
Fócas ar aeráid bhóireach 

 

 

Príomhthréithe  Cén fáth? 

Geimhreadh Fuar- Éanair - 
29°C in áiteanna 

 Domhanleithead ard.  

 Bíonn an leathsféar thuaidh claonta  amach ón 
ngrian- ní bhfhaigheann an talamh a lán teas. 

 Ní bhfaigheann siad ach cúpla uair an chloig solas an 

lae 

 

Samhradh gear- an lá fada. 
Iúil - 16°C 

 Leathsféar thuaidh claonta I dtreo na gréine.  

 Bíonn deis ag an talamh roinnt den teas a shú 
isteach  mar gheall go mbíonn uaireanta fada 
gréine ann. 

Titim bháistí éadrom. Níos lú 
ná 400mm sa bhliain de 
ghnáth. An chuid is mó sa 
Samhraidh.  

 Is iad na príomh-ghaotha polacha rófhuar chun 
taise (moisture)/ fhluichras a choimeád. 

 De ghnáth, is tailte bhóireacha I bhfad ón 
bhfarraige. Is iad na gaotha a shéideadh os a 
gcionn na n-áiteanna seo tirim. 

Bíonn an  aeráid bhóireach le fáíl idir 55°T agus an Crios Artach. 
An Rúis, an Iorua, an Fhionlainn, An tSualainn, Ceanada 

 

 

 

 



 

 

Fásra Nadúrtha (natural vegetation) Oiriúnú (adaptation) 
Foraois shíorghlass (evergreen) ar a 
dtugtar Taigia. 
Is criann bhuaircíneacha iad 

 Cruth coin ar na crainn- tá na 
géadáin (branches) uillinneach 
(angled) chun talamh ionas go 
sleamhnóidh an sneachta díobh. 

 An Coirt thuibh (thick bark) ábalta 
uisce a choinneáil agus ábalta 
chosaint a thabhairt ó ghaotha 
fuara 

 Níl chailleann siad aon uisce mar 
gheall ar na spíonlach (pine 
needles) 

 Bíonn na freamhacha gar don 
talamh mar nach mbíonn ach sraith 
thanaí ithreach (thin layer of soil) 
os cionn an talamh shíorshioctha. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiadhrúla (wildlife) Oiriúnú (adaptation) 
An mhinc (mink), an béar, an mac tíre (wolf) 

agus an t-iolar (eagle), an Réinfhia 
 Téann roinnt ainmnithe a chodladh  don 

gheimhreadh mar tá siad ag iarraidh an 
fuacht a sheachaint. (an Béar) 

 Tá fionnadh (fur) na n-ainmhithe cosúil le 
cóta dóibh – á gcoinneáil te I rith an 
gheimhreadh agus fionnuar (cool) I rith an 
tsamhraidh.  

 Bíonn cruba (claws) ar roinnt ainmhithe a 
leathnaíonn amach agus bíonn siad mar a 
bheadh bróga sneachta. 

 Imíonn éin leo ó dheas I rith an 
gheimhreadh 

 
Fíor 1 An Mink 

 

 
Fíor 2 Réinfhia 

 

 
Fíor  3 Béir bhéaga dhonna san Fhionlainn 

 

 

Fíor  4 Mac Tíre  san Fhionlainn 

 

 

 

 

 



Daoine Tionchar 
 50,000 Sámach sa Laplainn 

(Sami tribe in Lapland) a shíneann 
trasna chuig an taobh ó thuaidh 
den Iorua, den tSualainn, den 
Fhionlainn agus Rúis freisin 

 Pobail Fáin (nomadic people) 

 An t-aon treibh fághta san 
Eoraip.  

 Fadó, tréadaithe  réinfianna (raindeer herders) a 
bhí sna Sámaigh.( an chuid is mó) agus an slí 
mhaireachtála (made a living)  bunaithe ar 
réínfhianna a easpórtál. 

 Anois, tá go leor acu ina gcónaí I gceantair 
uirbeacha (na bailte)  

 Obair I dtionscal na foraoiseachta 
 Anois tá éileamh ollmhór (great demand) ar an 

adhmadh do pháipéar agus do  shlischlár 
(chipboard) 

 Sa lá atá inniu ann, tá foraoisí sa Rúis, & I 
gCeanada I mbaol mar gheall ar chomhlachtaí a 
bhíonn ag leagan na gcrann agus ní fhágann go 
leor acu crainn  ar bith sna foraoisí 

 Obair I dtionscal na mianadóireachta  
 Tá na foraoisí I mbaol mar gheall ar 

mianadóireacht agus taiscéalaíocht ola (oil 
exploration) freisin.  

 

 
 

 

 
 

 
 



Ceisteanna: 

 

 

 

 

 

 


