
Fócas ar aeráid fásaigh the. 

 

 

Príomhthréithe  Cén fáth? 

An-tirim – Titim Bháistí níos 

lú ná 100mm sa bhliain 

Gaotha tirime ann: Tá na gaineamhlaigh theo suite in 

áiteanna a mbíonn na trádghaotha ar séideadh. Séideann 
I dtreo an mhéanchiorcail. Eíríonn na gaotha níos teo & 
coinníon siad a bhfluichras.  

Gaotha Tais ann: Gaotha a shéideann os cionn 

sruthanna fuara ag dul os cionn roinnt gaineamhlach. 
Fuaraíonn siad agus cailleann siad a bhfliuchras os cionn 
na farraige. 

Te – idir 30°C & 50°C Is na trópaicí atá na gaineamhlaigh theo le fáil, áit a 

mbíonn an ghrian go hard sa spéir I gcónaí. 

Gan scamaill sa spéir- grian ag taitneamh ar feadh 

uaireanta fada an chloig  

Raon mór teochtaí difriúla 

lae ann I rith na mbliana 

Titeann an teocht san oíche go dtí 5°C mar gheall nach 

mbíonn aon scamaill sa spéir & nach mbíonn mórán fásra 
ann.  Tugtar geimhreadh an ghaineamhlaigh ar an oíche. 

Bíonn an  chuid is mó aeráidí teo  le fáíl idir 30°T agus 30°D. 
Aeráíd fásaigh the, aeráid mhéanchriosach agus aeráid sabhána 

 

 

 

 

 



 

Fásra Nadúrtha (natural 

vegetation) 
Oiriúnú (adaptation) 

Cachtas Saguaro 

 
 
 

Ní bhíonn mórán uisce sna ghainmhlaigh, da thoradh 
ar seo: 

1. Bíonn craiceann tiubh céiriúil (waxy) & 
spíonlach (needles) ag an gcachtas. Dá thoradh 
sin, ní chailleann siad an oiread uisce. 

2. Spíonlach a dhéanann é a chosaint ó 
ainmnithe.  

3. Méith (juicy flesh) chun uisce a stóráíl.  
4. Fréamhacha (roots) a scaipeann amach chun 

uisce a bhailiú mar ní mórán plandaí eile ann.  

Pailm Dhátaí 
 

 
 

Ní bhíonn mórán uisce sna ghainmhlaigh, da thoradh 
ar seo: 
 
Bíonn socfhréamhacha (tap roots) ag an gcrann Pailm 
Dhátaí, chun iad a fhásann go domhain síos sa talamh 
chun uisce a fháil. 

Crann Iósua 
 

 

Ní bhíonn mórán uisce sna ghainmhlaigh, da thoradh 
ar seo: 
 
Bíonn méith (juicy flesh) ag an gcrann Iosúa chun 
uisce a stóráíl. 

 

 

 

 



 

 

Fiadhrúla (wildlife) Oiriúnú (adaptation) 
Sionnach Fásaigh 

 

Chun theas uafásach a sheachaint: 
 
Fanann an sionach fásaigh I bpoill fhuara faoin talamh I 
rith an lae agus tagann siad amach I rith na hoithe 
fionnuaire. 

Giorra Fásaigh 

 

Chun theas uafásach a sheachaint: 

Tá cluasa fada ar an ngiorria a chuidíonn leis an teas a 
chailleadh. 

Nathracha sligreacha 

 

D’easpa uisce: 
 
Faigheann nathracha sligreacha uisce ó na hainmhithe a 
itheann siad. 

Camall 

 

D’easpa uisce & chun theas uafásach a sheachaint: 
1. Stórálainn camaill sail ina gcuid dronn ionas go 

mbeadh sé acu nuair nach mbíonn aon bhia ná 
uisce acu. 

2. Tá fabhraí (eyelashes) fada acu agus pollairí 
(nostrils) a dhúnann agus a osclaíonn, rud a 
thugann chosaint dóibh nuair a bhíonn stoirmeacha 
gainimh ann. 

3. Tá crúba (claw/foot) leathanna acu agus tugann sé 
seo deis dóibh siúl ar an ngaineamh tirim. 

4. Tá beola tiubha agus tugann sé seo deis dóibh 
plandaí drisíneacha (prickly)a ithe. 

 

 

 



Daoine Tionchar 
Lucht Tuareg a bhfuil conaí orthu I 
roinnt tíortha I réigiún na Saiheile, go 
háirithe i Malí. 
 
Is treibh fanaíochta iad. (nomadic 
tribe) Tugtar ‘Na fir gorma na 
gaineamhlacha’, orthu. 
 
Tá an tSaiheil suite ar imeall theas 
Ghaineanmhlach an tSahára. 

 
 

Fairsingiú Fásaigh (desertification): 

Is éard is fairsingiú fásaigh ná gaineamhlaigh a dhéanann de 
thalamh féaraigh.  
Tarláíonn sé seo nuair a thagann athrú ar thalamh a bhí 
torthúil tráth agus go n-athraíonn sé go gaineamhlach. 
 
Na Cúiseanna a bhíonn le fairsingiú fásaigh: 

1. Athrú Aeráide- Teochtaí ag ardú, tromach, titim 
bháistí anois is arís, téann na aibhneacha faoin 
talamh. 

2. Ró-ínor (overgrazing) – Tréada móra eallaigh 

3. Gearrtar anuas na crainn – creimeadh ithir níos tapa. 
4. Ní thugann na feirmeoirí sos don ithreacha. Bíonn siad 

ag fás barraí gach bhliain in áit céanna. Ciallaíonn an 
ithir a cothuithe. (nutrients) 

 
Fíor 1. Tromach sa Saiheil 

 

 
Fíor 2. Lucht Tuareg 

 

h 
Fíor3. Gearrtar anuas na crainn and na toim agus Úsáidtear 
iad do chócaráil. 

 

 
Fíor 4. Scrios tréada móra, nach raibh aon mhianach maith 
iontu, an fásra. 

 

 

 

 

 

 



Na torthaí a bhíonn ar fhairsingiú fásaigh 

 Fuair na céadta mile duine bás – gorta (An tSúdáin & An Aetóip) 

 Bhí ar na milliúin duine dul ar imirce- bia, cabhair nó post a fháil 

 Tháinig méadú ar na campaí dídeanaithe freisin mar gheall ar chogaí. 

 Bhog go leor go dtí na cathracha – Méadú ar na slumaí 

 Fuair go leor ainmhithe bás.  

   
Bealaí chun réirteach a fháil ar fhairsingiú fásaigh 

 Crainn a chur mar zóin foscaidh (shelter) chun creimeadh ithreach a 
mhoilliú. 

 Féar, a fhásann sa trriomach, a chur chun na cáithníní ithreach a 
nascadh lena chéile. 

 Toibreacha níos doimhne a thochailt le haghaidh uisce a fháil. 
 Ainmhithe nua a thabhairtb isteach sa cheantar chun níos mó bainne a 

chur ar fáíl, ach I dtréada níos lú. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


