhfuil staidéar déanta againn

uirthi cheana féin)
● Caitheamh tobac
● Aclaíocht

● Ól agus drugaí
● Codladh
● Cothromaíocht idir an obair agus an saol.

Caitheamh tobac
Déanann caitheamh tobac dochar don tsláinte. Tá rabhadh sláinte ar gach paicéad toitíní
chun é sin a chur in iúl. Ina theannta sin, tá cosc ar chaitheamh tobac i níos mó agus níos mó
áiteanna agus déantar fógraí le haghaidh toitíní a rialú go dian.

Cuireann caitheamh tobac isteach ar dhaoine ar bhealaí éagsúla:
● Pulcann deatach na ribí gruaige beaga bídeacha sa tsrón. Ligeann sé sin do níos mó

cáithníní salachair dul isteach sna scamhóga.
● Cuireann deatach isteach ar an tsrón agus ar na broincíní. Déantar níos mómúcais dá

bharr sin, rud a fhágann gombíonn casachtach tobac ar dhuine.
● Is mó an seans go mbeidh ionfhabhtú scamhóige ar dhuine, cuir i gcás niúmóine agus

broincíteas, má bhíonn sé/sí ag caitheamh tobac.
● Is mó seans go mbeidh ailse scamhóg nó cineál eile ailse ar dhuine má bhíonn sé/sí ag

caitheamh tobac.
● Téann na gáis i ndeatach toitín isteach inár gcuid fola. Laghdaíonn cuid de na gáis seo

cumas ár gcuid fola chun ocsaigin a iompar. Bíonn ar an gcroí pumpáil níos déine agus
níos tapúla dá thoradh sin. Cuireann sé sin an croí faoi bhrú agus is minic a bhíonn taom
croí ag duine dá bharr.

● Má bhíonn bean thorrach ag caitheamh tobac, rachaidh na ceimiceáin ina colainn isteach
i gcolainn an linbh. Is féidir leis sin cur isteach ar fhorbairt an linbh.

(c) Cé acu de na ceithre chineál bia is míshláintiúla, dar leat? Tabhair cúis le do
fhreagra.

(d) Cén cineál bia a mholfá do dhuine atá ag iarraidh a chuid matán a neartú? Tabhair
cúis le do fhreagra.
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Fíor 9.6 Gnáthscamhóg shláintiúil (ar chlé) agus
scamhóg duine a chaitheann tobac (ar dheis)



Tá níos mó ná 7,000 ceimiceán sa
deatach ó thoitíní; is féidir leis na
ceádta de na ceimiceáin sin ailse a
chur ar dhuine.

An raibh a fhios agat?

9.15 Pléigí na topaicí seo a leanas i ngrúpaí beaga:
(a) An fáth a dtosaíonn daoine óga ag caitheamh toitíní, agus
(b) Na bealaí is fearr le cur ina luí ar dhaoine óga gan tosú ag caitheamh tobac.

9.16 Liostaígí agus déanaigí taighde ar na ceimiceáin agus táirgí a úsáidtear chun toitín a
dhéanamh.

9.17 Cuirigí na torthaí i láthair an ranga agus sibh ag úsáid modhanna tacaíochta cuí (e.g.
PowerPoint, cairteacha, meabhairmhapa, nótaí achoimre, etc.).
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Aclaíocht
Is iomaí buntáiste a bhaineann le haclaíocht rialta. D’fhéadfadh an aclaíocht seo a bheith
eagraithe, e.g. spórt nó traenáil nó a bheith ag déanamh aclaíochta i ngiomnáisiam.
Ach d’fhéadfadh sí a bheith neamhfhoirmiúil freisin agus á déanamhmar chuid dár slí
mhaireachtála. Mar shampla, is cineálacha bailí aclaíochta iad siúl nó rothaíocht chun na
scoile nó abhaile ón scoil agus úsáid a bhaint as an staighre in áit dul san ardaitheoir.

Moltar go ndéanfadh gach duine tríocha nóiméad aclaíochta ar a laghad cúig lá sa tseachtain.

Buntáistí a bhaineann le haclaíocht:
● Cabhraíonn sí le duine meáchan a chailleadh agus stopann sí méadúmeáchain.
● Laghdaíonn sí an baol a bhaineann le stróc, taom croí, diaibéiteas, dúlagar, cineálacha

áirithe ailse agus airtríteas.
● Tugann sí níos mó fuinnimh do dhuine. Feabhsaíonn aclaíocht rialta éifeachtúlacht na

scamhóg, an chroí agus na soitheach fola, rud a thugann níos mó fuinnimh dúinn.
● Bímid níos sásta. Spreagann gníomhaíocht choirp a lán ceimiceáin inchinne a fhágann

gombímid níos sona agus níos mó ar ár suaimhneas. Cuireann sí freisin leis an gcuma a
bhíonn orainn, lenár muinín agus lenár bhféinmheas.

● Cabhraíonn sí linn titim inár gcodladh agus fanacht inár gcodladh.

Ól agus drugaí
Alcól
Tá sé mídhleathach d’aon duine faoi bhun ocht mbliana déag d’aois alcól a cheannach in
Éirinn. Céard iad na fadhbanna a bhíonn ann de bharr alcóil?
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9.18 Roghnaigh agus déan taighde ar cheann amháin de na drugaí mídhleathacha seo:
● Cannabas
● Cócaon
● Eacstais
● Hearóin.
Mínigh éifeachtaí agus contúirtí an druga a roghnaigh tú.
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● Is dúlagrán é (moillíonn sé an inchinn). Is féidir leis sin ár mothúcháin, ár mbraistintí, ár
radharc, ár n-éisteacht agus ár ngluaiseacht a athrú.

● Is substaint thocsaineach é. Ciallaíonn sé sin go mbímid tinn dá bharr, go gcaillimid
comhordú, go mbímid ag siúl go tuisleach, go mbíonn ár gcuid cainte tachta agus go
moillíonn sé ár gcuid agaí frithghníomhúcháin.

● Athraíonn sé ár ngiúmar. Éiríonn roinnt daoine níos cairdiúla agus níos caintí, ach éiríonn
daoine eile ionsaitheach agus feargach.

● D'fhéadfadh nimhiú ó alcól a bheith mar thoradh ar a lán alcóil a ól i dtréimhse ghearr
ama. D’fhéadfadh duine a bheith ag caitheamh aníos, d’fhéadfadh codladh trom a bheith
air, d’fhéadfadh sé a bheith gan aithne gan urlabhra agus d’fhéadfadh sé bás a fháil fiú.

● Tá sé andúile. Duine ar bith a ólann alcól, d’fhéadfadh sé a bheith ag brath air ar
deireadh.

Drugaí
Braitheann éifeachtaí drugaí ar:
● An cineál druga
● Anméid den druga
● Méid an duine
● Cé chomhminic is a thógtar é
● Cé chomh tapa is a shroicheann sé an inchinn
● Cé na drugaí eile, na substaintí agus an bia a thógtar ag an am céanna.

Tá roinnt drugaí mídhleathach ar chúiseanna an-mhaith: is féidir leo cur isteach gomór ar ár
sláinte fhisiciúil agus ar ár meabhairshláinte.

Codladh
Teasaíonn níos mó codlata ó dhaoine óga ná daoine fásta de ghnáth. Teasaíonn thart ar ocht
n-uair an chloig codlata gach oíche ón gcuid is mó de dhaoine óga.

Tá codladh ríthábhachtach don tsláinte.
● Cabhraíonn sé linn díriú ar rudaí
● Bímid níos airdeallaí dá bharr
● Tugann sé níos mó fuinnimh dúinn
● Tugann sé deis don cholainn teacht chuige féin agus cneasú.

Cothromaíocht idir an obair agus an saol
Rogha thábhachtach ó thaobh slí mhaireachtála de is ea ár ndóthain ama a chur i leataobh
chun ár scíth a ligean agus rudaí deasa a dhéanamh. Tá spraoi agus gáire ag teastáil uainn
ar fad. Is minic is fearr é sin a dhéanamh i gcuideachta cairde maithe. Ní mór a fhios a bheith
againn céard a chuireann áthas orainn agus am a chur i leataobh lena aghaidh sin gach lá.90
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Céard is miocrorgánaigh ann?
Is neacha beo beaga iad miocrorgánaigh. Tá an chuid is mó acu chomh beag sin nach féidir
iad a fheiceáil leis an tsúil. Ní féidir iad a fheiceáil ach amháin le micreascóip speisialta.

Tá líon ollmhór miocrorgánach le fáil beagnach gach áit. Mar shampla, tá siad san aer, san
uisce agus san ithir, ar ár gcraiceann, agus taobh istigh de phlandaí, d’ainmhithe agus de
dhaoine.

Tá trí chineál miocrorgánaigh ann:
● Víris ● Baictéir ● Fungais.

Tá víris agus baictéir chomh beag sin nach féidir iad a fheiceáil leis an tsúil, ach is féidir linn
roinnt fungas a fheiceáil.

An ndéanann gach miocrorgánach dochar?
Tá leas le baint as an gcuid is mó demhiocrorgánaigh. Mar shampla, tá ról ríthábhachtach
acu sna nithe seo a leanas:
● Dianscaoileadh – fágann sé seo gur féidir neacha beo a bhriseadh síos agus a gcuid

mianraí a scaoileadh amach ionas gur féidir iad a athchúrsáil isteach i neacha beo nua.
● Táirgeadh bia – úsáidtear iad chun a lán cineálacha bia a dhéanamh, alcól, bácáil.
● Biteicneolaíocht – neacha beo, nó codanna de neacha beo, a úsáid chun táirgí

úsáideacha a tháirgeadh, cuir i gcás drugaí, blasóirí, dathúcháin, vitimíní, éadach bréige,
breoslaí.

● Cóireáil uisce.
● Córais díleá – déanann siad vitimíní, cuireann siad cosc ar fhás orgánach as a dtagann

galair, agus briseann siad síos cineálacha áirithe bia.

Cén ról atá ag miocrorgánaigh i sláinte an duine?
Is pataiginí iad roinnt miocrorgánach (tugtar miocróib nó frídíní orthu gominic). Ciallaíonn sé
sin go dtagann galair ar dhaoine mar gheall orthu.

Cé na galair a bhíonn ann de bharr miocrorgánach?
Víris
Is iad víris na miocrorgánaigh is lú dá bhfuil ann. D’fhéadfá suas le milliún víreas a chur trasna
tiús iongan ordóige (1 mm). Ní féidir le víris atáirgeadh astu féin. Ar an gcúis seo d’fhéadfaí a
áitiú nach neacha beo iad.

Méadaítear ar líon na víreas nuair a dhéanann siad ionradh ar chealla eile. Tugann siad ar an
gcill eile víris nua a dhéanamh. Ar an gcúis seo deirtear gur paraisít gach víreas (i.e. maireann
sé ar neach beo eile nó istigh ann).

Seo roinnt samplaí de ghalair a bhíonn ar
dhaoine ar víris is cúis leo:
● Bruitíneach
● Plucamas
● Deilgneach
● Póilió
● Slaghdáin
● Fliú
● Spuaiceanna slaghdáin
● SIEF nó AIDS (VIED nó HIV is cúis leis)
● Ebola. Fíor 9.7 Víreas Ebola ag teacht amach as cill
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9.21 Maíonn daoine áirithe go bhfuil baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh
antaibheathach tar éis forbairt de bharr mí-úsáid antaibheathach.
(a) Faigh amach ainm dhá cheann de na baictéir is coitianta in Éirinn atá

frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach.
(b) Déan taighde ar na bealaí inar baineadhmí-úsáid as antaibheathaigh.
(c) Céard í an chontúirt is mó a ghabhann le mí-úsáid a bhaint as antaibheathaigh?
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9.19 Cén fáth nach aon chabhair iad antaibheathaigh chun dul i ngleic leis an bhfliú?
9.20 Cén difríocht atá idir antaibheathaigh agus antasubstaintí?

S
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10f
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5

Is beag ceimiceán nó cógas leighis atá in ann víris a mharú. Mar shampla, cuireann
antaibheathaigh cosc ar ionfhabhtuithe baictéaracha ach ní bhíonn aon éifeacht acu ar víris.

Faigheann ár gcolainn an lámh in uachtar ar an gcuid is mó d’ionfhabhtuithe víris nuair a
tháirgeann ár bhfuilchealla bána ceimiceáin ar a dtugtar antasubstaintí.

Baictéir
Tá baictéir níos mó ná víris. Is orgánaigh an-simplí iad; mar shampla, níl núicléas ceart acu.

Le go mbeidh siad in ann fás, teastaíonn na nithe seo a leanas ó bhaictéir:
● Bia
● Uisce

● Teocht oiriúnach
● pH oiriúnach.

Faoi chúinsí idéalacha, is féidir le baictéir atáirgeadh go han-
tapa. Atáirgeann baictéir go héighnéasach. Is féidir lena lán
baictéar a líon a dhúbailt gach fiche nóiméad.

Seo samplaí de ghalair bhaictéaracha a bhíonn ar dhaoine:
● Teiteanas (glas fiacla)
● Eitinn (TB)
● Niúmóine
● Scornach thinn

● Meath fiacla agus gumaí
● Nimhiú bia
● Calar
● Antrasc.

Is ceimiceáin iad antaibheathaigh a ndéanann baictéir agus fungais iad. Maraíonn siad
baictéir eile nó cuireann siad cosc lena n-atáirgeadh. Is sampla d’antaibheathach í peinicillin.

Fíor 9.8 Baictéir ar bhior
géar pinn



Fungais
Is orgánaigh shimplí iad fungais nach bhfuil aon chlóraifill iontu. Ar an gcúis seo níl siad glas
agus níl siad in ann a gcuid bia féin a dhéanamh.
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I gcás roinnt fungas, is paraisítí iad ar phlandaí, ar
ainmhithe agus fiú amháin ar dhaoine. Itheann a
lán fungas ábhar marbh agus feidhmíonn siad mar
dhianscaoilteoirí. Níl ach cill amháin i roinnt fungas (e.g.
giosta), ach déanann a lán acu snáitheanna fada. Go
han-mhinic bíonn na snáitheanna seo faoi thalamh agus
is mar struchtúir atáirgeacha ar nós muisiriún a thagann
siad go dtí an dromchla.

Seo samplaí de ghalair fhungasacha a bhíonn ar dhaoine:
● Borrphéist choise ● Borrphéist.

Cén chaoi ar féidir linn an baol go mbeidh ionfhabhtuithe ann a
laghdú?
Scaipeann an chuid is mó de phataiginí tríd an aer nuair a dhéanaimid sraoth nó casacht.
Scaipeann cuid acu nuair a leagaimid lámh ar rud éigin agus scaipeann líon beag acu i
sreabháin choirp, cuir i gcás allas, seile, fuil nó seamhan. Ina theannta sin, tagann roinnt
pataiginí isteach sa cholainn nuair a ithimid bia
nach bhfuil cócaráilte i gceart.

Is iad na bealaí is fearr chun ionfhabhtuithe a
laghdú ná:
● Na lámha a ní le gallúnach agus uisce te ar

feadh 15 shoicind ar a laghad. Bíonn sé seo
tábhachtach sula ndéanaimid bia a réiteach
nó a ithe agus tar éis dúinn casacht nó sraoth
a dhéanamh, dul go dtí an leithreas, lámh
a leagan ar ainmhithe, a bheith ag súgradh
taobh amuigh nó cuairt a thabhairt ar dhuine
tinn.

● Cinnte a dhéanamh de go bhfaighimid ár gcuid imdhíontaí ar fad (is minic a thugtar
vacsaínithe orthu). Cuireann siad seo méid beag den phataigin isteach sa cholainn.
Cuireann sé sin ar chumas na colainne antasubstaintí i gcoinne na pataigine a tháirgeadh.
Ciallaíonn sé sin go mbeidh frithsheasmhacht fhadtéarmach againn i gcoinne na
pataigine. Ó tharla nach féidir leis an bpataigin atáirgeadh, ní bheidh orainn airíonna uile
an ionfhabhtaithe a fhulaingt de bharr an vacsaínithe.

● Cócaráil bia i gceart. Maraíonn teochtaí arda miocrorgánaigh.
● Ith bia ceart, déan aclaíocht rialta agus bíodh do dhóthain codlata agat. Cabhraíonn siad

sin ar fad lenár gcolainn an lámh in uachtar a fháil ar phataiginí.

Fíor 9.9 Borrphéist choise


Fíor 9.10 Tugtar roinnt vacsaínithe
do leanaí beaga



Moltar dúinn anméid céanna ama a chaitheamh ag ní na lámh agus a chaithimid
ag canadh rann amháin den amhrán ‘Happy Birthday’.

An raibh a fhios agat?

9.22 Déan taighde ar na galair is coitianta ar féidir muid a imdhíonadh nó a vacsaíniú ina
n-aghaidh.

9.23 Mínigh an fáth a dtugann vacsaíniú frithsheasmhacht fhadtréimhseach in aghaidh
ionfhabhtú dúinn ach nach dtugann antaibheathaigh ach frithsheasmhacht
ghearrthréimhseach dúinn.
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Gníomhaíocht 9.1
Ceist
Cén chaoi ar féidir linn a thaispeáint go bhfuil miocrorgánaigh le fáil in áiteanna éagsúla?

Tógfaimid samplaí ó áiteanna éagsúla agus fásfaimid iad ar agar cothaitheach i miasa Petri. Is glóthach

sholadach é agar cothaitheach. Tá bia ann a theastaíonn ómhiocrorgánaigh le go bhfásfaidh siad.

Trealamh de dhíth
Agar cothaitheach

Miasa Petri (tugtar plátaí orthu

freisin)

Baitíní olla cadáis

Eascra le huisce fiuchta

Téip chumhdaigh

Peann nómarcóir

Dífhabhtán

Báisín

Sábháilteacht
D’fhéadfadh galar teacht ó mhiocrorgánaigh. Is féidir

linn an baol a laghdú ach:

● Na lámha a ní roimh an ngníomhaíocht agus ina

diaidh

● Gan aon rud salach a chur sa bhéal ná gar dó

● Aon ghearradh a chlúdach le bindealán nó

lámhainní plaisteacha a chaitheamh

● Namiasa a dhúnadh le téip

● Aonmhiocrorgánaigh a mharú ag deireadh na

gníomhaíochta trí na miasa a chur ar maos i leacht steiriliúcháin nó i ndífhabhtán.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Tum baitín glan olla cadáis in uisce fiuchta in eascra. Cuimil an baitín tais olla cadáis ar an

dromchla atá le tástáil. Samplaí de dhromchlaí is ea lámh dorais, méarchlár ríomhaire, dromchla

deisce, guthán, an doirteal i seomra folctha, bosca bruscair, bonn do choise, an taobh istigh de do

bhéal, faoi do chuid ingne, etc. Bain úsáid as baitín olla cadáis ar leith i ngach áit.

2. Oscail clúdach an phláta beagán ionas nach

rachaidh miocrorgánaigh san aer isteach. Cuimil

an baitín olla cadáis go héadrom ar dhromchla

an agair i mias Petri. Más mian leat, d’fhéadfá

leath denmhias a úsáid i gcomhair dhá shampla

éagsúla, ach ná déan dearmad ar an taobh den

mhias ar a bhfuil gach sampla. (D’fhéadfá freisin

do chuid méaracha nach bhfuil nite a bhrú go

héadrom ar dhromchla an agair i mias amháin

agus an rud céanna a dhéanamh i mias eile tar éis

duit do lámha a ní.)

3. Cuir an clúdach ar an mias agus dún é le téip.

4. Cuir téip (chumhdaigh) trasna bhonn namias agus bain úsáid aisti chun foinse an tsampla agus

d’ainm a scríobh.

5. Dúnmias Petri le téip gan í a oscailt. Feidhmeoidh anmhias seo mar chóimheastóir nó comparáid

do namiasa eile.

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú

4 S
Sochaí

10

Por
tfóilió

75

Mias Petri

Baitín
cadáis

Agar
cothaitheach

Fíor 9.12 Baitín olla cadáis á chuimilt ar
dhromchla an agair i mias Petri



Fíor 9.11Miocrorgánaigh ag fás ar
agar i mias Petri
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CAIBIDIL 9 CÚINSÍ A THÉANN I GCION AR SHLÁINTE AN DUINE

6. Fág namiasa in áit the (idir 20°C agus 30°C) le go
mbeidh miocrorgánaigh in ann fás.

7. Fág namiasa bunoscionn ionas nach silfidh
uisce ar aonmhiocrorgánaigh a fhásann.

8. Fág namiasa ansin go ceann 4 go 7 lá.
9. Scrúdaigh na miasa, ach ná hoscail iad.
10. Tabhair faoi deara cé acu de na háiteanna:

(a) Ina raibh an líon is mó agus an líon is lú

cineálacha difriúla miocrorgánach.

(b) Inar fhás miocrorgánaigh an chuid is mó agus an chuid is lú ar an iomlán.

11. Déan do chuid torthaí a thaifeadadh i dtábla, cosúil leis an gceann thíos.

An rud a thug tú faoi deara Áit
An líon is mó cineálacha difriúla miocrorgánach
An líon is lú cineálacha difriúla miocrorgánach
Anmhias nó namiasa ina raibh an fás is mó ar an iomlán
Mias(a) nach féidir aon fhás a fheiceáil iontu
Mias chóimheasa

12. Nuair atá tú críochnaithe, ba chóir na miasa a chur ar maos i leacht steiriliúcháin nó i ndífhabhtán
sula gcuireann tú sa bhosca bruscair iad (ach amháin má thugann domhúinteoir treoracha eile

duit).

Téip
Agar

cothaitheach

Claibín ar an
mias Petri

Fíor 9.13 Dún an clúdach le téip agus
iompaigh anmhias bunoscionn



9.24 Cén fáth ar bhain tú úsáid as agar cothaitheach?
9.25 Cén fáth a bhfuil sé níos fearr baitín olla cadáis tais a úsáid ná ceann tirim?
9.26 Cén fhadhb a d’fhéadfadh a bheith ann dá bhfágfaí na miasa Petri in áit fhuar?
9.27 Cén fáth ar fágadh namiasa Petri ina luí ar a gclúdaigh?
9.28 Ainmnigh dhá chineál miocrorgánach a d’fhéadfadh fás ar an agar.

f
Fiosrú

5

9.29 Iarrtar ar an rang comparáid a dhéanamh idir dhá steirileoir lámh leachta ó thaobh cé
chomh héifeachtach is atá siad ag marú miocrorgánach. Bígí ag obair in bhur ngrúpaí
chun an chaoi a ndéanfaidh sibh an fiosrú seo a phleanáil. Cuirfidh gach grúpa a gcuid
torthaí os comhair an ranga agus athróidh siad an plean atá acu más gá chun smaointe
a fuair siad ó ghrúpaí eile a chur san áireamh.

f
Fiosrú

2 f
Fiosrú

3 f
Fiosrú
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An Ollphléasc
– an chaoi ar cuireadh
tús leis an gcruinne

AONAD 5

Focail Thábhachtacha
 grianchóras  singilteacht cruinne fhairsingíoch
 réaltra réalteolaí imtharraingt

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidile seo beidh tú in ann:

● Cuntas gairid a thabhairt ar theoiric na hOllphléisce

● An téarma ‘singilteacht’ a mhíniú.

Cad atá sa chruinne?
Is éard atá sa chruinne spás ollmhór ina bhfuil réaltraí, réaltaí agus grianchórais de réir an
eolais atá againn.

An raibh tús leis an gcruinne?
Cad as ar tháinig an chruinne? Cén tús a
bhí leis go léir? Cad a bhí ann ag an tús?
Sin cuid de na ceisteanna atá an cine
daonna a chur agus iad ag iarraidh teacht
ar bhunús na cruinne.

Is mó na ceisteanna a bhíonn ag daoine ar
an ábhar seo ná na freagraí. Toisc go raibh an teicneolaíocht a bhí againn srianta nó teoranta
ní raibh aon fhianaise ar fáil d’eolaithe. Ní raibh aon fhreagra ar na ceisteanna sin faoi chruthú
na cruinne nó go bhfuarthas rudaí amach sa réalteolaíocht agus san fhisic a d’fhág go raibh
eolaithe in ann a dhéanamh amach go raibh tús leis an gcruinne.

34.1 Aimsigh míniú simplí ar ‘réaltra’. Scríobh an freagra i do chóipleabhar, mar aon le nóta
faoi fhoinse an fhreagra.

34.2 Ainmnigh trí réalta a bhfuil eolas agat orthu.
34.3 Cad is brí le grianchóras?

C
Cu
marsáid

6

Beathaisnéis Bheoite Eolaí

Féach ar bheochan Exploring Science chun a
thuilleadh eolais a fháil ar Stephen Hawking
agus ar na teoiricí atá aige faoi thús na
cruinne.
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Sa bhliain 1929 fuair an réalteolaí Edwin Hubble, ó Mheiriceá, amach go bhfuil an chruinne ag
fairsingiú. Ciallaíonn sé sin go bhfuil gach ní sa chruinne ag gluaiseacht amach óna chéile.

Tá sé an-deacair ar dhaoine rud atá chomhmór seo a shamhlú. Seo tasc simplí a thabharfaidh
léargas ar an gcaoi a bhfuil an chruinne ag fairsingiú.


Fíor 34.1 Tús na cruinne


Fíor 34.2 An chruinne fhairsingíoch

Gníomhaíocht 34.1
Ceist
Conas is féidir linn fairsingiú na cruinne a shamhlú?

Trealamh de dhíth
Balúin bhána (nó geala) Rialóir

Marcóir dubh Píosa sreinge

Sábháilteacht
● Bí san airdeall agus balúin á séideadh ar eagla go bpléascfaidís.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Séid an balún beagán – níos lú ná leath uasmhéid an bhalúin.

2. Cuir um dheich bponc ar an mbalún leis an marcóir. Sin iad na réaltraí. Cuir uimhreacha orthu

ionas gur féidir iad a aithint arís sa chéad chuid eile den ghníomhaíocht.

3. Scaoil um leath an aeir amach as anmbalún.

4. Úsáid an rialóir agus faigh amach cén fad slí atá na réaltraí (na poncanna) ó chéile, agus breac síos

na toisí sin.

5. Séid an balún chomhmór agus is féidir gan a phléascadh.

6. Aimsigh na poncanna a sheasann do na réaltraí anois.

m
Mi
onscrúdú

3 m
Mi
onscrúdú

4

Portfóilió

255

34.4 Aimsigh eolas agus scríobh alt a thugannmíniú ar:
(a) staidéar na réalteolaíochta
(b) staidéar na fisice

S
Sochaí
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Rinne Hubble amach go raibh an chruinne ag fairsingiú agus go raibh dlús mór faoin
bhfairsingiú sin. Tugtar Dlí Hubble ar an méid a fuair sé amach.

Dlí Hubble: Tá réaltraí ag gluaiseacht amach óna chéile. Dá fhad atá réaltra uainn is ea
is tapúla atá sé ag gluaiseacht uainn.

7. Úsáid píosa sreinge agus faigh amach cén fad slí atá na réaltraí ó chéile anois. Is féidir é sin a

dhéanamh ach an píosa sreinge a shíneadh ó phonc amháin go ponc eile agus domhéara a

choinneáil air nó a mharcáil le peann agus an fad sin a thomhas le rialóir ansin.

Bíodh réaltra amháin ina thúsphointe agat do na toisí.

8. Breac síos na torthaí.

9. Déan an tomhas arís idir roinnt de na poncanna agus breac síos an fad slí a ghluais gach ponc ó na

poncanna eile.

34.5 I ngníomhaíocht 34.1, cén fáth ar úsáid tú rialóir don chéad tomhas (i gcéim 4) agus
píosa sreinge don dara tomhas (i gcéim 7)?

m
Mi
onscrúdú

5


Fíor 34.3 An chruinne ag fairsingiú ó tharla an Ollphléasc
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Cén fáth a bhfuil tábhacht mhór ag baint le
Spásteileascóp Hubble?
Sheol NASA Spásteileascóp Hubble amach sa spás
sa bhliain 1990. As Edwin Hubble a ainmníodh é.
Tá Spásteileascóp Hubble ríthábhachtach chun
cur leis an eolas atá againn ar an spás. Nuair a
fhéachaimid amach sa spás bímid ag féachaint trí
theileascóip atá suite ar an Domhan de ghnáth.
Lúbann nó athraíonn atmaisféar an Domhain na
híomhánna a fheicimid. D’fhéadfadh sé sin cur
isteach ar an rud a fheicimid.

Tá Spásteileascóp Hubble amuigh sa spás, agus é
ag fithisiú 569 km os cionn an Domhain. Dá bhrí
sin, ní chuireann atmaisféar an Domhain isteach
ar na híomhánna a fhaigheann an teileascóp ón
spás.


Fíor 34.4 Edwin Hubble, réalteolaí ó Mheiriceá


Fíor 34.6 Íomhá a ghlac Spásteileascóp
Hubble

Ar tharla ollphléasc i ndáiríre?
Tugann an téarma ‘ollphléasc’ le tuiscint gur tharla pléasc de chineál éigin. Ach ní hin a tharla
i ndáiríre nuair a cuireadh tús leis an gcruinne.

34.6 Déan taighde ar na príomhnithe a fuair eolaithe amach faoin gcruinne agus úsáid á
baint acu as eolas a fuair siad ó Spásteileascóp Hubble.

Agus an taighde á dhéanamh agat, luaigh ceithre rud a fuarthas amach le cúnamh
Spásteileascóp Hubble maidir le rud, pláinéad nó réaltra ar bith sa chruinne.

S
Sochaí

9


Fíor 34.5 Spásteileascóp Hubble

Beathaisnéis Bheoite Eolaí

Féach ar bheochan Exploring Science chun níos mó
eolais a fháil ar Edwin Hubble agus ar an obair a rinne sé.
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Pointe tosaigh
Rinne Edwin Hubble amach go gcaithfidh go
raibh aonmhóimint amháin ann nuair a bhí
an chruinne ar fad ceaptha i zón amháin.
Ba é sin tús na cruinne agus rinne Hubble
amach ónméid a chonaic sé gur tharla sé
sin um 13.8 billiún bliain ó shin. Is éard
a thugann eolaithe ar an aonmhóimint
amháin sin singilteacht. Bhí sé fíorbheag,
fíordhlúth agus fíorthe.

An Ollphléasc
Bhí an teas chomh fíochmhar sin sa
tsingilteacht nach raibh gnáthcháithníní
damhna – cáithníní a bhíonn in adaimh –
ann ar chor ar bith. Laistigh de mhóimint amháin
(dar le heolaithe áirithe ní raibh ann ach aon
soicind amháin) thosaigh an tsingilteacht seo a
bhí rí-the ag fairsingiú. Tugaimid an Ollphléasc
air sin.
Bhí an chruinne chomh te sin sna chéad
mhóimintí i ndiaidh na hollphléisce nach féidir
linn méid na teochta a shamhlú.

I ndiaidh na hollphléisce
De réir mar a bhí an chruinne ag fairsingiú thosaigh sí ag
fuarú. Toisc go raibh an teocht níos fuaire bhí cáithníní in
ann a bheith ann. Bhí sé sách fuar ansin freisin go raibh
solas in ann taisteal tríd an gcruinne.

Cén chaoi a ndearnadh damhna?
Imtharraingt a thugar ar an bhfórsa a tharraingíonn
gach rud le chéile. Chuir an fórsa imtharraingthe sin,
a bhí sa tsingilteacht an chéad uair riamh, ar chumas
cáithníní damhna a dhéanamh.

Tháinig an damhna sin le chéile agus cruthaíodh réaltaí, pláinéid agus gach struchtúr eile
sa chruinne a bhfuil eolas againn orthu. Beimid ag féachaint ar na struchtúir sin ar fad sna
caibidlí amach anseo.

Dá bhrí sin, chruthaigh an imtharraingt na struchtúir ar fad sa chruinne. Chruthaigh damhna
agus an imtharraingt le chéile um 100 ochtilliún (100000000000000000000000000000)
réalta. Is deacair é sin a shamhlú, ach cuir i gcás gur trá ghainmheach í an chruinne agus gurb
ionann gráinne amháin gainimh ar an trá agus aon réalta amháin.

Rinneadh réaltraí de ghrúpaí móra réaltaí agus cuireadh tús leis an gcruinne.

Cad as ar tháinig an tsingilteacht,
an pointe sa spás, sin i ndáiríre?
Cad a bhí sa tsingilteacht? Ar
tháinig an tsingilteacht sin as faic?
Níl a fhios ag eolaithe!

An raibh a fhios agat?

~ 13.8 BILLIÚN BLIAIN Ó SHIN AN OLLPHLÉASC

NA CHÉAD CHÚPLA SOICIND TAR ÉIS NA HOLLPHLÉISCE
TAGANN CÁITHNÍNÍ FO-ADMHACHA AR AN BHFÓD

~ 380,000 BLIAIN NÍOS DÉANAÍ
TAGANN LEICTREOIN AGUS

NÚICLÉIS LE CHÉILE INA N-ADAIMH

~ 300 MILLIÚN BLIAIN NÍOS DÉANAÍ
CRUTHAÍODH NA REALTAÍ AGUS NA

REALTRAÍ

~ 9 MBILLIÚN BLIAIN
NÍOS DÉANAÍ

CRUTHAÍODH AN
GRIANCHÓRAS

AGUS AN DOMHAN

TEOIRIC NA HOLLPHLÉISCE

AN
CHRUINNE

AG
FAIRSINGIÚ

AGUS
AG

FUARÚ


Fíor 34.7 Éabhlóid na cruinne


Fíor 34.8 Tonnáin radaíochta
solais ón Ollphléasc
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Fíor 34.9 An chruinne ag
fairsingiú


Fíor 34.11 Féilire na cruinne á léiriú ina fhéilire bliana

Níl i dteoiric na hollphléisce ach míniú amháin ar chruthú na cruinne. Sin é an chaoi a
ndéanann eolaithe iarracht cur síos a dhéanamh ar an gcaoi ar fhorbair an chruinne as aon
mhóimint amháin.


Fíor 34.10 Bealach na Bó Finne, an
réaltra ina bhfuil an Domhan

Is iontach a
shamhlú go bhfuil
cónaí orainn ar
phláinéad atá
ag fithisiú thart
timpeall ar réalta
dallraitheach.
Réalta amháin atá
sa réalta sin, an
Ghrian, i measc
na mbilliún réalta
eile atá sa réaltra
seo againne. Tá
an réaltra lena
mbainimid i measc
iliomad réaltraí eile
atá sa chruinne.

Ní fios i ndáiríre
cén tús a bhí leis
an gcruinne. Tá
eolaithe ag iarraidh
teacht ar mhíniú ar
bhunús na cruinne i
gcónaí.

Eanáir Feabhra Márta Aibreán
An tOllphléasc
Na chéad réaltaí
Na chéad réaltraí

Bealtaine Meitheamh Iúil Lúnasa
Cruthaítear

an Grianchóras

Meán Fómhair Deireadh Fómhair Samhain Nollaig
An chéad bheathra

Nollaig 10 Na chéad ainmhithe

Nollaig 25 Na chéadmhamaigh

Nollaig 29 Díothú na ndineasár

Nollaig 31
11.30:00pm Na chéad daoine

Nollaig 31
11.59:00pm Na chéad sibhialtachtaí

Nollaig 31
11.59:59pm Daoine ar an nGealach
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AONAD 5

Réaltraí, réaltaí agus
an Grianchóras

Focail Thábhachtacha
 réalta comhleá núicléach fathach dearg réaltnéal
 abhac bán lonrúil domhanda

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● Gach cineál imoibriúcháin a tharlaíonn i réalta a aithint

● Cur síos a dhéanamh ar an saolré a bhíonn ag réalta

● Cur síos a dhéanamh ar réaltra Bhealach na Bó Finne

● Rangú a dhéanamh ar rudaí atá le fáil sa Ghrianchóras

● Idirdhealú a dhéanamh idir na pláinéid sa Ghrianchóras ó thaobhméide, atmaisféir,
imtharraingt agus a ghaire atá siad don Ghrian.

Cad iad na réaltaí?
Ar fhéach tú in airde sa spéir oíche a raibh na réaltaí go léir ag glioscarnach? Ar theastaigh uait
a fháil amach riamh cad as a dtagann réalta nó cén bunús a bhí leis?

Is éard is réalta ann rud lonrúil atá déanta de ghás agus ar féidir leis a sholas agus a theas féin
a dhéanamh as imoibrithe núicléacha.

35.1 (a) Ón ráiteas sin thuas, cad is brí leis an téarma ‘lonrúil’ dar leat?
(b) Luaigh rud lonrúil eile a d’fheicfeá ó lá go lá.
(c) Ainmnigh rud neamhlonrúil atá le fáil sa spás.

Cad is brí le himoibrithe núicléacha?
Tarlaíonn na himoibrithe núicléacha i réalta idir dhá adamh hidrigine. Comhleánn núicléas
in adamh hidrigine amháin leis an núicléas in adamh hidrigine eile, agus déantar dúil iomlán
nua ar a dtugtar héiliam.

Is é an t-athrú sin ó hidrigin go héiliam a scaoileann amach an teas agus an solas a chuireann
na réaltaí ag lonradh agus ag glioscarnach. Scaoiltear amach an teas agus an solas mar
chineálacha fuinnimh.
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Fíor 35.1 Imoibrithe comhleáite núicléacha

An maireann réalta go deo?
Ní bhíonn ach beagán damhna
i réaltaí áirithe; bíonn go leor
damhna i réaltaí eile. Ní hionann
aon dá réalta agus bíonn gach
réalta ag céim dhifriúil ina
shaolré. Is éard is brí le saolré
sraith athruithe a thagann ar rud
i rith a shaoil.

Tá réaltaí áirithe tar éis bás a fháil
cheana féin. Phléasc roinnt réaltaí agus iad ag fáil bháis,
agus scaoil siad amachméid ollmhór solais a fheictear ar
fud na cruinne agus tugtar ollnóva air sin.

Bíonn cuma bheag ar réaltaí áirithe agus tugtar abhaic
orthu sin. Féadfaidh réalta beag a bheith um 200,000 km
ar a thrastomhas – um anméid chéanna leis an bpláinéad
Iúpatar.

Bíonn ceithre chéim i saolré réalta:
● Céim 1 ‒ cruthú
● Céim 2 ‒ an tréimhse chobhsaí
● Céim 3 ‒ an fathach dearg
● Céim 4 ‒ an t-abhac bán


Fíor 35.3 Céimeanna i saolré réalta


Fíor 35.4 Mar a
chruthaítear réalta nua

35.2 Conas atá a fhios againn go bhfuil imoibrithe núicléacha fós ar siúl sa Ghrian?


Fíor 35.2 Fuinneamh solais ón nGrian
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Céim 1: cruthú
Tá scamaill mhóra gháis sa spás ar a dugtar réaltnéalta. Tugann fórsaí imtharraingthe na
gcáithníní gáis ar na gáis sin titim isteach ar a chéile.

De réir mar a mhéadaíonn an teocht agus an brú laistigh den néal, tosaíonn na gáis ag
guairneáil go tapa, rud a thugann ar núicléis na ndúl nascadh le chéile (i.e. tarlaíonn imoibriú
comhleáite núicléach) agus tagann réalta úr ar an bhfód!

Céim 2: an tréimhse chobhsaí
Le himeacht na mbilliún bliain éiríonn réalta cobhsaí.
Is é a thugaimid ar réalta den chineál sin réalta
príomhsheichimh.

Caitheann réalta formhór a shaoil ina réalta
príomhsheichimh. Sa chéim sin dá shaolré ídíonn an
réalta na hacmhainní hidrigine go léir a bhíonn aige
in imoibrithe núicléacha chun teas agus fuinneamh
solais a chur amach.

Bíonn an réalta príomhsheichimh ag iarraidh cothromaíocht a bhaint amach idir:
● a imtharraingt féin atá ag iarraidh é a

chrapadh, agus
● an fuinneamh teasa atá sé a dhéanamh agus

atá ag iarraidh é a mhéadú.

Leanann an réalta air ag lonradh agus ag
glioscarnach ar feadh nambilliún bliain sa chéim
sin. Tá ár nGrian féin sa chéim seo dá saolré.

Céim 3: an fathach dearg
Nuair a bhíonn an hidrigin go léir sa chroílár ídithe ag an réalta, tosaíonn sé ag dó héiliam
ar an taobh amuigh de. Tugann sé sin ar an réalta níos mó teasa a scaoileadh amach. Mar
thoradh air sin méadaíonn an chuid sheachtrach den réalta.

Éiríonn an réalta ollmhór ansin agus tugtar fathach dearg air.

Nuair a bheidh an Ghrian ina fathach dearg slogfaidh sí agus scriosfaidh sí an Domhan. Is
dóigh le heolaithe go dtarlóidh sé sin i gcionn cúig bhilliún bliain.

Céim 4: an t-abhac bán
Nuair a athraíonn fathach dearg an hidrigin go
léir atá ann go héiliam ‒ rud a ghlacann idir cúig
agus deich mbilliún bliain, ag brath ar mhéid na
réalta ‒ crapann sé agus titeann sé isteach ar a
chéile agus cruthaíonn sé réalta bheag bhídeach
atá fíordhlúth, ar a dtugtar abhac bán. Ní bhíonn
ach um an gceathrú cuid dá mhais bhunaigh
fágtha in abhac bán. Is lú agus is lú solas a
chuirfidh abhac bán amach nó go dtiocfaidh an t-am nach dtiocfaidh aon solas uaidh.


Fíor 35.5 Réalta príomhsheichimh


Fíor 35.6 Fathach dearg


Fíor 35.7 Abhac bán
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An réalta é sin a fheicim?
Cuireann réaltaí solas amach. Glacann
sé am ar an solas sin taisteal trí fhollús
an spáis chuig an Domhan ionas gur
féidir linne é a fheiceáil. Dá bhrí sin,
nuair a fhéachaimid in airde ar spéir
na hoíche táimid ag féachaint siar san
am atá caite – na milliúin bliain ó shin
– i ndáiríre. Nuair a fheicimid réalta
sa spéir, tá an solas sin a fheicimid ag
teacht ó réalta a bhí ann san am atá
caite, solas a thaistil tríd an spás chuig
an áit seo ina bhfeicimidne é.


Fíor 35.9 Ag faire na réaltaí


Fíor 35.8 Spásteileascóp Hubble ag fithisiú an
Domhain – seans nach ann a thuilleadh do na
réaltaí a bhfuil sé ag glacadh a ngrianghraif!

Fíor 35.10 Réaltbhuíon Óiríon ‒ patrún réaltaí is
féidir a fheiceáil sa spéir istoíche ón Leathsféar

Thuaidh

Dar le heolaithe tá
100 ochtilliún réalta sa chruinne – is é sin,
100000000000000000000000000000!

An raibh a fhios agat?

Bíonn an chuma ar na réaltaí go
mbíonn siad ag glioscarnach toisc
atmaisféar an Domhain a bheith
suaite.

An raibh a fhios agat?

Ó tharlaíonn go dtuigimid anois an chaoi a gcruthaítear réaltaí, féachaimid ar an ról atá acu
sa chruinne.

Cad atá sa chruinne?
Ní féidir líon na réaltraí atá sa chruinne a shamhlú ná líon na réaltaí i ngach ceann de na
réaltraí sin. Díol spéise is ea é smaoineamh ar bheatha a bheith i réaltraí eile. Is iomaí scéal
ficsin eolaíochta a scríobhadh ar an ábhar sin agus iad ag déanamh cur síos ar an gcuma a
d’fhéadfadh a bheith ar an mbeatha sin.

Féachaimis ar dtús ar an spota beag bídeach atá againn féin sa chruinne.
106
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Réaltraí
Is éard is réaltra ann namilliúin nó na billiúin réalta, mar aon le gás agus dusta, a bhfuil fórsa
imtharraingthe á gcoinneáil le chéile.

Tá na billiúin réaltra sa chruinne. Tá cuid de na réaltraí sin beag agus níl ach roinnt milliún
réalta iontu. Tá 400 billiún réalta nó níos mó i réaltraí eile.

Bíonn réaltaí ag gluaiseacht amach óna chéile i gcónaí.

Tá an Domhan sa réaltra ar a dtugtar Bealach na Bó Finne. Tá cuma bhíseach ar an réaltra
seo, agus is é sin an cruth is coitianta a bhíonn ar réaltra sa chruinne.

An grianchóras seo againne
Is éard atá sa ghrianchóras ina bhfuilimidne an Ghrian agus na pláinéid (an Domhan ina
measc) a fhithisíonn (a théann timpeall ar) an Ghrian. Níl sa Ghrian (ar réalta í) ach ceann
amháin de na billiúin réalta atá sa réaltra ar a dtugar Bealach na Bó Finne.


Fíor 35.11 Bealach na Bó Finne – Réaltra an
Domhain


Fíor 35.12 Réaltra bíseach

35.3 Déan taighde ar réaltra sa chruinne nach é ár réaltra féin é. Aimsigh freagraí na
gceisteanna seo a leanas:
(a) Cad is ainm don réaltra sin?
(b) Cén cruth atá ar an réaltra?
(c) An bhfuil aon chosúlachtaí idir cruth Bhealach na Bó Finne agus cruth an réaltra

sin a bhfuil tú ag déanamh staidéir air?
(d) Aimsigh ainm an réaltra is gaire dár réaltra féin agus faigh amach cén fad slí atá idir

an réaltra sin agus Bealach na Bó Finne.

Cruthaíodh an Grianchóras 4.6 billiún
bliain ó shin.

An raibh a fhios agat?

m
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Fíor 35.13 An Grianchóras seo againne 107
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Pláinéid
Ní mór trí ghné a bheith ag rud ionas gur féidir ‘pláinéad’ a thabhairt air:
1. Ní mór don rud grian a fhithisiú.
2. Ní mór don rud a bheith sách mór ionas go dtarraingeodh a imtharraingt féin isteach é

chun cruth sféir (cruinn) a thabhairt dó.
3. Ní mór don rud a bheith sách mór ionas go mbogfadh a imtharraingt rudaí atá ar

cóimhéid leis as an tslí agus é ag fithisiú na gréine.

Tá trí chineál pláinéid sa Grianchóras seo againne:
● Pláinéid dhomhanda
● Pláinéid Ióbhacha
● Abhacphláinéid nó pláinéadóidigh.

Féachaimid ar na cineálacha sin pláinéid sa Ghrianchóras, ach is iomaí cineál eile pláinéid atá
sa chruinne.

Pláinéid dhomhanda
Is iad pláinéid dhomhanda (nó carraigeacha) an Ghrianchórais seo againne:
● Mearcair
● Véineas
● An Domhan
● Mars

Déanann siadsan fithis an-ghar don ghrian agus tugtar na pláinéid laistigh orthu. Tá siad
déanta de charraig agus de mhiotal den chuid is mó.

35.4 Gan an freagra a lorg, cén míniú a thabharfá ar an téarma ‘pláinéad’?

Bíonn an chuid lasmuigh den Ghrian chomh te le 5500°C. Bíonn croílár na Gréine (an
taobh istigh de) chomh te le 15000000°C!

An raibh a fhios agat?


Fíor 35.15 Mearcair


Fíor 35.14 Véineas108
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Pláinéid Ióbhacha
Ciallaíonn ‘Ióbhach’ ‘cosúil le hIúpatar’. Is iad na pláinéid Ióbhacha atá sa Ghrianchóras seo
againne:
● Iúpatar
● Satarn
● Úránus
● Neiptiún

Héiliam agus hidrigin atá sna pláinéid sin den chuid is mó. Tá siad an-mhór agus tá fáinní
timpeall orthu.


Fíor 35.16 An Domhan


Fíor 35.17 Mars


Fíor 35.18 Iúpatar


Fíor 35.19 Satarn


Fíor 35.20 Úránas, íomhá ó
Spásteileascóp Hubble


Fíor 35.21 Neiptiún
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Is ar Iúpatar atá an t-aigéan is mó dá bhfuil ar phláinéad ar bith. Tá sé 40000 km ar
doimhneacht. Tá sé chomh domhain le turas timpeall an domhain! (Tá imlíne an
Domhain 40075 km ar fad.)

An raibh a fhios agat?

Pláinéadóideach
Abhacphláinéad is ea pláinéadóideach. Is rudaí iad sin:
● atá rómhór le bheith ina n-astaróidigh

(arb é atá iontusan aonáin charraigeacha
sa Ghrianchóras)

● atá róbheag le bheith ina bpláinéid.

Tá pláinéadóideach amháin sa ghrianchóras seo againne
– Plútón.



Fíor 35.22 Plútón

35.5 Shíleamar, tráth amháin, gur pláinéad a bhí i bPlútón. Tugaimid pláinéadóideach air
anois. Faigh amach cén fáth nach sílimid gur pláinéad é Plútón a thuilleadh agus cén
fáth ar tugadh ísliú stádais dó.

C
Cu
marsáid

6

Bamhaith le réalteolaithe áirithe stádas pláinéid a thabhairt ar ais do
Phlútón amach anseo.

An raibh a fhios agat?

Eolas iontach faoi gach pláinéad

An Domhan – an t-aon phláinéad sa Ghrianchóras nach bhfuil ainmnithe as dia
miotasach.

Mearcair – is ionann lá amháin ann agus ocht lá is caoga ar an Domhan seo.

Véineas – an pláinéad is teo sa Ghrianchóras, 477°C. Is amhlaidh atá toisc gur dé-ocsaíd
charbóin atá san atmaisféar (leagan iolraithe den iarmhairt cheaptha teasa).

Mars – tá cuma dhearg air toisc go bhfuil sé clúdaithe den chuid is mó le hocsaíd iarainn
(meirg).

Iúpatar – tá sé chomhmór sin dá gcuirfí na pláinéid eile ar fad sa Ghrianchóras le chéile
bheadh an struchtúr sin ar cóimhéad le hIúpatar.

Satarn – tá a dhlús chomh híseal sin go bhféadfadh sé snámh ar uisce.

Úránas – is féidir leis na séasúir a bheith ann gan athrú ar feadh oiread agus 20 bliain.

Neiptiún – is ann atá na gaotha is láidre sa Ghrianchóras agus iad ag baint 2100 km san
uair amach.

Plútón – tá a dhromhcla níos lú ná achar dromchla Mheiriceá Thuaidh.

An raibh a fhios agat?
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Cén chaoi a
bhfithisíonn pláinéid
Fithisíonn na pláinéid an Ghrian. Sin
é an fáth a dtugtar ‘grianchóras’ air.

Is rud ollmhór í an Ghrian agus dá
bhrí sin tá imtharraingt an-láidir aici.

‘Tarraingíonn’ imtharraingt na gréine
pláinéid chuici. Ag an am céanna,
tá na pláinéid ag iarraidh tarraingt
amach ón nGrian agus amach sa
spás. Ach coinníonn imtharraingt na
gréine gach ceann de na pláinéid i
bhfithis chuartha.

An bhfuil níos mó ná gealach amháin ann?
Is rudaí iad gealacha a bhíonn ag fithisiú pláinéad sa ghrianchóras. Tá gealach amháin ag
pláinéid áirithe, mar shampla an Domhan. Tá níos mó ná gealach amháin ag pláinéid eile -
Iúpatar, mar shampla, a bhfuil trí ghealach is seasca ar a laghad aige. Féachfaimid níos grinne
ar an ngealach seo againn féin agus ar ghealaí eile i gcaibidil eile amach sa leabhar seo.

Cad eile atá sa chruinne?
Tá rudaí eile sa spás atá mar chuid den chruinne de réir an eolais atá againn faoi láthair:
● Gnáthdhamhna Damhna a thugtar ar aon rud a ghlacann spás agus a bhfuil mais

ann. Mar shampla, is gnáthdhamhna iad cathaoir, mála scoile agus leabhair. Is de
ghnáthdhamhna atá daoine déanta, fiú.

● Damhna dorcha Rialaíonn damhna dorcha an chaoi a dtagann gach damhna le chéile
chun rudaí a chruthú, mar shampla réaltaí, gealacha, réaltraí agus gach rud eile sa

35.6 (a) Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna, roghnaigh pláinéad agus cuir cur i láthair
le chéile a thabharfar don rang. Déan cinnte an t-eolas seo a leanas a chur san
áireamh:
(i) Déan comparáid idir imtharraingt an phláinéid sin agus imtharraingt an

Domhain.
(ii) Cémhéad gealach atá ag fithisiú an phláinéid sin?
(iii) Cá bhfuil an pláinéad suite sa Ghrianchóras (cén fad atá sé ón nGrian)?
(iv) Cén fad ama a ghlacann sé ar an bpláinéad an Ghrian a fhithisiú?
(v) Cén teocht atá ar dhromchla an phláinéid?
(vi) An bhfuil atmaisféar ag an bpláinéad? Má tá, cad é comhdhéanamh an

atmaisféir sin?
(b) Cuir an Domhan i gcomparáid, agus na ceisteanna thuas mar threoir agat, leis an

bpláinéad a roghnaigh tú sa Ghrianchóras.
(c) Cuir an t-eolas a fuair sibh amach i láthair an ranga, agus a oiread eolais agus is

féidir á thabhairt agaibh.

C
Cu
marsáid
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Fíor 35.23 Imtharraingt na Gréine ar na pláinéid
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chruinne, tú féin san áireamh. Tugtar damhna ‘dorcha’ air
toisc nach ndéanann an cineál seo damhna aon solas ná
nach súnn sé aon solas isteach. Ní fhaca eolaithe damhna
dorcha go fóill. Tá siad cinnte go bhfuil a leithéid ann,
áfach, bunaithe ar an staidéar atá déanta acu ar an gcaoi a
dtagann réaltraí le chéile.

● Fuinneamh dorcha Is fuinneamh an-mhistéireach é seo
nach bhfuil mórán eolais ag eolaithe faoi, cé gurb ionann
é agus 73% den chruinne. Tá a fhios againn freisin gurb
é an fuinneamh seo is cúis leis na réaltraí a bheith ag
gluaiseacht amach óna chéile ag luas atá ag síormhéadú.


Fíor 35.24 Íomhá
shamhlaíoch
ealaíontóra de
dhamhna dorcha sa
spás


Fíor 35.25 Cruthú na cruinne

35.8 Ainmnigh na céimeanna i saolré
réalta.

35.9 Cad is brí le réaltra?
35.10 Cé na cineálacha pláinéid atá sa

Ghrianchóras seo againne?

An bhfuil cineálacha eile beatha sa Ghrianchóras?
Is pláinéad faoi leith é an Domhan sa Ghrianchóras sa mhéid is go bhfuil beatha in ann
maireachtáil ann. Tá teocht, imtharraingt agus atmaisféar ina bhfuil an meascán ceart gás ag
an Domhan a oireann d’orgánaigh bheo.

Plé ranga:
35.7 (a) An dóigh libh go bhfuil

cineálacha eile beatha ar
phláinéid eile?

(b) Cé na tréithe a bhaineann leis
na pláinéid sin a chiallaíonn
nach féidir beatha a chruthú
orthu?

C
Cu
marsáid
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10-43 soic 10-32 soic 3 nóim. 300000 bliain 1 bhilliún bliain 15 bhilliún bliain Inniu

1027°C 1013°C 10000°C -200°C -270°C -270°C
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AONAD 5
Cóiméid, astaróidigh
agus dreigí

Focail Thábhachtacha
 cóiméad astaróideach
 dreige dreigít dreigeoidigh

Cé na rudaí beaga eile atá
sa spéir?
Cé is moite den Ghrian agus de na pláinéid
eile, tá go leor rudaí eile sa Ghrianchóras.

Is féidir linn féachaint ar an spéir istoíche
agus raidhse mór struchtúr iontach
cosmach a fheiceáil. Shíleadh daoine fadó
gur rudaí miotasacha a bhí iontu, ach
cad é go díreach atá iontu agus cad as a
dtagann siad?



Fíor 36.1 Cóiméad Mór 1811

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● an chaoi a gcruthaítear cóiméad amhíniú

● idirdhealú a dhéanamh idir dreigeoideach, dreige agus dreigít

● an difear idir cóiméad, astaróideach agus dreige a mhíniú

● suíomh cóiméad agus astaróideach sa Ghrianchóras a aimsiú.

113
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EIREABALL CHINEÁL I EIREABALL CHINEÁL II

CROÍLÁR
CÓMA

SCAMALL HIDRIGINE

I dTREO NA GRÉINE


Fíor 36.2 Cóiméad agus a eireabaill

Cad is cóiméad ann?
Seans gurb iad na cóiméid na rudaí is sine
sa Ghrianchóras agus seans go bhfuil eolas
tábhachtach iontu maidir leis an gcaoi ar
cruthaíodh an grianchóras 4.6 billiún bliain ó
shin.
Tugann eolaithe liathróidí sneachta móra
salacha ar chóiméid. Bíonn siad déanta as
carraigeacha, dusta agus gáis reoite. Bíonn
cóiméid oighearfhuar toisc go gcruthaítear iad
achar fada ó fhuinneamh teasa na Gréine agus
go gcaitheann siad formhór an amamar sin.
Tagann cóiméid as dhá áit sa Ghrianchóras:
● Crios Kuiper Tá an áit a bhfuil an crios

suite lasmuigh d’fhithis Neiptiúin.
Tugtar cóiméid ghearrthréimhseacha
ar na cóiméid a thagann as an áit sin. Is
amhlaidh atá toisc nach nglacann sé ach
200 bliain ar a mhéad orthu an Ghrian a
fhithisiú.

● Scamall Oort Tá an ‘scamall’ seo timpeall ar imeall seachtrach an Ghrianchórais agus
tá na trilliúin cóiméad ann. Tugtar cóiméid fhadtréimhseacha ar na cóiméid a thagann
as an áit sin toisc go nglacann sé idir 200 bliain agus 30 milliún bliain orthu an Ghrian a
fhithisiú!


Fíor 36.3 Nithe i gCrios Kuiper


Fíor 36.4 Scamall Oort

Shíl Impire Nero na Róimhe gur tuar a bhí i gcóiméad go rabhthas chun é a mharú agus
dá bhrí sin d’ordaigh sé go marófaí gach comharba air a bhí fós beo.

An raibh a fhios agat?
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Bíonn an chuma ar chóiméid gur rudaí soladacha
iad nó go dtugann a bhfithis gar don Ghrian iad.
Galaíonn fuinneamh teasa na Gréine oighear na
gcóiméad ansin. Seolann sé sin dusta agus gáis
amach sa spás, rud a chruthaíonn ceannmór
breo agus eireaball fada ina dhiaidh. Féadfaidh an
t-eireaball a bheith ag síneadh siar na milliúin míle
ón gcóiméad.

Seans go mbeadh dhá eireaball laistiar de chóiméad:
ceann amháin déanta de charraigeacha agus dusta
agus ceann eile déanta de ghás. Amach ón nGrian a shíneann eireaball cóiméid i gcónaí.

Ní féidir le cóiméid an bheatha a chothú. Seans go dtugann siad uisce agus comhdhúile eile
chuig an Domhan.


Fíor 36.5 Cóiméad


Fíor 36.6 Cóiméad de Vico ‒ siod é an chuma a
bhíonn ar chóiméad


Fíor 36.7 Cóiméad Ikeya-Seki agus
é ag fithisiú na Gréine; feictear
eireabaill an chóiméid ag síneadh
siar óna cheann

36.1 Cad iad na difríochtaí atá idir pláinéad agus cóiméad?
C
Cu
marsáid

6

Titeann cáithníní dusta cóiméid ar an Domhan an t-am ar fad; go deimhin, titeann
aon bhilliún cáithnín dusta gach soicind. Ní féidir linn an dusta cóiméid sin a fheiceáil;
d’aimsigh eolaithe an dusta sin san oighear agus sa sneachta san Antartaice.

An raibh a fhios agat?

Tugtar na cóiméid mhóra ar na cóiméid sin a mbíonn eireabaill ollmhóra orthu. Is annamh a
fheictear sa Ghrianchóras seo againne iad; téann ceann acu thar bráid an Domhain um gach
céad bliain. D’fhéadfadh 200 bliain a bheith ann sula bhfeicfí cóiméid eile ag dul thar bráid.
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Cad is astaróidigh ann?
Tá rudaí beaga eile le fáil sa Ghrianchóras seo againne cé is moite de chóiméid. Tugtar
astaróidigh ar na rudaí sin.

Is struchtúir bheaga charraigeacha iad astaróidigh nach mbíonn aon aer ná atmaisféar acu.
Bíonn siad suite i gcrios astaróideach an Ghrianchórais, crios atá suite idir Mars agus Iúpatar.

Is minic a bhuaileann astaróidigh faoina chéile, rud a chaitheann amach as an gcrios
astaróideach iad agus a sheolann ar thuras sa Ghrianchóras iad. Uaireanta, tagann siad gar
don Domhan ar an turas sin.

An 12 Samhain 2014 d’éirigh le misean Rosetta,
misean i gcomhar idir Gníomhaireacht Spáis
na hEorpa (ESA) agus NASA, an taiscéalaí
spáis Philae a leaindeáil ar chóiméad a bhí ag
gluaiseacht, rud nach ndearnadh riamh roimhe
sin. Thaistil spásárthach Rosetta 6.4 billiún km
chun leaindeáil ar an gcóiméad 67P/Churyumov-
Gerasimenko, a bhí ag taisteal ag 135 000 km
san uair. Seoladh sonraí ar ais chuig an Domhan
a chuideoidh linn tuiscint níos fearr a fháil ar
chóiméid.

Mar sin féin, leaindeáil Philae 1 km ón áit a raibh sé in ainm is leaindeáil ann. Bhí na
painéil ghréine a bhí air chun fuinneamh a dhéanamh faoi scáth an dorchadais agus
dá bhrí sin bhí ar Philae a chadhnraí a ídiú chun anmisean a chríochú. Mhúch ESA an
taiscéalaí agus is é a bhí sa tvuít deireanach ó Philae: ‘Táim ábhairín tuirseach, an bhfuair
sibh na sonraí go léir uaim? Beidh néal beag agam, déarfainn’.

Tá súil ag ESA go dtaitneoidh an Ghrian ar phainéil ghréine Philae arís agus an cóiméad ar
a thuras timpeall na gréine agus go mbeidh an taiscéalaí in ann leanúint ar aghaidh leis
an misean. Tá spásárthach Rosetta ag fithisiú an chóiméid i gcónaí.

An raibh a fhios agat?


Fíor 36.8 Taiscéalaí spáis Rosetta

36.2 Agus sibh ag obair i ngrúpaí, úsáid an t-idirlíon nó leabhair ó leabharlann na scoile
chun taighde a dhéanamh ar cheann amháin de na cóiméid mhóra. Cuir an t-eolas a
gheobhaidh sibh amach i láthair i dtuairisc. Seo a leanas roinnt topaicí a chuideoidh
libh an taighde a dhéanamh:
(a) Tabhair sainmhíniú ar an bhfocal ‘cóiméad’.
(b) Ainmnigh trí mhórchóiméad cháiliúla a chonacthas ón Domhan.
(c) Maidir le gach ceann de na cóiméid a liostaigh sibh in (b) thuas, luaigh:

(i) an duine nó na daoine a d’aimsigh iad an chéad uair riamh.
(ii) an bhliain ar aimsigh an duine sin den chéad uair riamh iad.
(iii) An fad ama a ghlacann sé orthu an Ghrian a fhithisiú.
(iv) An uair dheireanach a chonacthas an cóiméad ón Domhan.
(v) An bhliain a bhfuiltear ag súil lena bhfeiceáil arís.

(d) Tabhair cuntas gairid ar an gcúis a bhfuil nasc déanta ag eolaithe idir an deireadh a
tháinig leis na dineasáir agus cóiméad a bhuail faoin Domhan.

T
Tuiscint

1
S
Sochaí
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Cé go gceapann eolaithe go bhfuil na milliúin
astaróideach sa chrios astaróideach, tá mais iomlán
na n-astaróideach sin go léir le chéile níos lú ná mais
ghealach an Domhain!

Tá eolaithe ag iarraidh níos mó eolais a fháil ar
astaróidigh. Dá mbuailfeadh astaróideach faoin
Domhan – rud a tharlaíonn go hannamh – tá baol
ann go ndéanfadh sé scrios domhanda. Is dóigh le
heolaithe gurb é a chuir deireadh leis na dineasáir gur
bhuail cóiméad nó astaróideach faoin Domhan.


Fíor 36.9 Astaróideachmór gar
don Domhan


Fíor 36.10 Síleann eolaithe go bhfuil
seans ann gur astaróideach nó cóiméad
a bhuail faoin Domhan a chuir deireadh
leis na dineasáir


Fíor 36.11 An tiochar a bheadh ag
astaróideach ar an Domhan

Bíonnméideanna difriúla in
astaróidigh:
● Ní bhíonn cuid díobh ach 10m ar

leithead. Is é a thugtar orthusan
dreigí.

● Bíonn cuid eile díobh um 100km
ar leithead. Is é a thugtar orthusan
pláinéadóidigh.

36.3 Déan fiosrú faoin míniú a thugann eolaithe ar an gcaoi ar cruthaíodh an crios
astaróideach.

T
Tuiscint

1


Fíor 36.12 An t-astaróideach Ida agus an ghealach

atá aige
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Seans go mbíonn cuma bheag orthu ach d’fhéadfaidís an-dochar a dhéanamh don Domhan
mar a rinneadh san am atá caite.

Roinntear astaróidigh ina dtrí aicme nó ghrúpa.

Cineálacha C
Is iad seo na cineálacha is coitianta astaróidigh. Tá siad déanta as ábhar carbóin agus tá
siad le fáil sa chuid lasmuigh den chrios astaróideach.

Cineálacha S
Tá na hastaróidigh seo déanta as ábhar sileacain agus tá líon ollmhór acu le feiceáil sa
chuid laistigh den chrios.

Cineálacha M
Is astaróidigh iad seo atá déanta as ábhar miotalach agus tá siad sa chuid láir den chrios.

Fíor 36.13 Astaróideach
de chineál C


Fíor 36.15 Astaróideach de
chineál M: Calypso


Fíor 36.14 Astaróideach
de chineál S: Gaspra



Tá an stáisiún spáis a fhithisíonn an Domhan in ann timpistí le dreigí a sheasamh. Mar
shampla, tá gloine speisialta threisithe sna fuinneoga.

An raibh a fhios agat?

36.4 Agus sibh ag obair in bhur ngrúpaí nó in bhur mbeirteanna, déan taighde ar na topaicí
seo a leanas ar an idirlíon nó i leabharlann na scoile agus cuir an t-eolas i láthair an
ranga i gcur i láthair PowerPoint.
(a) An uair is déanaí a bhuail astaróideach faoin Domhan (cuimhnígí ar na téarmaí a

d’fhoghlaim sibh ar astaróidigh bheaga).
(b) Anméid a thit amach sa bhliain 1908 sa tSibéir nuair a bhuail ‘oibiacht’ an ceantar

sin.

Sa taighde sin luaigh:
● An áit agus an uair a thit sé amach.
● Anméid a thit amach sa cheantar máguaird i ndáiríre nuair a bualadh an Domhan.
● Anméid a d’fhoghlaim eolaithe faoi astaróidigh ón staidéar a rinne siad ar na

himeachtaí sin.
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Is féidir ainmneacha eile a thabhairt ar astaróidigh ag brath ar an áit a mbíonn siad le feiceáil
sa spéir nó cé acu a bhuaileann siad faoin Domhan nó nachmbuaileann. Úsáid an tasc seo
a leanas chun na hainmneacha eile sin ar astaróidigh a aimsiú agus luaigh go soiléir an
difríocht atá eatarthu.

Tá eolaithe le NASA ag déanamh staidéir faoi láthair ar an dá astaróideach is mó atá sa chrios
astaróideach, Ceres agus Vesta. Tá siad ag iarraidh tuiscint níos fearr a fháil ar na domhain
charraigeacha sin agus leideanna a fháil faoi chruthú an Ghrianchórais. Dawn Mission an
t-ainm a thugtar ar thogra NASA; seoladh an taiscéalaí spáis an 27 Meán Fómhair 2007.


Fíor 36.16 Dawn Mission de chuid NASA


Fíor 36.17 Spásárthach Dawn Mission laistigh den
chrios astaróideach

36.5 Cad is brí leis na téarmaí seo a leanas? Déan idirdhealú soiléir idir na focail seo a
leanas.
(A) Dreigeoideach
(B) Dreige
(c) Dreigít

36.6 Cad é an dreigít is mó a aimsíodh ar Domhan riamh? Luaigh an áit ar bhuail an dreigít
an Domhan agus cad as a raibh sé déanta.

C
Cu
marsáid

6

Astaróideach Ceres
Is é Ceres an t-astaróideach is mó sa chrios. Tá sé 950km ar leithead – rud atá fíormhór.
D’fhógair Gníomhaireacht Spáis na hEorpa an 22 Eanáir 2014 go raibh uisce ar Ceres. Ba léir
an méid sin ón ngaluisce a bhí á spraéáil amach sa spás ón astaróideach.

Bhain Dawn Mission NASA Ceres amach an 4 Márta 2015 agus cuireadh tús leis an staidéar ar
an astaróideach.


Fíor 36.18 An tAstaróideach Ceres


Fíor 36.19 Comparáid idir Ceres (sa
lár) agus an Domhan (ar chlé) agus
an Ghealach (ar dheis)
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Rinne Dawn Mission staidéar ar Vesta ó mhí Iúil 2011 gomí Mheán Fómhair 2012.


Fíor 36.20 An tAstaróideach Vesta


Fíor 36.21 Ceres agus Vesta i
gcomparáid leis an Eoraip

36.7 Cad is brí leis an téarma ‘frithchaiteach’?

36.8 Ainmnigh dhá áit sa Ghrianchóras a dtagann cóiméid astu.
36.9 Déan cur síos ar astaróideach.

An tAstaróideach Vesta
Is é Vesta an dara hastróideach is mó sa chrios. Tá sé 530 km ar leithead agus tá a dhromchla
trí oiread níos frithchaití ná an ghealach seo againn féin agus is é an t-aon astaróideach é is
féidir a fheiceáil leis an tsúil ón Domhan.

Is ionann Ceres agus Vesta agus breis is an tríú cuid de mhais iomlán an chreasa
astaróideach.

An raibh a fhios agat?
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AONAD 5

Chuig an nGealach
agus níos faide anonn

Focail Thábhachtacha
 imrothlú satailít atmaisféar imtharraingteach
 rothlú frithchaitheann

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● Míniú a thabhairt ar an gcaoi a dtéann an Ghealach i bhfeidhm ar an Domhan

● Príomhshonraí a thabhairt maidir leis an nGealach

● Comparáid a dhéanamh idir Gealach an Domhain agus gealacha eile sa Ghrianchóras

Cén bhaint atá ag an nGealach leis an Domhan?
Is í an Ghealach an chomharsa is gaire dúinn sa spás. Bíonn sí ann i gcónaí agus tá
seanchleachtadh againn ar í a fheiceáil (ach amháin nuair a bhíonn an spéir scamallach).
Téann an Ghealach i bhfeidhm cuid mhór ar rudaí a thiteann amach ar an Domhan.

Is í an Ghealach an dara rud is gile sa spéir.


Fíor 37.1 An Ghealach lán sa spéir istoíche


Fíor 37.2 An Domhan, an Ghrian
agus an Ghealach
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Creideann eolaithe go bhfuil an pláinéad seo againne cobhsaí de bharr na Gealaí. Is amhlaidh
atá de bharr fórsaí imtharraingthe dá cuid féin a bheith aici, rud a chuireannmoill ar rothlú
an Domhain le himeacht ama.

Cuireann anmoilliú sin ar chumas an Domhain rothlú ar ais chothrom – samhlaigh liathróid
atá ag rothlú an treo céanna ag an luas céanna an t-am go léir.


Fíor 37.4 An Domhan ag éirí, ó Apollo 8

An fuinneamh sin a chailleann an Domhan agus í ag moilliú, gabhann an Ghealach é. Cuireann
sé sin ar chumas na Gealaí gluaiseacht 3.8cm amach ón Domhan gach bliain. Cailleann an
Domhan an fuinneamh sin leis an nGealach de bhar idirghníomhaíocht imtharraingteach idir
an Ghealach agus an Domhan.

Ach cad is gealacha ann pé scéal é? Agus rud is tábhachtaí fós, cén chaoi a dtéann siad i
bhfeidhm ar an bpláinéad ambíonn siad ag fithisiú timpeall air?

Ó thaobh an spáis de:
● Rud ar bith a fhithisíonn grian tugtar pláinéad air.
● Rud ar bith a fhithisíonn pláinéad eile, seachas an Ghrian, tugtar gealach air.

Tugtar satailít an Domhain ar an nGealach freisin.

De bharr go bhfuil an Domhan agmoilliú, cuirtear idir 1.5 agus 2 mhilleasoicind le fad an
lae gach céad bliain. Is ionannmilleasoicind agus anmíliú cuid de shoicind.

An raibh a fhios agat?

37.1 Cén chaoi a dtéann sé i bhfeidhm orainn go bhfuil an Ghealach ag gluaiseacht amach ón
Domhan?

C
Cu
marsáid
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Fíor 37.3 An Domhan agus a Ghealach
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Cén chaoi ar cruthaíodh an
Ghealach?
Seans gur cruthaíodh an Ghealach nuair a bhuail
rud mór, ar cóimhéad leis an bpláinéad Mars, faoin
Domhan. Chaith an buille sin ábhar ón Domhan
amach sa spás; chumaisc an t-ábhar sin le chéile
agus cruthaíodh an Ghealach. Cruthaíodh an
Ghealach um an am céanna a cruthaíodh an
Grianchóras, um 4.6 billiún bliain ó shin.

An féidir linn an taobh thall den
Ghealach a fheiceáil?
Ní féidir linn ach aon taobh amháin den Ghealach a
fheiceáil ón Domhan.

Glacann sé um ocht lá is fiche ar an nGealach
imrothlú timpeall an Domhain. I rith an ama
sin bíonn an Ghealach ag rothlú ar a hais féin.
Ciallaíonn sé sin go mbíonn an Ghealach ag tiontú i
gciorcal amháin san am a ghlacann sé turas amháin
timpeall an Domhain a dhéanamh.

De bharr go dtarlaíonn an dá ghluaiseacht sin –
rothlú agus imrothlú – ag an nGealach san am
céanna ní fheicimid ach aon taobh amháin den
Ghealach. Ciallaíonn sé sin go nglacann sé an t-am
céanna ar an nGealach rothlú ar a hais féin aon uair
amháin agus imrothlú timpeall an Domhain aon
uair amháin.

Dáiríre, de bharr ghluaiseachtaí na Gealaí is féidir linn oiread agus 59% de dhromchla na
Gealaí a fheiceáil uaireanta.



Fíor 37.5 Dromchla na Gealaí

37.2 Mínigh an bhrí atá leis an téarma
‘satailít’ chomh fada agus a
bhainean sé leis an nGealach.


Fíor 37.6 Cruthú na Gealaí


Fíor 37.7 An taobh thall den
Ghealach
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Gníomhaíocht 37.1
Ceist
Conas is féidir a thaispeáint nach bhfeicimid ach aon taobh amháin den Ghealach i gcónaí?

Trealamh de dhíth
Liathróid bheag ar cóimhéad le liathróid leadóige

Liathróid níos mó ná sin, ar cóimhéad le liathróid pheile nó liathróid chispheile

Marcóir dubh

Sábháilteacht
● Bí san airdeall i gcónaí agus tú ag gluaiseacht ar fud

an tseomra eolaíochta.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Cuir spota dubh nómarc éigin ar an liathróid bheag.

Abair gurb í an liathróid sin an Ghealach.

2. Abair gurb í an liathróid eile an Domhan.

3. Tosaigh ag bogadh na liathróide leadóige timpeall ar

an liathróid mhór. Agus é sin á dhéanamh agat, déan

deimhin de gombeidh an spota dubh ar aghaidh na liathróide móire an t-am ar fad.

4. Déan céim 3 arís ionas go bhfeicfidh tú go díreach a bhfuil ar siúl.

m
Mi
onscrúdú

5

Portfóilió

269


Fíor 37.8 Fithisí an Domhain agus na
Gealaí timpeall na Gréine

37.5 'Taobh dorcha na Gealaí' a thugtaí ar an taobh sin den Ghealach nach bhfeicimid. 'An
taobh thall den Ghealach' an téarma ceart. Cén fáth, dar leat, ar athraigh eolaithe an
téarma don taobh sin den Ghealach?

T
Tuiscint

1

Tá 384 400 km idir an Domhan agus an Ghealach.

Níl aon atmaisféar ag an nGealach agus tá a fórsa imtarraingthe cothom leis an séú cuid
d’fhórsa imtarraingthe an Domhain.

37.3 Agus an liathróid á casadh agat, cad a thug tú faoi deara a bhí ag tarlú dó?
37.4 An raibh ort an greim a bhí agat ar an liathróid bheag a athrú ar bhealach ar bith?

Níor shiúil ach dháréag ar dhromchla na Gealaí agus Meiriceánaigh ba ea iad go
léir.

An raibh a fhios agat?
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Ní féidir leis an nGealach a solas féin a dhéanamh. Frithchaitheann sí solas na Gréine a
scalann uirthi.


Fíor 37.9 Rian coise duine ar an nGealach


Fíor 37.10 An spásaire Buzz
Aldrin ina sheasamh ar an
nGealach, Apollo 11


Fíor 37.11 An Ghealach ag frithchaitheamh
solais óna dromchla

37.7 Cén téarma is fearr a dhéanann cur síos ar airí frithchaiteach na Gealaí?

37.6 Cén chaoi a raibh eolaithe in ann an fad slí idir an Domhan agus an Ghealach a
thomhas go cruinn?

T
Tuiscint

1
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An bhfuil gealacha eile sa Ghrianchóras?
Féachaimid ar na cúig ghealach seo a leanas sa Ghrianchóras:
● Tíotán
● Europa
● Ganymede
● Io
● Phobos.


Fíor 37.12 Gealach an Fhómhair


Fíor 37.13 Gealach ghorm

37.8 Tá cineálacha eile gealaí ann a mbímid ag caint orthu anois is arís. Is iad an dá cheann
is coitianta acu sin:
(a) Gealach an Fhómhair
(b) Gealach ghorm.

Agus tú ag obair le comhpháirtí: Roghnaigh ceann de na cineálacha gealaí sin thuas
agus aimsigh an t-eolas seo a leanas ina leith:
(a) An fáth ar tugadh an t-ainm sin ar an nGealach.
(b) An tráth bliana a bhfeictear an ghealach sin sa spéir istoíche.

Cuir an t-eolas a gheobhaidh tú amach in iúl do do chomhpháirtí.

C
Cu
marsáid

6 C
Cu
marsáid

7

37.9 Ainmnigh roinnt áiteanna iomráiteacha ar Ghealach an Domhain.

C
Cu
marsáid

6

Tá 170 gealach sa Ghrianchóras. Fithisíonn (imrothlaíonn siad timpeall) gach ceann díobh
sin pláinéad sa Ghrianchóras.

An raibh a fhios agat?
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Tíotán
Fithisíonn Tíotán Satarn. Is é an t-aon ghealach sa
Ghrianchoras é a bhfuil atmaisféar aige atá déanta
as an ngás nítrigin den chuid is mó (98.4%). Tá
atmaisféar Thíotáin chomh tiubh sin nach féidir
an dromchla faoina bhun a fheiceáil le teileascóp.
Níor mhór teileascóip agus ceamaraí speisialta
a dhéanamh ionas go bhféadfaí féachaint trí
atmaisféar tiubh Thíotáin.

Abair go raibh imlíne an Dhomhain ar cóimhéad le
bonn 50 cent, bheadh Tíotán ar cóimhéad le pis.

Fuair NASA amach go bhfuil an chuma atá ar
Thíotán níos cosúla leis an gcuma atá ar an Domhan
i gcomparáid le struchtúr ar bith eile ar a bhfuil
eolas againn. Tá gnéithe geolaíocha aige cosúil le
lochanna agus gleannta. Tá difríocht mhór amháin
eatarthu, áfach, is é sin gur meatán tocsaineach atá
sna leachtanna ar fad a shreabhann ar dhromchla
Thíotáin.

Europa
Fithisíonn Europa Iúpatar. Is gealach reoite é a
bhfuil a dhromchla faoi bhrat oighir atá 62 km ar
doimhneacht. Dar le heolaithe, tá aigéin leachta
faoi dhromchla oighir Europa. Seans gurb é is
cúis leis sin croí-lár Europa a bheith á théamh ag
imtharraingt Iúpatair. Is lú Europa ná an Ghealach
seo againn féin.

Ganymede
Fithisíonn Ganymede Iúpatar. Is é an ghealach is
mó sa Ghrianchóras é agus is mó é ná an pláinéad
Mearcair, atá ar cheann de na pláinéid is lú sa
Ghrianchóras.

Is é Ganymede an t-aon ghealach a bhfuil réimse
maighnéadach aige. Is amhlaidh atá toisc go bhfuil iarann leáite ina chroílár aige.

Sa bhliain 1996 d’aimsigh Spásteileascóp Hubble atmaisféar tanaí ocsaigine timpeall ar
Ganymede. Meastar go bhfuil sé róthanaí, áfach, chun beathra a chothú.


Fíor 37.14 Tíotán agus a atmaisféar


Fíor 37.15 Europa, íomhá a ghlac
córas loingseoireachta satailíte
domhanda Galileo


Fíor 37.16 Ganymede, íomhá a
ghlac an taiscéalaí spáis Voyager 1

127

JC_SCI_SECX_CH37 Gaeilge.indd 127 09/02/2017 13:49



CAIBIDIL 37 CHUIG AN NGEALACH AGUS NÍOS FAIDE ANONN
A

N
D

O
M

H
A

N
&

A
N

SP
Á

S

Io
Fithisíonn Io Iúpatar. Tá sé ar cóimhéad, a bheag nó
amhór, leis an nGealach seo againn féin. Tá Io ar
an ngealach bholcánach is bisiúla sa Ghrianchóras,
áfach, agus breis is 400 bolcán beo ar a dhromchla
aige.


Fíor 37.17 Io, ceann de ghealacha Iúpatair

37.11 Déan cur síos ar ghluaiseacht na Gealaí timpeall an Domhain.
37.12 Ainmnigh dhá ghealach sa Ghrianchóras.

Phobos
Ceann amháin den dá ghealach a fhithisíonn Mars is ea Phobos. Gealach dhorcha
chnapánach atá ann. Cé nach bhfuil
Phobos ach 18 km ar leithead, bíonn
difríocht mhór sna teochtaí ann idir
–4°C ar thaobh na Gréine de agus
‒112°C ar an taobh eile de. Is amhlaidh
atá toisc go bhfuil dromchla Phobos
déanta as dusta den chuid is mó agus
níl ar chumas an dusta sin an teas a
fhaigheann sé ón nGrian a choinneáil.


Fíor 37.18 Phobos (ar dheis) ag fithisiú Mharsa

37.10 Agus úsáid á baint agat as an idirlíon agus/nó as leabhair ó leabharlann na scoile, cuir
na gealacha a ainmnítear thuas nó aon ghealach eile de do rogha féin i gcomparáid leis
an Domhan ó thaobhmaise, imtharraingt, méide, an ábhair as a bhfuil sé déanta agus
an ábhair as a bhfuil a atmaisféar déanta.

C
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An Domhan,
an Ghrian agus an Ghealach
– tá nasc eatarthu go léir

AONAD 5

Focail Thábhachtacha
 corrán scothlán fórsaí imtharraingthe imrothlú ais
 líonadh na Gealaí cúlú na Gealaí urú lánscáil leathscáil
 lándorchadas

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● Céimeanna na Gealaí a mhíniú

● Léiriú a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann suíomh an Domhain, na Gréine agus na Gealaí i
bhfeidhm ar chéimeanna na Gealaí mar a fheictear ón Domhan iad

● Cur síos a dhéanamh ar an mbaint dhíreach atá ag imrothlú claonta an Domhain leis na
séasúir

● Cuntas gearr a thabhairt ar an gcaoi a dtéann airde na Gréine sa spéir i bhfeidhm ar fhad
an lae agus ar athrú na séasúr

● Scrúdú a dhéanamh ar urú na Gealaí agus ar urú na Gréine

Cén bhaint atá ag na reanna sa Ghriancóras lena chéile?
Is reanna iad an Domhan, an Ghrian agus an Ghealach sa Ghrianchóras.

Is struchtúr difriúil iad gach ceann de na
reanna sin.
● Is réalta í an Ghrian.
● Is pláinéad é an Domhan.
● Is satailít de chuid an Domhain í an

Ghealach.

Ní hionann iad ó thaobh struchtúir de. Sa
chaibidil seo beimid ag féachaint ar an
mbaint atá acu lena chéile agus ar na torthaí
a bhíonn air sin.

Tá an bhaint atá ag an Domhan, an Ghrian
agus an Ghealach lena chéile ag brath ar a suíomh i gcomparáid lena chéile.


Fíor 38.1 Fithisí an Domhain, na Gréine
agus na Gealaí i gcomhréir lena chéile
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Fíor 38.2: An Ghealach Úr

38.1 Nuair a bhíonn Gealach Úr ann, imíonn an Ghealach as radharc. Cén fáth é sin, dar
leat?

m
Mi
onscrúdú

5

Cad is brí le ciogal na Gealaí?
Féachaimis ar dtús ar na hathruithe a thagann ar chuma na Gealaí sa spéir istoíche. Ciogal na
Gealaí a thugtar ar an gciogal nó ar an timthriall sin.

Agus muid ag féachaint ar an nGealach ón Domhan bíonn an chuma air go n-athraíonn cruth
na Gealaí ó oíche go hoíche. Tugtar céimeanna na Gealaí ar na hathruithe sin a thagann ar an
chruth na Gealaí.

Céimeanna na Gealaí
Tá baint ag gach céim de chuid na Gealaí le suíomh na Gealaí
i gcomparáid leis an Domhan agus leis an méid de sholas na
Gréine a bhíonn an Ghealach a fhrithchaitheamh ag an am.

Céim 1: an Ghealach Úr
Bíonn an Domhan, an Ghrian agus an Ghealach i líne
dhíreach, a bheag nó amhór. Sa chéim seo, bíonn an
Ghealach idir an Domhan agus an Ghrian.

Céim 2: an corrán ag líonadh
Sa chéim seo bíonn an corrán ag líonadh nó gombíonn an Ghealach lán agus is mó de sholas
na gréine a scalann ar dhromchla na Gealaí agus a fhrithchaitear as ais uaidh.

Dá bhrí sin bíonn níos mó den Ghealach le feiceáil againn.
Tugtar corrán na Gealaí ar an gcuid sin a bhíonn le feiceáil
ar dtús. Bíonn níos lú ná leath na Gealaí le feiceáil sa chéim
seo.

Céim 3: an Ghealach i mbéal ceathrún
Um lá 7 de chiogal na Gealaí bíonn an Ghealach an cheathrú
slí ar a turas timpeall an Domhain agus bíonn uillinn 90° idir
í agus an Ghrian agus an Domhan.

Sa chéim seo bíonn radharc againn ar leath de thaobh
amháin den Ghealach, i.e. an ceathrú cuid le feiceáil; bíonn
an leath eile faoi scáth i gcónaí.


Fíor 38.3 An chéad cheathrú
den Ghealach
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38.2 Cén difríocht atá idir na focail ‘rothlú’ agus ‘imrothlú’?

Céim 4: an scothlán ag líonadh
Bíonn níos mó agus níos mó de dhromchla na Gealaí le feiceáil de réir mar a scalann níos mó
agus níos mó de sholas na Gréine air.

Deirtear go mbíonn an Ghealach scothlán nuair a bhíonn níos
mó ná leath na Gealaí faoi sholas ach nach mbíonn an Ghealach
lán.

Céim 5: an Ghealach lán
Um lá 14 de chiogal na gealaí bíonn an Domhan, an Ghrian agus
an Ghealach i líne dhíreach, a bheag nó amhór, arís.
Ach is ar an taobh eile den Domhan a bhíonn an Ghealach an
uair seo.

Tá taobh amháin na Gealaí go hiomlán faoi sholas na Gréine
agus gathanna na Gréine á bhfrithchaitheamh aige. Ciallaíonn sé sin gur féidir linn taobh
amháin lánsoilsithe den Ghealach a fheiceáil.

Céim 6: an scothlán ag dul
ar gcúl
Ní bhíonn an Ghealach lán le
feiceáil a thuilleadh de bharr gur
lú de sholas na Gréine a bhíonn
ag scaladh ar an nGealach.
Ciallaíonn ag dul ar gcúl ag éirí
níos lú.

Céim 7: an tríú ceathrú
agus an cheathrú
dheireanach
Um lá 21 de chiogal na Gealaí,
bíonn an Ghealach ag an uillinn
90° céanna is a bhí sí sa chéad
cheathrú.

Céim 8: an corrán ag dul ar
gcúl
Tugtar an ‘an tsean-Ghealach’ ar an gcéim seo freisin. Sa chéim seo bíonn a fithis (turas)
timpeall an Domhain déanta ag an nGealach. Ní bhíonn le feiceáil againn ach cuid den
Ghealach, is é sin corrán.

Tarlaíonn an chéim seo díreach sula mbíonn Gealach Úr eile ann agus sula dtosaíonn an
ciogal ón tús arís.


Fíor 38.4 An ghealach lán


Fíor 38.4 Ciogal na Gealaí
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Gníomhaíocht 38.1
Ceist
An féidir linn treoracha Gealaí a dhéanamh amach ar feadhmíosa?

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Bain úsáid as an ngreille atá i leabhar an phortfóilió, nó tarraing greille i do chóipleabhar ina

mbeidh bosca ag gach lá sa mhí atá faoi chaibidil agat.

2. I gcás gach oíche sa mhí sin, féach ar chéim na Gealaí sa spéir istoíche agus tarraing léaráid den

chéim sin.

3. Sceitseáil léaráid denmhéid a fheiceann tú i mbosca an dáta sin sa ghreille.

4. Sa chás nach féidir leat an Ghealach a fheiceáil mar gheall ar an aimsir, seiceáil an t-idirlíon, an

nuachtán don lá sin, nó Met Éireann le fáil amach cén chéim den Ghealach atá ann an lá sin.

m
Mi
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4

Portfóilió

275

38.3 Agus tú ag féachaint ar an léaráid de chéimeanna na Gealaí (Fíor 38.5), an dóigh leat
go bhféadfaí an Ghealach lán a fheiceáil i rith an lae?

38.4 Cén fáth, dar leat, nach mbíonn an scaladh céanna solais ón nGealach i rith an lae is a
bhíonn i rith na hoíche? Pléigh é seo le comhdhalta.

38.5 An féidir le gach duine ar Domhan an chéim chéanna den Ghealach a fheiceáil san am
céanna? Tabhair cúis le do fhreagra.

m
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Cad is séasúir ann?
Is imeachtaí eile iad seo a tharlaíonn toisc go
bhfuil an Domhan ag imrothlú sa spás. Bíonn
baint dhíreach ag na séasúir a bhíonn againn
i rith na bliana le gluaiseacht an Domhain
timpeall na Gréine. Is tráthanna sa bhliain iad
na séasúir nuair a thagann athrú ar an aimsir.

Mar gheall ar na séasúir bíonn teocht níos airde
nó níos ísle sa timpeallacht agus bíonn fad
sholas an lae difriúil freisin. 

Fíor 38.6 Séasúir an chrainn

38.6 Dar leat, an bhfuil séasúir ag pláinéad eile sa Ghrianchóras? Bunaithe ar an méid atá
foghlamtha agat faoi phláinéid, tomhais cé na pláinéid a bhfuil séasúir acu agus cé na
cinn nach bhfuil.

Fiosraigh, agus an tIdirlíon á úsáid agat, an bhfuil an tomhas sin cruinn.
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Dar le go leor daoine bíonn an samhradh againn toisc go mbímid níos gaire d’fhuinneamh
teasa na Gréine agus bíonn an geimhreadh againn toisc go mbímid níos faide amach ó
fhuinneamh teasa na Gréine. Ní hamhlaidh atá in aon chor.

Leoga, is gaire don Ghrian a bhímid sa gheimhreadh agus is faide amach uaithi a bhímid sa
samhradh.

Dá bhrí sin, murab é a ghaireacht a bhíonn an Domhan don Ghrian is cúis leis na séasúir, cad
is cúis leo?

38.8 Scrúdaigh Fíor 38.8 agus Fíor 38.9 agus mínigh an chúis a mbíonn sé ina gheimhreadh
in Éirinn nuair a bhíonn sé ina shamhradh san Astráil.

C
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marsáid
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38.7 Faigh amach cén fad go díreach a bhíonn idir an Domhan agus an Ghrian sa
gheimhreadh agus sa samhradh.

Cén chaoi a rothlaíonn an Domhan?
Rothlaíonn an Domhan ar a ais. Is líne í seo a shamhlaíonn daoine a bheith ag síneadh síos trí
lár an Domhain óna bharr go dtí a bhun. Rothlaíonn an Domhan timpeall ar an ais sin.

Is mar gheall ar rothlú an Domhain ar a ais a
bhíonn lá agus oíche againn.

Ach ní hamháin go rothlaíonn an Domhan ar a
ais, ach is amhlaidh a rothlaíonn sé ar ais atá
claonta 23.5°.

Agus an Domhan ag teacht i dtreo dheireadh
a thurais timpeall na Gréine, beidh sé ina
shamhradh sa chuid sin den Domhan a bheidh
claonta i dtreo na Gréine agus beidh sé ina
gheimhreadh sa chuid sin a bheidh claonta
amach ón nGrian.


Fíor 38.8 Íomhá a ghlac NASA den
gheimhreadh sa leathsféar thuaidh de réir
chlaonadh ais an Domhain


Fíor 38.9 Íomhá a ghlac NASA den samhradh
sa leathsféar thuaidh de réir chlaonadh ais
an Domhain

Ais

An Pol Thuaidh

Treo
an rothlaithe

An Pol Theas


Fíor 38.7 Rothlaíonn an Domhan timpeall
ar a ais
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Téann rothlú claonta an Domhain i bhfeidhm ar dhá rud eile:
● An uillinn ag a mbuaileann gathanna na Gréine an Domhan; dá mhéad é an uillinn sin is

ea is mó fuinneamh teasa a bhuaileann an domhan agus is dírí a bhíonn na gathanna. Dá
bhrí sin bíonn an teocht níos airde. Bíonn an teocht níos ísle nuair a bhíonn an uillinn níos
lú agus nuair nach mbíonn na gathanna chomh díreach céanna.

● Fad an lae: dá mhéad é an uillinn is ea is faide a bhíonn an lá; dá ghairide an uillinn is ea
is giorra a bhíonn an lá.

Gníomhaíocht 38.2
Ceist
Conas is féidir linn claonadh ais an Domhain a fhiosrú?

Trealamh de dhíth
Lampa (ina bhfuil bolgán 100

W nó níos airde)

Bileog dhubh pháipéir A4

Slat mhéadair

Uillinntomhas

Teirmiméadar

Grafpháipéar

Sábháilteacht
● Bí cúramach gan an lampa a scaladh i súile dalta eile ná lámh a leagan ar an lampa agus é ar siúl.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Déan an lampa a scaladh, ó airde 5 cm, ag uillinneacha difriúla ar an mbileog dhubh pháipéir. Seo

a leanas cuid de na huillinneacha a d’fhéadfaí a thriail:
● 21 Meitheamh (grianstad an tsamhraidh) – 73°
● Os cionn anmheánchiorcail sa samhradh – 90°
● 21 Nollaig (grianstad an gheimhridh) – 26°

2. Déan an uillinn a thomhas ach slat mhéadair a chur le cúl an lampa go ceartingearach leis an
urlár. Bain úsáid as an uillinntomhas chun an uillinn idir an lampa agus an tslat mhéadair a
thomhas.

3. Déan deimhin de go ndéanfaidh tú an lampa a scaladh ón bhfad slí céanna gach uair. Níl á athrú
agat ach an uillinn ag a bhfuil an solas á scaladh.

4. Bain úsáid as an teirmiméadar agus breac síos an teocht a fhaightear san áit a mbuaileann an
solas an bhileog dhubh pháipéir.

5. Breac síos na torthaí.
6. Déan arís é, ach an uair seo bain úsáid as grafpháipéar.
7. Tarraing líne timpeall ar imlíne an tsolais ar an bpáipéar.
8. Ríomh an t-achar a chludaíonn an solas ar an ngrafpháipéar ach líon na gcearnóg iomlán agus na

leathchearnóg a chomhaireamh.

9. Déan na torthaí go léir a thaifeadadh i dtábla cosúil leis an tábla seo a leanas.

Uillinn Teocht (°c) Líon na gcearnóg a
chlúdaíonn an solas
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38.9 I gcás gach ceann de na séasúir a bhíonn againn, luaigh an áit sa spéir a mbíonn an
Ghrian ummeán lae agus an aimsir a bhíonn ann dá bharr sin.
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Murach go gcasann an Domhan ar ais chlaonta ní bheadh séasúir againn agus b’ionann lá
agus oíche ó thaobh faid de ar feadh na bliana.

An raibh a fhios agat?

Cad is brí le hurú?
Is reanna sa spás iad an Domhan, an Ghrian agus an Ghealach. Faoi mar is eol dúinn,
gluaiseann an Domhan agus an Ghealach timpeall na Gréine. Cad a tharlaíonn, áfach, nuair a
thagann ceann acu sa tslí ar ghathanna solais na Gréine? Nuair a tharlaíonn sé sin tugaimid
urú air.

Tá dhá chineál urúcháin ann:

Urú na Gealaí

Tarlaíonn sé seo nuair a ghluaiseann an
Domhan idir an Ghrian agus an Ghealach;
ceileann an Domhan solas na Gréine ar an
nGealach.

Ní hionann urú na Gealaí agus céim na Gealaí.

Urú na Gréine

Tarlaíonn sé seo nuair a ghluaiseann
an Ghealach idir an Ghrian agus an
Domhan ionas go dtiteann scáil na
Gealaí ar chodanna den Domhan.



Fíor 38.11 Urú na Gréine le feiceáil ón spás

38.10 Cén fáth nach ionann urú na
Gealaí agus céim na Gealaí?

AN GHRIAN AN DOMHAN

FITHIS AN DOMHAIN
LEATHSCÁIL

SCÁIL

FITHIS NA GEALAÍ

AN GHEALACH


Fíor 38.10 Urú iomlán na Gealaí


Fíor 38.12 An chéimseata a
bhaineann le hurú na Gréine

An
Ghealach

An DomhanAn Ghrian

135

JC_SCI_SECX_CH38 Gaeilge.indd 135 09/02/2017 13:50



CAIBIDIL 38 AN DOMHAN, AN GHRIAN AGUS AN GHEALACH – TÁ NASC EATARTHU GO LÉIR
A

N
D

O
M

H
A

N
&

A
N

SP
Á

S

38.11 Cén fáth a gcaitheann duine a shúile a
chosaint chun féachaint ar urú na
Gréine ach nach gá é a dhéanamh
chun féachaint ar urú na Gealaí?

m
Mi
onscrúdú

5

Fíor 38.13 Cosaint súl d’urú na Gréine


Is é an Domhan an t-aon phláinéad sa
Ghrianchóras a dtarlaíonn urú gréine
ann.

An raibh a fhios agat?

Sa dá chineál acu caitear scáil ar an nGealach nó ar an Domhan. Ma bhíonn an Ghealach nó
an Domhan faoi scáil iomlán dhorcha, tugtar lánscáil air.

Nuair a chlúdaíonn an
lánscáil an rinn eile
ina iomláine, tugaimid
lándorchadas air. Bíonn
an t-achar ar fad faoi
scáil an uair sin.

Ma bhíonn an Ghealach
nó an Domhan faoi
chuid de scáil nó
faoi scáil nach bhfuil
chomh dorcha céanna,
tugaimid leathscáil air.

Is scáil í an leathscáil
a fheicimid sa chéad
chéim agus sa chéim
dheireanach d’urú.

FITHISIÚ
NA GEALAÍ

LEATHSCÁIL
SCÁIL

FITHISIÚ
AN DOMHAIN

AN GHEALACH

AN GHRIAN
LÁN-URÚ

PÁIRT-URÚ
AN DOMHAN

AN GHRIAN

FITHISIÚ
AN DOMHAIN

SCÁIL

AN DOMHAN

FITHISIÚ
NA GEALAÍ

LEATHSCÁIL

AN
GHEALACH


Fíor 38.14 Lánscáil agus leathscáil i gcás urú na Gréine agus na
Gealaí

Nuair a bhíonn urú na Gréine ann, éiríonn sé dorcha i lár an lae. Is féidir réaltaí a fheiceáil,
titeann an teocht agus éiríonn na héin as an gcantaireacht.

An raibh a fhios agat?
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CAIBIDIL 38 AN DOMHAN, AN GHRIAN AGUS AN GHEALACH – TÁ NASC EATARTHU GO LÉIR
A

N
D

O
M

H
A

N
&

A
N

SPÁ
S

38.13 Pléigh le do chomhdhalta an féidir urú na Gealaí a fheiceáil ó gach cearn den Domhan
ag an am céanna. Tabhair cúis(eanna) le do fhreagra.

38.14 Ainmnigh céimeanna chiogal na Gealaí.
38.15 Mínigh an chaoi a dtarlaíonn urú na Gealaí agus urú na Gréine.

C
Cu
marsáid

7

38.12 Nuair a bhíonn urú na gealaí ann, bíonn
cuma dhearg ar an nGealach uaireanta
agus tugtar Gealach chródhearg air sin.
Faigh amach cén fáth a mbíonn an dath
sin ar an nGealach.

C
Cu
marsáid

6 S
Sochaí

10


Fíor 38.15 Gealach chródhearg i rith urú
na Gealaí

Gníomhaíocht 38.3
Ceist
Conas a tharlaíonn urú na Gealaí?

Agus sibh ag obair in bhur ngrúpaí ceathrair, beidh cúram faoi leith a bhaineann le hurú na Gealaí ar

thriúr agus breacfaidh an ceathrú duine síos na torthaí:

● Duine 1, an tóirse a scaladh = an Ghrian

● Duine 2, ina sheasamh sa lár = an Domhan

● Duine 3, an bhileog bhán ina lámh aige = an

Ghealach

● Duine 4, le logálaí sonraí, ag tomhas agus ag

breacadh síos leibhéil an tsolais a scalann ar

an mbileog bhán.

Trealamh de dhíth
Tóirse

Bileog bhán nó clár bán

Logálaí sonraí le braiteoir solais

Sábháilteacht
● Bí cúramach gan an lampa a scaladh go díreach isteach i súile daltaí eile.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Seasann daoine 1, 2 agus 3 díreach taobh thiar dá chéile um 1mhéadar amach ó chéile agus

duine 1 ar aghaidh duine 2 amach.

2. Scalann duine 1 an tóirse go díreach ar cholainn (gan dul gar do na súile!) duine 2. Coinneoidh

duine 3 an cárta in airde díreach taobh thiar de dhuine 2.

3. Féachfaidh duine 4 ar an scáil a thitfidh ar an mbileog bhán agus breacfaidh sé síos déine an

tsolais a thitfidh ar an mbileog bhán agus úsáid á baint as an logálaí sonraí.

4. Athraigh suíomhanna chun urú na Gréine a léiriú agus déan an fiosrú arís.

5. Scalann duine 1 an tóirse go díreach ar an mbileog. Déan déine an tsolais ar an gcárta a thomhas.

m
Mi
onscrúdú

3 m
Mi
onscrúdú

5

Portfóilió
278
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AONAD 5
An timthriall uisce
agus an timthriall
carbóin

Focail Thábhachtacha
 galú comhdhlúthú frasaíocht
 orgánach timthriall fótaisintéis riospráid
 trasghalú dianscaoileadh

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● Míniú a thabhairt ar an tábhacht a bhaineann le timthriall na gcothaitheach sa
timpeallacht

● Cur síos a dhéanamh ar an timthriall carbóin ó thaobh athruithe bitheolaíocha agus
atmaisféaracha

● Cur síos a dhéanamh ar an timthriall uisce

● Scrúdú a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le huisce do gach orgánach beo

An ndéanann an nádúr athchúrsáil?
I gcás formhór tithe agus gnólachtaí is gnáthchuid
den lá é athchúrsáil a dhéanamh ar ábhair, mar
shampla plaisteach, alúmanam, páipéar agus gloine.
Déanaimid é sin chun na hacmhainní tábhachtacha
atá sa timpeallacht a chaomhnú agus a chosaint.

Ach cadmar gheall ar an athchúrsáil sa nádúr?
Conas a dhéanann an nádúr athchúrsáil ar ábhar
agus ar chothaithigh (ceimiceáin a bhíonn de dhíth
ar orgánaigh ionas gur féidir leo maireachtáil)?

Agus iad ag caint ar an nádúr ní úsáideann eolaithe an téarma
athchúrsáil. Ina ionad sin úsáideann siad an téarma timthriall.

Tá cumas iontach sa nádúr acmhainní ríthábhachtacha a
thimthriallú. Níl an dara rogha aige!

Níl ach méid áirithe damhna ar domhan. Damhna a thugtar ar
aon rud a ghlacann spás agus a bhfuil mais aige. Dá bhrí sin
bíonn an nádúr ag timthriallú damhna de shíor ionas gur féidir
úsáid a bhaint as arís agus arís eile.

Fíor 39.1 An athchúrsáil a
dhéanaimid gach lá



Fíor 39.2 Timthriallú sa nádúr
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Fíor 39.3 Cén aois atá uisce?


Fíor 39.4 Bíonn uisce de dhíth ar
orgánaigh

CAIBIDIL 39 AN TIMTHRIALL UISCE AGUS AN TIMTHRIALL CARBÓIN
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Bíonn uisce le fáil ina sholadach (oighear), ina leacht (uisce) nó ina ghás (galuisce).

Tá uisce agus carbón ar dhá cheann de na hacmhainní a bhíonn an nádúr a thimthriallú.
Beimid ag féachaint ar an dá cheann acu sin sa nádúr agus ar an tábhacht a bhaineann leo
dúinne agus don Domhan.

Cad is brí le timthriall an uisce?
Nuair a líonann tú gloine le huisce ón sconna, seans nach smaoiníonn tú ar aois an uisce
sin. Is é an rud is iontaí faoi, cé nach mbeadh ach seachtain caite ó thit an t-uisce sin ina
bháisteach, tá an t-uisce sin ar an Domhan ó cruthaíodh é!

Ní féidir leis an gcine daonnamaireachtáil gan uisce. Leoga, ní féidir le raon ollmhór orgánach
sa timpeallacht maireachtáil gan uisce ach oiread.

Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna, déan an taighde seo a leanas:
39.1 Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go ndéanfadh an Domhan damhna a thimthriallú?
39.2 Conas a chinntíonn an nádúr go mbíonn aeráid an Domhain cobhsaí?
39.3 Luaigh na cothaithigh a bhíonn á dtimthriallú ag an nádúr.

C
Cu
marsáid

6

Faoin am ambíonn tart ar dhuine, bíonn breis is aon faoin gcéad d’uisce iomlán an choirp
caillte ag an duine.

An raibh a fhios agat?

Oighear Uisce Galuisce


Fíor 39.5 Bíonn uisce le fáil ina sholadach (oighear), ina leacht (uisce) nó ina ghás (galuisce)
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39.4 Tabhair samplaí, ón nádúr, d’uisce ina sholadach, ina leacht agus ina ghás.

Bíonn an t-uisce sa nádúr ag gluaiseacht i gcónaí.

Is éard atá i gceist le timthriall an
uisce ná gluaiseacht leanúnach
an uisce idir na haigéin agus an
t-atmaisféar agus ar ais chuig na
haigéin arís.

Cé na céimeanna atá i
dtimthriall an uisce?
Tá sé chéim faoi leith i dtimthriall
an uisce:
● Céim 1 – galú
● Céim 2 – comhdhlúthú
● Céim 3 – frasaíocht (báisteach)
● Céim 4 – insíothlú
● Céim 5 – sruthú/bailiú
● Céim 6 – trasghalú.

Féachaimid ar gach céim as féin.

Céim 1 – galú
Is éard is galú ann an próiseas lena n-athraíonn
uisce ó leacht go gás. Is sna haigéin a
tharlaíonn formhór an ghalúcháin ar Domhan.
Is beag galú a thagann ó uisce intíre (lochanna
agus aibhneacha) agus ó phlandaí.

Bíonn fuinneamh i bhfoirm teasa de dhíth
don ghalú. Is é fuinneamh teasa na Gréine is
cúis leis an bpróiseas agus a athraíonn uisce ó
leacht go gal/gás.

Céim 2 – comhdhlúthú
Tarlaíonn comhdhlúthú nuair a athraíonn gás
go leacht. Cuir i gcás gal ón gcithfholcadh a
theagmhaíonn do scáthán – cad a tharlaíonn
dó?

Timthriall an Uisce
Iompar

Frasaíocht

Insíothlú
sa screamhuisce

Sreabhadh an tSreamhuisce
Ionsú ag plandaí

rith chun srutha
Galú

Trasghalú

Comhdhlúthú

Fíor 38.4 Timthriall an uisce


Fíor 39.7 Citeal ar fiuchadh, lena ndéantar
galuisce (gás) d’uisce



Fíor 39.8 Comhdhlúthú ar ghloine
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Gníomhaíocht 39.1
Ceist
Conas is féidir linn galú a thaispeáint?

Trealamh de dhíth
Píosa éadaigh um 30cm cearnach agus é gearrtha ina leath Stopuaireadóir nó uaineadóir

Málaí zip-lock Eascra

Báisín Coimeádán oscailte

Uisce Meá bharrphanna / meá

Sábháilteacht
● Déan deimhin de nach ndoirtear an t-uisce ar an urlár, rud a dhéanfadh an áit contúirteach do

dhaltaí eile.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Doirt 50cm3 den uisce isteach san eascra.

2. Cuir an dá phíosa éadaigh isteach sa bháisín agus doirt an t-uisce ón eascra isteach ar an éadach.

3. Fág an t-éadach ar maos san uisce ar feadh 5 nóiméad.

4. Bain amach na píosaí éadaigh agus fáisc ar feadh 10 soicind iad.

5. Cuir ceann acu ar an meá bharrphanna/ar an meá agus breac síos mais an éadaigh atá ar maos le

huisce. Déan an rud céanna leis an dara píosa éadaigh.

6. Cuir píosa amháin den éadach isteach sa mhála zip-lock.

7. Cuir an dara píosa sa choimeádán oscailte.

8. Cuir an mála agus an coimeádán in áit oscailte faoin aer ar feadh dhá lá nó trí.

9. Tar éis dhá lá nó trí breac síos mais gach píosa éadaigh agus luaigh a thirime atá na píosaí.

m
Mi
onscrúdú

2 m
Mi
onscrúdú

3 m
Mi
onscrúdú

4

Portfóilió
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Céim 3 – frasaíocht (báisteach)
De réir mar a éiríonn na braonáin uisce a bhíonn
ar foluain san aer in airde sa spéir éiríonn siad
níos fuaire. Nuair a éiríonn braonáin uisce
róthrom lena gcoinneáil ar foluain sa scamall,
titeann an t-uisce chun talún ina bháisteach, ina
fhlichshneachta nó ina shneachta.

Fíor 39.9 Titeann an bháisteach nuair a éiríonn
braonáin uisce róthrom lena gcoinneáil ar foluain sa

scamall

Dá airde a théann tú ar Domhan is ea is fuaire a bhíonn sé - cuir i gcás, bíonn beanna
na sléibhte faoi shneachta. Dá bhrí sin, de réir mar a éiríonn an galuisce in airde san aer
comhdhlúthaíonn sé. Bíonn na braonáin uisce sách éadrom fós agus fanann siad ar foluain nó
ar crochadh san aer. Cruinníonnméid mór braonán le chéile agus cruthaíonn siad scamaill.
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Fíor 39.10 Ritheann an t-uisce dromchla
ón talamh isteach in aibhneacha agus i
lochanna
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Céim 4 – insíothlú
Tarlaíonn insíothlú nuair a thiteann an bháisteach ar an talamh agus nuair a insíothlaíonn sé
síos tríd an ithir agus trí na carraigeacha. Bailíonn an t-uisce sin le chéile agus bíonn sé ina
screamhuisce. Is éard is screamhuisce ann uisce a bhíonn sa talamh agus a thagann amach
as toibreacha.

39.5 Cén uair, dar leat, a thagannméadú nó laghdú ar leibhéal an screamhuisce?

m
Mi
onscrúdú

5

Is féidir leis an uisce na mílte bliain a chaitheamh sáinnithe mar screamhuisce nómar
oighear in oighearchaidhpeanna namol. Ach ní bhíonn sé san atmaisféar ach ar feadh
cúpla lá ar a mhéad.

An raibh a fhios agat?

39.6 Cad é an tsubstaint is mó a fhaightear i ngach rud atá beo?

Céim 5 – sruthú/bailiú
Sa deireadh thiar thall ritheann an t-uisce ón
talamh nó ón ithir agus téann sé isteach sna
haibhneacha agus sna lochanna.

Céim 6 – trasghalú
Bíonn plandaí ag sú uisce isteach ón ithir de
shíor trína gcuid fréamhacha. Ionas gur féidir
leo leanúint ar aghaidh ag sú uisce isteach
ón ithir, ní mór do phlandaí uisce a chailliúint
nó a chur amach san aer óna nduilleoga mar
ghaluisce. Trasghalú a thugtar ar an gcailliúint uisce sin.

Bíonn a thimthriall críochnaithe ag an uisce ansin.

Cad is brí leis an timthriall carbóin?
Tuigeann eolaithe gurb é an carbón is bunús le beathra an Domhain. Is é an carbón an dara
hábhar is flúirsí atá le fáil i neacha beo.
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Dé-ocsaíd Charbóin CO
Atmaisféar

2

Fótaisintéis Dó

Riospráid

Riospráid

Plandaí Ainmhithe
Monarchana
Stáisiúin Chumhachta
Astuithe ó fheithiclí

Riospráid

Fuinneamh

Breoslaí Iontaise
gual/ola/gás nádúrtha

Lobhadh
dianscaoilteoirí

Fíor 38.4 An timthriall carbóin
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Cé na céimeanna atá sa timthriall carbóin?
Bíonn carbón, cosúil le huisce, ag
gluaiseacht de shíor ó phróiseas
amháin go próiseas eile sa
nádúr. Is í an tsíorghluaiseacht
sin a chruthaíonn an timthriall
carbóin. Taispeántar é sin i
bhFíor 39.11.

Tá sé chéim faoi leith sa
timthriall carbóin. Sna
céimeanna sin, gluaiseann an
carbón:
1. Ón atmaisféar chuig plandaí.
2. Ó phlandaí chuig ainmhithe.
3. Ó phlandaí agus ó ainmhithe

chuig an talamh.
4. Ó neacha beo chuig an

atmaisféar.
5. Ó bhreoslaí iontaise isteach

san atmaisféar.
6. Ón atmaisféar isteach sna

haigéin.

Féachaimid ar gach céim aisti féin.

39.7 Is é carbón an ceathrú dúil is flúirsí sa chruinne. Cad iad na trí dhúil is flúirsí sa
chruinne, dar leat?

m
Mi
onscrúdú

5

Tugtar orgánach ar shubstaint ar bith ina bhfuil carbón.

Tá carbón de dhíth orainn go léir ionas gur féidir linn maireachtáil. Níl ach méid áirithe
carbóin ar Domhan agus tá sé ríthábhachtach, dá réir sin, go mbeadh timthriall ag an nádúr
chun carbón a chur ar fáil i gcónaí.

Ní mór, áfach, cothromaíocht a bhaint amach idir an iomarca carbóin a bheith san atmaisféar
agus gan dóthain carbóin a bheith ar fáil. Beimid ag féachaint ar an gcothromaíocht sin i
gCaibidil 41.

39.8 Bíonn carbón le fáil i bhfoirmeacha difriúla, cuir i gcás gual, diamaint agus graifít i
bpinn luaidhe. Déan taighde ar na trí chineál sin den dúil chéanna, carbón, agus déan
idirdhealú soiléir eatarthu maidir le:
(a) Cuma
(b) An chaoi a gcruthaítear iad
(c) An úsáid a bhaintear astu.
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4
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FUINNEAMH SOLAIS

OCSAIGIN

DÉ-OCSAÍD CHARBÓIN

GLÚCÓS

MIANRAÍ

UISCE

Fíor 39.12 Próiseas na fótaisintéise
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Gluaiseann an carbón ón
atmaisféar chuig plandaí
Glacann plandaí carbón, i bhfoirm
dé-ocsaíd charbóin, isteach ón
atmaisféar agus déanann siad bia ina
bhfuil carbón as. Is é a thugtar ar an
bpróiseas sin lena nglacann plandaí
isteach dé-ocsaíd charbóin agus lena
ndéantar bia as, fótaisintéis (féach
Caibidil 10).

Gluaiseann an carbón ó phlandaí chuig ainmhithe
Itheann ainmhithe plandaí agus ainmhithe eile chun soláthar carbóin a fháil.

Fíor 39.13 Faigheann ainmhithe carbón as plandaí agus as ainmhithe eile a ithe


Gluaiseann an carbón ó phlandaí agus ó ainmhithe chuig an
talamh
Nuair a fhaigheann plandaí, ainmhithe agus miocrorgánaigh bás, dianscaoiltear taisí a
struchtúr isteach sa talamh.

Le himeacht na milliún bliain,
déantar breoslaí iontaise as
na taisí sin.

Fíor 39.14 Is taisí plandaí agus
ainmhithe iad breoslaí iontaise
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Gluaiseann an carbón ó neacha beo chuig an atmaisféar
Déanann plandaí, ainmhithe agus miocrorgánaigh bia ina mbíonn carbón a bhriseadh
ó chéile le próiseas ar a dtugtar riospráid (féach Caibidil 10). Scaoileann an próiseas sin
fuinneamh isteach san orgánach ach cruthaíonn sé uisce agus dé-ocsaíd charbóin mar
fhuíolltáirgí. Scaoiltear an dé-ocsaíd charbóin isteach san atmaisféar.

39.9 Cad a chiallaíonn an téarma ‘iontaise’?
39.10 Cad iad na príomhbhreoslaí iontaise atá le fáil ar Domhan?

Gluaiseann an carbón ó bhreoslaí iontaise isteach san atmaisféar
Bíonn carbón agus hidrigin i mbreoslaí iontaise. Tugtar hidreacarbóin ar shubstaintí ina
mbíonn carbón agus hidrigin.

Nuair a dhóimid breoslaí iontaise scaoileann siad dé-ocsaíd charbóin agus galuisce amach
san atmaisféar.

Gluaiseann an carbón ón atmaisféar isteach sna haigéin
Formhór an charbóin a shúitear isteach ón atmaisféar is iad na haigéin a shúnn é. Bíonn an
carbón i gceist in go leor próiseas a tharlaíonn sna haigéin.

39.11 Luaigh ceithre bhealach a ndónn an cine daonna breoslaí iontaise.

Tá anméid carbóin atá sna haigéin caoga oiread níos mó ná anméid atá san atmaisféar.

An raibh a fhios agat?

Fíor 39.15 Nuair a dhóimid breoslaí iontaise scaoileann siad dé-ocsaíd charbóin agus galuisce
amach san atmaisféar

Gual á dhó Gás á dhó
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Fíor 39.17 Is umar carbóin í foraois


Fíor 39.16 Baineann orgánaigh sna
haigéin úsáid as carbón



Cad is brí le humair charbóin agus le foinsí carbóin?
Sa nádúr, tugtar umair charbóin nó taiscí carbóin ar áiteanna ina mbíonn carbón stóráilte.
Sampla d’umar carbóin is ea foraois lán de chrainn.

39.12 Cé na codanna de chrainn ina mbíonn an carbón?

39.13 Cad is brí leis na focail galú agus comhdhlúthú?
39.14 Tarraing léaráidí simplí chun timthriall an uisce agus an timthriall carbóin a

thaispeáint.

Nuair a scaoiltear carbón saor ina
mhéideanna ollmóra tugtar foinse
charbóin air. Sampla d’fhoinse charbóin is
ea bolcán.



Fíor 39.18 Is foinse charbóin é bolcán –
scaoilear carbón saor nuair a phléascann sé
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Fuinneamh –
an méid a úsáidimid agus
an méid atá de dhíth orainn

AONAD 5

Focail Thábhachtacha
 in-athnuaite neamh-in-athnuaite  cinéiteach poitéinseal
 seoladh comhiompar radaíocht bithmhais
 geoiteirmeach fuinneamh gréine breosla iontaise

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● Cineálacha difriúla fuinnimh a aithint

● Cur síos a dhéanamh ar na bealaí difriúla ar féidir fuinneamh a aistriú

● Cur síos a dhéanamh ar shamplaí difriúla d’fhuinneamh in-athnuaite agus neamh-in-
athnuaite

● Féachaint ar an am atá romhainn amachmaidir leis an méid fuinnimh a bheidh de dhíth
orainn.

Cad is fuinneamh ann?
Sa chaibidil seo beimid ag féachaint ar an gcaoi a n-úsáidtear fuinneamh sa timpeallacht.
Féachfaimid, chomhmaith, ar chúrsaí fuinnimh san am atá romhainn amach.

Mar thús, áfach, cad is fuinneamh ann
agus cé na cineálacha fuinnimh atá
ann?

Ó thaobh na heolaíochta de, deirimid
gurb é is fuinneamh ann an cumas
chun obair a dhéanamh.

Ciallaíonn sé sin, mar shampla, má
bhogann tú leabhar ó áit amháin go
háit eile go ndearnadh obair.

Is féidir le fuinneamh a bheith i dtaisce
in áit amháin nó is féidir é a aistriú nó
a bhogadh ó áit amháin go háit eile. Tá
fuinneamh timpeall orainn uile agus is iomaí cineál fuinnimh atá ann.


Fíor 40.1 Úsáideann fearais dhifriúla méideanna
difriúla fuinnimh
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40.1 Liostaigh cineálacha eile fuinnimh
seachas na cinn sin thuas.

Cé na cineálacha fuinnimh atá ann?
Is iad seo a leanas na cineálacha fuinnimh atá ann:
● Cinéiteach – Fuinneamh a ghabhann le rud atá ag gluaiseacht; mar shampla, liathróid

atá ag gluaiseacht.
● Poitéinseal – Fuinneamh taiscthe mar gheall ar an

suíomh ina bhfuil rud, mar shampla nuair a bhíonn
liathróid ina lánstad.

● Teas – Fuinneamh a aistrítear idir cáithníní a bhfuil
teocht dhifriúil acu; mar shampla, an chaoi a
n-éiríonn spúnóg te nuair a chuirtear isteach in uisce
te í.

● Fuaim – Fuinneamh a dhéantar trí cháithníní nó
rudaí a chreathadh; mar shampla an fhuaim a
thagann ó na téada gutha, nó ó shreang a bhíonn ar
creathadh ar ghiotár.

● Solas – Fuinneamh a ghluaiseann ina thonnta; mar
shampla, an solas a fheicimid lenár súile.

● Núicléach – Fuinneamh a dhéantar mar thoradh
ar imoibriú núicléach; mar shampla, fuinneamh ó
imoibrithe núicléacha sa Ghrian.

● Leictreach – Tagann an fuinneamh seo ó lucht
leictreach a bhíonn ag sreabhadh trí rud; mar
shampla, sruth leictreach a shreabhann trí shreang.

Ó ghníomhaíocht 40.1 feicimid go bhfanann fuinneamh
tairiseach laistigh de chóras ach gur athraíodh ó
fhoirm amháin go foirm eile é. Is é a thugtar air seo dlí
imchoimeád an fhuinnimh.


Fíor 40.3 Aistrítear fuinneamh
teasa idir an t-uisce te agus an
spúnóg


Fíor 40.2 Tá fuinneamh
cinéiteach ag liathróid atá ag
gluaiseacht


Fíor 40.5 Bíonn imoibrithe
núicléacha ar siúl sa Ghrian


Fíor 40.4 Gineann sreang ar
ghiotár fuinneamh fuaime nuair
a chuirtear ar crith é
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Gníomhaíocht 40.1
Ceist
Conas is féidir linn a thaispeáint go bhfuil

fuinneamh ag fuaim?

Trealamh de dhíth
Gabhlóg thiúnta

Liathróid leadóige boird

Sábháilteacht
● Bí cúramach agus tú ag bualadh na

gabhlóige tiúnta i gcoinne na deisce.

An ghníomhaíocht a dhéanamh
1. Cuir an liathróid leadóige boird ar an

deasc, agus déan deimhin de nach

bhfuil sí ag gluaiseacht.

2. Buail an ghabhlóg thiúnta i gcoinne

na deisce. Tabhair do d’aire an fhuaim

a thagann ón ngabhlóg.

3. Cuir an ghabhlóg thiúnta i dteagmháil

leis an liathróid láithreach bonn.

m
Mi
onscrúdú

3

Portfóilió

287

40.2 I gcéim 1, nuair nach raibh an liathróid ag gluaiseacht, cén cineál fuinnimh a bhí aici?
40.3 Cad a tharla don liathróid i gcéim 3?
40.4 Cén cineál fuinnimh atá ag an liathróid i gcéim 3?

m
Mi
onscrúdú

5


Fíor 40.6 Gabhlóga tiúnta


Fíor 40.7 Liathróid leadóige boird

Ghlacfadh sé ocht mbliana, seacht mí agus sé lá ar dhuine a bheadh ag béicíl os ard
dóthain fuinnimh a ghiniúint chun cupán amháin tae nó caife a théamh.

An raibh a fhios agat?

Mar fhocal scoir, ní féidir fuinneamh a chruthú ná a scriosadh ach déantar é a athrú ó fhoirm
amháin go foirm eile.
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Comhiompar
Comhiompar a thugtar ar an ngluaiseacht fuinnimh
theasa a tharlaíonn i leacht nó i ngás.

Toisc gur féidir le cáithníní sa leacht nó sa ghás
gluaiseacht, is féidir leo an teas a aistriú sa leacht
nó sa ghás sin. Tarlaíonn sé nuair a éiríonn codanna
den leacht nó den ghás atá níos teo in airde agus
nuair a ghlacann leacht nó gás atá níos fuaire a n-áit.
Sampla: uisce á théamh i gciteal.

Radaíocht
Dá airde an teocht atá ag rud, is ea is mó an
fuinneamh teasa a astaítear nó a scaoiltear amach
as.

Ní bhíonn aon cháithníní de dhíth chun an teas a
iompar. Is féidir leis an gcineál seo fuinnimh theasa (radaíocht) gluaiseacht trí fholús (ní
bhíonn aon cháithníní i bhfolús, cosúil leis an spás sa Ghrianchóras).
Sampla: an Ghrian ag scaoileadh fuinneamh teasa amach sa spás.


Fíor 40.9 Comhiompar a théann
an t-uisce i gciteal

Ní hamháin gur féidir fuinneamh a chlaochlú nó a athrú, is feidir fuinneamh a aistriú nó a
bhogadh ó áit amháin go háit eile freisin.

Aistriú fuinnimh theasa
Tá trí bhealach ann chun fuinneamh
teasa a aistriú nó a bhogadh:
● Seoladh
● Comhiompar
● Radaíocht.

Seoladh
Seoladh a thugtar air nuair a
ghluaiseann fuinneamh teasa ó rud
amháin atá i dteagmháil go díreach le
rud eile.

Is fearr a éiríonn leis an seoladh i soladaigh, cuir i gcás miotail. Sampla: sáspan á théamh ar
shorn te.


Fíor 40.8 Seoladh is cúis le sáspan ar shorn a
théamh

40.5 Tabhair cúig shampla de rudaí nach n-aistríonn teas go maith.
40.6 Cad a thugtar ar rudaí/ar shubstaintí nach seolann teas go rómhaith?

m
Mi
onscrúdú

5
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Conas a úsáidimid an fuinneamh agus cad as a dtagann
sé?
Cé na cineálacha fuinnimh a úsáidimid sa bhaile?
Cad as a dtagann an fuinneamh sin?

Casaimid lasc an tsolais ar siúl, de ghnáth, gan
smaoineamh ar an bhfoinse fuinnimh a tháirgeann
an leictreachas don solas.

Ionas gur féidir fuinneamh a chur ar fáil do thithe, ní
mór foinse éigin breosa nó acmhainne a athrú nó a chlaochlú go fuinneamh leictreach.

Tá dhá chineál acmhainne ar fáil dúinn: Neamh-in-athnuaite agus in-athnuaite.

40.7 Liostaigh gach cineál fuinnimh a úsáideann sibh sa bhaile.

Acmhainní neamh-in-athnuaite
Is acmhainní teoranta iad acmhainní neamh-in-athnuaite a dtiocfaidh deireadh leo agus ní
féidir linn iad a athsholáthar. Tugaimid breoslaí iontaise orthu de ghnáth.

Cad is breosla iontaise ann?
Taisí nó a bhfuil fágtha tar éis bháis d’ainmhithe nó do phlandaí a mhair na milliúin bliain
ó shin is ea breosla iontaise. Rinne an Domhan na taisí sin a fháscadh nó a chomhbhrú in
imeacht tréimhse fhada ama, rud a chruthaigh an breosla iontaise.

Is iad na príomhchineálacha breosla iontaise:
● Gual ● Gás ● Ola ● Móin.


Fíor 40.10 Radaíocht ón nGrian

Gual

MóinGás

Ola


Fíor 40.11 Cineálacha difriúla breosla iontaise

C
Cu
marsáid
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Choinnigh breoslaí iontaise fuinneamh sa Domhan ar feadh namilliún bliain. Mar shampla,
is féidir gual a bhaint as an talamh (mianadóireacht) agus a bhriseadh ina chnapáin le cur
isteach sa tine.

Táimid ag úsáid breoslaí iontaise i bhfad níos tapúla ná mar is féidir iad a dhéanamh.
Freastalaítear ar bhreis is trí cheathrú de riachtanais fuinnimh an Domhain trí bhreosla
iontaise a dhó.

40.8 Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna nó i ngrúpaí, scrúdaigh:
(a) Na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le breoslaí iontaise a dhó.
(b) Na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le fuinneamh núicléach a úsáid.

Acmhainní in-athnuaite
Is féidir acmhainní in-athnuaite a athsholáthar agus ní
thiocfaidh deireadh leo sa ghearrthréimhse.

Seo a leanas roinnt samplaí d’acmhainní in-athnuaite
agus den úsáid a bhainimid astu:
● Cumhacht na gaoithe – Tuirbíní/muilte gaoithe

a rothlaíonn agus a chasann sa ghaoth, a
chlaochlaíonn cuid den fhuinneamh sa ghaoth go
fuinneamh leictreach.

● Uisce – Is é seo an úsáid a bhaintear as an
bhfuinneamh a bhíonn in uisce agus é ag gluaiseacht
agus é sin a athrú go fuinneamh leictreach. Déantar é
sin i stáisiúin hidrileictreachais mar shampla.

● Bithmhais – Breosla a fhaightear ó rudaí beo a dhó.
Sampla de seo is ea adhmad ó chrainn. Ní bhíonn sé
seo in-athnuaite ach amháin má chuirtear crainn eile
in ionad na gcrann a leagtar.

● Geoiteirmeach – Bainimid úsáid as an teas atá faoin
talamh. Déantar uisce a phumpáil isteach sa talamh
agus téann an teas sna carraigeacha é. Gineann an
Domhan an fuinneamh teasa sin agus coimeádann sé
i dtaisce é.

● Painéil/feadáin ghréine – Téann painéil ghréine
uisce a bhíonn ag sreabhadh istigh iontu. Is é solas
na Gréine an fhoinse fuinnimh a chuireann an teas
ar fáil.

● Cealla fótavoltacha – Bíonn na cealla seo le
fáil i bhfeistí a athraíonn fuinneamh solais go
fuinneamh leictreach. Sampla díobh seo is ea
áireamhán grianchumhachtaithe.

Is foinse fuinnimh atá ag méadú go tapa ar fud an
domhain iad tuirbíní gaoithe. Is féidir le tuirbín gaoithe
amháin, a bheadh sách mór, dóthain fuinnimh a chur ar
fáil do riachtanais fuinnimh 300 teach.


Fíor 40.14 Is féidir bithmhais a
athrú go fuinneamh leictreach


Fíor 40.12 Athraíonn tuirbíní
gaoithe fuinneamh na gaoithe go
fuinneamh leictreach


Fíor 40.13 Athraítear an
fuinneamh a bhíonn in uisce
agus é ag titim go fuinneamh
leictreach

C
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Fíor 40.15 Téann carraigeacha faoin
talamh an t-uisce i ngéasar Old Faithful
(i bPáirc Náisiúna Yellowstone i Stáit
Aontaithe Mheiriceá)

 Fíor 40.17 Tá painéil ghréine áirithe an-
bheag, mar shampla an ceann seo atá
ar áireamhán. ‘Cealla fótavoltacha’ a
thugtar ar na painéil bheaga seo

Titeann dóthain fuinnimh ón nGrian ar an Domhan gach uair an chloig a chuirfeadh
fuinneamh ar fáil don Domhan ina iomláine ar feadh bliain amháin ‒ dá mbeadh a fhios
againn conas é a ghabháil nó a úsáid!

An raibh a fhios agat?

40.9 Déan taighde ar na réimsí seo a leanas agus faigh amach an dtéann gach foinse in-
athnuaite fuinnimh i bhfeidhm ar bhealach dearfach nó ar bhealach diúltach ar an
aschur fuinnimh. Cuir an t-eolas a gheobhaidh tú amach i láthair i do chóipleabhar.
Grianphainéil
(a) An féidir le scamaill nó le cáithníní soladacha cur isteach ar an aschur fuinnimh ó

na painéil?
(b) An bhfuil uillinn na cille fótavoltaí nó an treo a bhfuil sé ag féachaint tábhachtach?

Mínigh do fhreagra.
Tuirbíní gaoithe
(c) An dtéann líon na lián nó fad na lián ar thuirbín gaoithe i bhfeidhm ar anméid

fuinnimh a tháirgeann an tuirbín sin?
(d) An gcuireann an treo a bhfuil an tuirbín ag féachaint isteach ar éifeachtúlacht an

tuirbín sin?
(e) Cad iad namíbhuntáistí is mó a bhaineann le painéil ghréine agus le tuirbíní

gaoithe a úsáid?

C
Cu
marsáid
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 Fíor 40.16 Gabhann painéil
ghréine fuinneamh solais ón
nGrian
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Cé na riachtanais fuinnimh atá againn anois agus
a bheidh againn san am atá
romhainn amach?
Táimid fuinneamh-chraosachmar shochaí. Ciallaíonn
sé sin go mbíonn riachtanas agus éileamhmór ar
fhuinneamh ann i gcomparáid le líon na ndaoine ar
domhan.

Féachaimis ar an íomhá shatailíte seo a glacadh den
Domhan – tabhair do d’aire an solas atá le feiceáil ó
chathracha agus ó thithe i bhFíor 40.18.

Freastalaímid ar fhormhór na riachtanas fuinnimh atá
againn faoi láthair trí bhreoslaí iontaise a dhó. Cuireann
breoslaí iontaise, in éineacht le fuinneamh
núicléach, 93% de riachtanas fuinnimh an
Domhain ar fáil. Cuireann foinsí in-athnuaite
fuinnimh an 7% eile ar fáil.

Taispeántar i dTábla 40.1 anméid breosla
iontaise a úsáidtear chun riachtanais
leictreachais an Domhain a shásamh.

De réir mar a éiríonn geilleagair agus tíortha
níos forbartha, tagannméadú as cuimse ar an
éileamh a bhíonn ar fhuinneamh.

Is léir é sin ón líon carranna atá ar bhóithre
an Domhain faoi láthair. Rinneadh staidéar sa
bhliain 2014 agus fuarthas amach go bhfuil breis is
aon bhilliún carr ar na bóithre agus gur i SAM agus
sa tSín atá an líon is mó acu sin.

Anuas air sin, tá daonra an Domhain ag méadú –
agus meastar go mbeidh um 10mbilliún duine ar
Domhan laistigh de leathchéad bliain – agus go
mbeidh méadú ar an éileamh ar fhuinneamh.

Dar le saineolaithe, beidh méadú 55% ar an
éileamh ar fhuinneamh sa bhliain 2030 i gcomparáid le héileamh an lae inniu.

Ní hamháin go mbeidh orainn níos mó agus níos mó den fhuinneamh in-athnuaite a
úsáid ach beidh orainn a bheith níos tíosaí agus an fuinneamh sin á úsáid againn. Tá sé
ríthábhachtach a bheith tíosach agus fuinneamh á úsáid againn. Dar le heolaithe, tiocfaidh
deireadh leis na breoslaí iontaise faoi cheann 50 nó 100 bliain!


Fíor 40.19 Trácht ar bhóthar i SAM


Fíor 40.18 Íomhá shatailíte den Eoraip
a thaispeánann solas leictreach ó
chathracha agus ó bhailte móra

Maidir le 15% den leictreachas a úsáidtear sa teach ar an meán, is feistí a bhíonn ar
fuireachas a úsáideann é.

An raibh a fhios agat?

Tábla 40.1 Céatadán na gcinéalacha
breosla iontaise a úsáidtear chun éileamh
leictreachais an Domhain a shásamh
Cineál fuinnimh % den soláthar

domhanda
Gual 39
Gás 19
Núicléach 17
Ola 16
Uisce 7
Eile 2
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Leag an tAontas Eorpach spriocanna síos do gach Ballstát ar mhaithe leis an timpeallacht.
Caitheann Éire roinnt spriocanna a bhaint amach, ina measc:
● Faoi 2020, ní mór gur fuinneamh ó fhoinse in-athnuaite fuinnimh a bheidh i 16% den

fhuinneamh a úsáidfear.
● Faoi 2020, ní mór gur fuinneamh ó fhoinse in-athnuaite fuinnimh a bheidh i 10% den

fhuinneamh a úsáidfear le haghaidh córas iompair.

40.10 Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna nó i ngrúpaí, scrúdaigh gach cineál fuinnimh
in-athnuaite atáimid a úsáid in Éirinn faoi láthair. Cé chomh héifeachtach is atá siad
agus cé chomh costasach is atá siad?

C
Cu
marsáid
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Fíor 40.20 Fuinneamh in-
athnuaite


Fíor 40.21 Fuinneamh ó fheirm ghaoithe

Ní féidir leanúint ar aghaidh ag brath ar bhreoslaí iontaise chomhmór is atáimid faoi láthair.
Ní féidir linn ach oiread neamhaird a thabhairt ar an tábhacht a bhaineann le húsáid a bhaint
as níos mó den fhuinneamh in-athnuaite.

Braitheann an fuinneamh a bheidh againn san am atá romhainn amach ar an méid a
dhéanaimid anois agus ar an bpleanáil a dhéanaimid dár gcuid riachtanas fuinnimh sa
todhchaí.

40.11 Luaigh cúig acmhainn in-athnuaite.
40.12 Ainmnigh na breoslaí iontaise.

Dar le heolaithe ní bheadh ach aon faoin gcéad de thalamh an domhain le clúdach faoi
phainéil ghréine chun éileamh iomlán leictreachais an domhain faoi láthair a shásamh!

An raibh a fhios agat?
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AONAD 5
Athrú Aeráide –
cad atá ag dó
na geirbe againn?

Focail Thábhachtacha
 aeráid domhanda ceapadh teasa frithchaiteacht súite
 frithchaite oighearshruthanna

Torthaí foghlama
Faoi dheireadh na caibidle seo beidh tú in ann:

● An difríocht sa bhrí atá idir athrú aeráide agus téamh domhanda amhíniú

● Príomhgháis cheaptha teasa a ainmniú

● Cuntas a thabhairt ar an gcaoi a dtéann athrú aeráide i bhfeidhm ar phróisis áirithe ar
Domhan

● Cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann téamh domhanda i bhfeidhm ar an Domhan

● A dhéanamh amach conas is féidir leis an gcine daonna tionchar an athraithe aeráide a
mhaolú.

Cén difríocht atá idir
téamh domhanda
agus athrú aeráide?
Ó Chaibidil 40, tá a fhios againn go bhfuil
breoslaí iontaise á ndó chomhmór sin againn
go bhfuiltear ag cur isteach ar na próisis a
tharlaíonn ar an Domhan.

Seans gur mó an cur amach atá agat ar an
téarma 'téamh domhanda' ná ar an téarma
'athrú aeráide'. Cén difríocht atá idir an dá
théarma sin mar sin?

Athrú aeráide a thugtar ar aon athrú
fadtéarmach, i scórtha bliain de ghnáth, ar
aeráid an Domhain. Ciallaíonn aeráid aimsir
thar thréimhse fhada ama. Ciallaíonn sé sin
gurb í an aeráid is cúis le hathruithe san aimsir.


Fíor 41.1 Tá dó breoslaí iontaise ag dul i
bhfeidhm ar an Domhan



Fíor 41.2 Téamh domhanda
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CAIBIDIL 41 ATHRÚ AERÁIDE – CAD ATÁ AG DÓ NA GEIRBE AGAINN?
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Téamh domhanda a thugtar ar an méadú a thagann ar mheánteocht dhromchla an Domhain
mar gheall ar iarmhairtí gháis an cheaptha teasa.

Is é an téamh domhanda atá ar siúl ar an Domhan faoi láthair atá ag athrú na haeráide.

Tháinig ardú um 0.8°C ar theochtaí an Domhain le céad bliain anuas. Tá an Eoraip ag téamh
níos tapúla ná go leor áiteanna eile ar Domhan ‒ ardú 1.3°C le céad bliain anuas, de réir
thaighde AE.

Tá an chuma ar na figiúirí sin gur arduithe an-bheag atá ann, ach d'fhéadfaidís cur isteach go
mór agus go tromchúiseach ar chothromaíocht an dúlra.

Cén fáth a bhfuil an pláinéad seo againne ag téamh? Conas a théann an téamh sin i bhfeidhm
ar an timpeallacht? Conas is féidir linne, mar dhaoine aonair agus mar thíortha, an scéal a
chur ina cheart?

Cad is brí le hiarmhairt cheaptha teasa?
Tarlaíonn iarmhairt cheaptha teasa nuair a chuireann gáis atá in atmaisféar an Domhain cosc
ar an teas éalú amach sa spás.

Is é a thugtar ar na gáis sin a cheapann an teas san
atmaisféar, agus a théann an Domhan dá bhrí sin,
gáis cheaptha teasa.

Is iad na príomhgháis cheaptha teasa:
● Dé-ocsaíd charbóin (CO2)
● Meatán (CH4)
● Ocsaíd nítriúil (N2O)
● Galuisce (H2O).


Fíor 41.3 Teochtaí an Domhain ag ardú


Fíor 41.4 Tá a ngnáthóga á
gcailliúint ag ainmhithe, cuir i
gcás an béar bán, mar thoradh ar
théamh domhanda

Dar le rannóg bia agus
talmhaíochta na Náisiún Aontaithe,
is í an talmhaíocht is cúis le 18% de
na gáis cheaptha teasa a scaoiltear
amach san atmaisféar ar fud an
Domhain, agus is é meatán ó
eallach is mó is cúis leis sin.

An raibh a fhios agat?
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Agus cur síos á dhéanamh againn ar an iarmhairt cheaptha teasa caithimis súil ar an ngás
ceaptha teasa is mó a bhfuil cur amach ag daoine air, dé-ocsaíd charbóin.
Rinneamar iniúchadh ar an timthriall carbóin i gCaibidil 39, agus ar an gcaoi a ndéanann an
dúlra carbón a thimthriallú.

41.1 Cé na próisis de chuid an nádúir agus de chuid an chine dhaonne a scaoileann CO2

amach san atmaisféar?

m
Mi
onscrúdú

5


Fíor 41.6 Tá an Domhan ag éirí róthe

Tá an t-atmaisféar thart timpeall ar an Domhan ar fad. Tá sé mar a bheadh pluid ann a
cheapann fuinneamh teasa na Gréine. Dá bhrí sin, tá teocht dromchla ag an Domhan a
chuireann ar a chumas beathra a chothú. De réir mar a bhíonn líon níos mó agus níos mó
den dé-ocsaíd charbóin in atmaisféar an Domhain, is amhlaidh a cheaptar níos mó den
fhuinneamh teasa sin.
Scaoiltear dé-ocsaíd charbóin amach san atmaisféar ar bhealaí nádúrtha:
● Dó
● Riospráid ainmhithe agus plandaí (an

chaoi a mbriseann ainmhithe agus
plandaí bia síos chun fuinneamh a
scaoileadh as)

● Bolcáin a bhíonn ag brúchtadh
● Malartú dé-ocsaíde carbóin idir na

haigéin agus an t-atmaisféar.
Tá cothromaíocht dé-ocsaíde carbóin san
atmaisféar:
● Mura mbeadh a dóthain ann bheadh

an Domhan rófhuar chun beathra a
chothú.

● Dámbeadh an iomarca ann thosódh
an Domhan ag téamh agus d’fhéadfadh
ardú beag bídeach sa teocht cur isteach ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an pláinéad.


Fíor 41.7 Nuair a dhóimid breoslaí iontaise
scaoileann siad dé-ocsaíd charbóin amach
san atmaisféar


Fíor 41.5 Teas á cheapadh san
atmaisféar ag gáis cheaptha teasa
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Toisc go bhfuiltear ag dó níos mó agus níos mó breoslaí iontaise, áfach, táthar tar éis cur as go
mór don chothromaíocht dé-ocsaíde carbóin sin. Is é an méadú seo ar leibhéal CO2 is cúis le
téamh domhanda agus leis na hathruithe atá ag teacht ar an aeráid dá réir.
Dar le heolaithe NASA, tháinig méadú 40% ar leibhéal na dé-ocsaíde carbóin san atmaisféar ó
thosaigh an Réabhlóid Thionsclaíoch ag deireadh na 1700idí.
Is é an téamh sin de thoradh ar an iomarca dé-ocsaíde carbóin is cúis leis an athrú atá ag
teacht ar an aeráid.
Conas atá an Domhan ag dul i ngleic leis sin? Tá go leor cúinsí ag cur brú ar an bpláinéad.
Féachaimis ar thrí cinn díobh:
● Na haigéin
● An chaoi a bhfrithchaitheann na dromchlaí solas
● Próiseas ar a dtugtar ‘lagú solais ar Domhan’.


Fíor 41.8 Téann na haigéin i bhfeidhm ar
aeráid an Domhain

Conas a théann na haigéin i bhfeidhm ar an aeráid?
Tá na haigéin an-tábhachtach d’aeráid an Domhain. Ceapann na haigéin fuinneamh teasa na
Gréine, agus téann sé sin an t-uisce. Scaipeann sruthanna na n-aigéan an t-uisce te sin ar fud
an Domhain ansin. Nuair a shreabhann an t-uisce te in aice le talamh, téann sé an talamh sin.

Dá bhrí sin, tá na haigéin ríthábhachtach maidir le teas a aistriú ar fud an Domhain.

Athruithe ar aigéadacht na n-aigéan
Cúinse an-tábhachtach eile is ea go súnn na
haigéin isteach dé-ocsaíd charbóin. I láthair
na huaire, tá na haigéin ag sú isteach um
40% den dé-ocsaíd charbóin uile atáthar
a scaoileadh amach san atmaisféar. Súnn
aigéin CO2 isteach go díreach ón atmaisféar
nómar bháisteach aigéadach (báisteach
ina mbíonn CO2 tuaslagtha sna braonta
báistí). Is gás aigéadach é CO2 agus dá bhrí
sin nuair a thuaslagtar in uisce é cuireann sé
le haigéadacht an uisce sin.

Cuirfidh sé sin isteach ar na hainmhithe
agus ar na plandaí a mhaireann sna haigéin.

41.2 Luaigh cuid de na cúiseanna a ndéantar breoslaí iontaise a dhó.
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Tá na haigéin ag sú isteach 90% den teas breise
atáthar a ghiniúint mar gheall ar líon níos mó de na
gáis cheaptha teasa a bheith á scaoileadh amach san
atmaisféar.
Is féidir le huisce fuar dé-ocsaíd charbóin a shú
isteach i bhfad níos fusa ná uisce te. Dá bhrí sin agus
na haigéin ag éirí níos teo, is lú CO2 a bheidh siad in
ann a shú isteach.
Rachaidh an teas ar ais san atmaisféar. Fanfaidh níos mó teasa san atmaisféar, dá bhrí sin,
agus éireoidh an pláinéad níos teo arís.
Ní hamhlaidh go bhféadfadh go n-éireoidh aigéin an Domhain níos teo san am atá le teacht
‒ tá sé ag tarlú faoi láthair. Tá eolaithe ag déanamh staidéir ar leibhéil na dé-ocsaíde carbóin
san Aigéan Atlantach Thuaidh le tríocha bliain anuas. Fuair siad amach go bhfuil réimeanna
móra den Atlantach Thuaidh ann nach bhfuil in ann a oiread CO2 a shú isteach is a bhídís.
Fuarthas an rud céanna amach faoi Mhuir na Seapáine.
Mar a deir eolaithe áirithe, tá na haigéin ‘ag fónamh ar an gcine daonna’. Tá sé ríthábhachtach
go ndéanfaimis na haigéin a chosaint níos fearr ná mar atáimid a dhéanamh faoi láthair.

Frithchaiteacht dromchla
Nuair a bhaineann solas na Gréine an Domhan amach
déantar é a shú isteach nó a fhrithchaitheamh.
Dá ghile an dath atá ar rud ‒ cuir i gcás, sneachta,
oighear, scamaill ‒ is ea is mó d’fhuinneamh teasa na
Gréine a fhrithchaitear ar ais sa spás. Cuidíonn sé sin
leis an Domhan fanacht fuar.
Dá dhorcha an dath atá ar rud ‒ cuir i gcás, aigéin,
foraoisí agus ithir ‒ is ea is mó d’fhuinneamh teasa na
Gréine a shúitear isteach, rud a théann an Domhan.
Súnn an Domhan um 70% de sholas na Gréine isteach
de ghnáth agus frithchaitear an 30% eile. Is í an
chothromaíocht sin a chuireann ar chumas an Domhain fanacht te ach gan éirí róthe.
Cad a tharlóidh má athraíonn an chothromaíocht sin? Abair go dtosódh na frithchaiteoirí,
cuir i gcás an t-oighear agus an sneachta, ag leá amach sna haigéin mar thoradh ar théamh
domhanda?
Cad a tharlóidh agus oighearshruthanna an Domhain ag leá agus ag cúlú?

Tá fiche oiread teasa breise
ionsúite ag aigéin an Domhain
le caoga bliain anuas. Chuir sé
sin, freisin, le téamh aigéin an
Domhain.

An raibh a fhios agat?

41.3 Fiosraigh an bhfuil aon réimeanna d’aigéin an Domhain atá buailte faoi láthair ag an
athrú ceimiceach atá ag teacht ar na haigéin.

41.4 Tabhair cuntas ar an gcaoi a bhféadfaí dul i bhfeidhm ar phlandaí agus ar ainmhithe
sna haigéin mar thoradh ar athrú ceimiceach sna haigéin.

41.5 Luaigh an raon pH (a aigéadaí a chaitheann an t-uisce a bheith) ionas go gcuirfí isteach
ar ainmhithe agus ar phlandaí in aigéin an Domhain.
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Fíor 41.9 Cuireann an dífhoraoisiú le
téamh domhanda
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Lagú solais ar Domhan
Nuair a dhóimid breoslaí iontaise scaoilimid na gáis cheaptha teasa amach san atmaisféar
ach anuas air sin scaoilimid cáithníní, cuir i gcás súiche agus luaith, amach san aer freisin.
Greamaíonn galuisce de na cáithníní sin agus cruthaíonn sé sin scamaill mhóra.
Dá mhéad breoslaí iontaise a dhóimid is ea is mó cáithníní a bheidh san atmaisféar agus is
mó uisce a bheidh sna scamaill.
I mbeagán focal, is mó uisce a bhíonn i scamaill thruaillithe ná mar a bhíonn i scamaill
neamhthruaillithe.
Ciallaíonn sé sin go mbíonn na scamaill sin mar a bheadh scátháin agus iad ag
frithchaitheamh níos mó de sholas na Gréine ar ais amach sa spás. Is é a thugtar air sin lagú
solais ar Domhan. Is é an toradh atá ar níos mó de sholas na
Gréine a fhrithchaitheamh gombíonn an teocht níos ísle.
Rinne eolaithe meastachán faoin méid den téamh domhanda
a bhí tar éis tarlú. Bhí na meastacháin sin míchruinn
mar gheall ar lagú solais ar Domhan. Cuimhnigh go
bhfrithchaitheann lagú solais ar domhan fuinneamh teasa. Dá
bhrí sin, seans gur mó tionchar atá ag an téamh domhanda
námar a mheasamar ar dtús.

Conas a chuireann an t-athrú aeráide
isteach ar an Domhan?
Is iad iarmhairtí an athraithe aeráide:
● Ardú ar leibhéil na farraige
● Crapadh na n-oighearshruthanna
● Stoirmeacha agus fuarlaigh
● Scaití mhórbhrothaill
● Triomach

Ardú ar leibhéil na farraige
Tá leibhéil uisce an Domhain ag ardú mar gheall ar
leá na n-oighearshruthanna, oighearchlúideanna namol agus oighear na mara.


Fíor 41.10 Tá leibhéal na
mara ag ardú ar fud an
Domhain


Fíor 41.11 Tarlaíonn fuarlaigh níos
minice anois – seo grianghraf d'aerfort
Bangkok

41.6 Agus tú ag féachaint siar ar na ceisteanna a cuireadh sa téacs roimhe seo, déan taighde
ar na nithe seo a leanas:
(a) An fhianaise a chuir eolaithe le chéile a thaispeánann go bhfuil téamh domhanda

agus athrú aeráide ag tarlú i ndáiríre.
(b) Leá oighearchaidhpeanna namol, rud a scaoileann níos mó fionnuisce amach in

aigéin an Domhain. Tabhair cuntas gairid ar na hiarmhairtí a bhaineann leis sin,
agus ar na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis san am atá le teacht.

(c) Mar aon le CO2, is gáis cheaptha teasa iad galuisce agus meatán freisin. Déan cur
síos ar an gcaoi a dtéann na trí ghás sin i bhfeidhm ar an Domhan ó thaobh athrú
aeráide de, agus tabhair cuntas gairid ar an gcúis atá le líon níos mó agus níos mó
de na gáis sin a bheith á scaoileadh amach san atmaisféar.
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Crapadh na n-oighearshruthanna
Abhainn oighir is ea oighearshruth. Cruthaítear
oighearshruthanna nuair nach leáitear an sneachta go
hiomlán sa samhradh. Déantar sneachta a leagan síos
ar shneachta neamhleáite ón mbliain roimhe sin gach
bliain agus brúitear na sraitheanna anuas ar a chéile.
Déantar oighearshruth, i gcaitheamh namílte bliain, as
na sraitheanna sin a bheith á leagan anuas ar a chéile.

Gluaiseann agus sreabhann oighearshruthanna tríd
an tírdhreach. Bíonn daoine a bhfuil cónaí orthu in
aice le hoighearshruthanna ag brath orthu le haghaidh
fionnuisce. Faightear an fionnuisce sin ón leá-uisce a
thagann ón oighearshruth. 

Fíor 41.12 Tá oighearshruthanna ag
crapadh

Má leánn an oighearchlúid sa Ghraonlainn, ardóidh leibhéal na mara ar domhan um 5 go
7méadar.

An raibh a fhios agat?


Fíor 41.13 Tá stoirmeacha ag éirí níos
coitianta in áiteanna áirithe ar Domhan


Fíor 41.14 Tá líon níos mó tithe agus
gnólachtaí á scriosadh ag fuarlaigh mar
thoradh ar stoirmeacha agus leibhéil uisce
a bheith ag ardú

Téann athruithe teochta i bhfeidhm gomór ar oighearshruthanna. Tá go leor
d’oighearshruthanna an Domhain ag cúlú mar thoradh ar an athrú aeráide. Tá go leor de
na hoighearshruthanna sin ag cúlú chomh tapa sin nach mbeidh aon rian díobh fágtha faoi
cheann na scórtha bliain. Cuir i gcás, tá oighearshruthanna sna Himiléithe ag crapadh agus ag
laghdú ó thaobh fad de um 37méadar gach bliain.

Stoirmeacha agus fuarlaigh
Dá theo an t-uisce sna haigéin is ea is treise agus is cumhachtaí a bhíonn stoirmeacha. Bíonn
fuarlaigh áitiúla ann nuair a thagann na stoirmeacha sin i dtír.
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Scaití Mórbhrothaill
Bíonn scaiteamhmórbhrothaill
ann nuair a bhíonn gnáth-theocht
réigiúin i bhfad níos airde ná
teochtaí a bhí ann roimhe sin. De
réir na gcuntas, bhí naoi gcinn de
na deich mbliana is teo againn ón
mbliain 2000.



Fíor 41.15 Eascraíonn scaití mórbhrothaill
as teocht a bhíonn ag ardú

Triomach
Nuair a bhíonn scaiteamhmórbhrothaill
ann bíonn triomach ann nó ní bhíonn
dóthain soláthairtí uisce ann.

Deir an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú
Aeráide, grúpa a bhunaigh na Náisiúin
Aontaithe chun súil a choinneáil ar an
athrú aeráide, go gcuirfidh ganntanas
uisce as do idir 75 milliún agus 250
milliún Afracach faoin mbliain 2020.


Fíor 41.16 Faigheann barra, ainmhithe agus daoine
bás mar gheall ar thriomaigh

41.7 Cén t-ainm a bhí ar an hairicín catagóir 5 a bhuail New Orleans i mí Lúnasa 2005?
41.8 Déan cur síos ar an gcaoi a ndeachaigh stoirmeacha i bhfeidhm ar Éirinn in 2013/2014.

Dúirt Met Éireann go raibh na stoirmeacha sin ar na stoirmeacha ab fhíochmhaire a
bhuail Éire le cúig bliana déag roimhe sin.

41.9 Dear póstaer a léiríonn ceann amháin díobh seo a leanas:
(a) Iarmhairtí an athraithe aeráide ar an Domhan.
(b) An chaoi a ndeachaigh an cine daonna i bhfeidhm ar an dlús atá faoin athrú

aeráide.

Ba í an bhliain 2014 an bhliain ba theo ar an talamh agus sna haigéin ó tosaíodh ag
coinneáil cuntais sa bhliain 1880.

An raibh a fhios agat?
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Tá a fhios againn go bhfuil athrú aeráide ar siúl. Is é an chaoi a rachaimid i ngleic leis a
chinnfidh anmaolú is féidir linn a dhéanamh ar an bpróiseas.
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Lorg carbóin
Is é is lorg carbóin annméid an charbóin
a ghintear as gníomhartha a dhéanaimid.
Is tomhas é ar a mhéad a théimid i
bhfeidhm ar an timpeallacht. Cuir i gcás,
tá lorg carbóin ag an leictreachas atá
de dhíth chun cluiche ríomhaireachta a
imirt, nó ag anmbreosla iontaise atá de
dhíth ar an gcarr, ar an traein nó ar an
mbus a thugann chun na scoile thú. Is
féidir loirg charbóin a dhéanamh amach
do dhaoine aonair, do ghnólachtaí, do chomhairlí contae, agus mar sin de.

Is fearr i bhfad lorg beag carbóin a bheith ag duine nó ag dream seachas lorg mór carbóin. Má
laghdaíonn tú anméid fuinnimh a úsáideann tú is ísle a bheidh do lorg carbóin.


Fíor 41.17 Ár lorg carbóin

Fíor 41.18 Ag athrú ó dhé-ocsaíd charbóin

Is féidir linn féachaint orainn féin agus a bhfuil ar siúl againn ó lá go lá chun ár lorg carbóin a
laghdú. Ní hé anméid a dhéanann rialtais amháin
a mhaolóidh iarmhairt an athraithe aeráide: tá ról
againn go léir ann.

Seans gurb é anméid a dhéanaimidne ‒ gach
duine againn ‒ ó lá go lá is mó a rachaidh i ngleic
leis an iarmhairt sin.

41.10 Tá go leor tionscnamh ar bun ar fud an Domhain chun iarmhairtí an athraithe aeráide a
mhaolú.
Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna, déan taighde ar na nithe seo a leanas:
(a) Aon chomhaontú a rinne rialtais nó tíortha chun a 'lorg carbóin' ar Domhan a

laghdú. Déan amach, ó do chuid taighde, ar éirigh leo na comhaontuithe sin a chur
i bhfeidhm agus an bhfuil aon mhaith leo?

(b) Déan cur síos gairid ar na tionscnaimh a cuireadh ar bun i do cheantar féin nó ar
scoil chun lorg carbóin an cheantair sin a laghdú.

(c) Déan liosta de na gníomhaíochtaí a dhéanann tú ó lá go lá a mbíonn fuinneamh
de dhíth chucu. Déan amach ón liosta sin cé acu an lorg beag carbóin nó lorg mór
carbóin atá agat féin.
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41.12 Déan iarracht teacht ar bhealaí ar féidir le gach duine díbh a bheith níos tíosaí ar
fhuinneamh ó lá go lá. Déan tagairt do na seiceálacha fuinnimh a rinne sibh sa bhaile.

41.13 Tabhair samplaí de chineálacha nua feithicle atáthar a dhéanamh faoi láthair a ritheann
ar chineálacha eile breosla nach bhfuil bunaithe ar charbón.

41.14 Déan amach cibé acu an foirgneamh í an scoil atá tíosach ar fhuinneamh nó nach ea, ach:
(a) Cuntas a dhéanamh ar na cineálacha solais atá feistithe san fhoirgneamh.
(b) Cuntas a dhéanamh ar líon na seomraí ranga a bhfuil sa soilse ar siúl iontu

(roghnaigh am faoi leith gach lá i rith an lae scoile chun na seiceálacha a dhéanamh).
41.15 Luaigh trí bhealach inar féidir an úsáid fuinnimh ar scoil a laghdú.
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41.16 Luaigh ceithre iarmhairt ar théamh
domhanda.

41.17 Déan idirdhealú idir téamh
domhanda agus athrú aeráide.

Is faoi gach duine againn atá sé an pláinéad
seo a chosaint ach ár lorg carbóin a laghdú. Tá
sé seo ar cheann de na nithe is tábhachtaí don
chine daonna agus seans go mbeidh todhchaí
an chine dhaonna agus an Domhain trí chéile ag
brath ar an méid a dhéanaimid inniu.



Fíor 41.19 Ní mór an pláinéad seo
againne a chosaint

41.11 Déanmonatóireacht ar an úsáid a bhaintear as fuinneamh sa bhaile i rith seachtaine.
Roghnaigh am faoi leith gach tráthnóna chun na seiceálacha a dhéanamh. Déan na
seiceálacha ag an am céanna gach tráthnóna ar feadh seachtaine.

Níor mhór duit cuntas a choinneáil ar na nithe seo a leanas:
● Líon na soilse i ngach seomra.
● Líon na seomraí a bhfuil solas ar siúl iontu agus gan duine ná deoraí istigh iontu.
● Na fearais leictreacha atá ar fuireachas gach lá.
● An teocht atá socraithe ar theirmeastat an téimh.

Beidh ort cuntas a choinneáil ar na nithe seo a leanas freisin:
● An cineál breosla atáthar a úsáid chun teas a ghiniúint sa teach.
● Líon nambolgán dlúthsholais fhluaraisigh atá feistithe sa teach faoi láthair. Is

bolgán solais atá tíosach ar fhuinneamh iad na bolgáin sin.
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