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Téarmaí Ghaeilge Téarmaí Béarla Brí 

Lomairt Denudation Tugtar Lomairt ar an dá phróiseas seo le chéile – 
síonchaitheamh & creimeadh  

Síonchaitheamh Weathering Is éard is Síonchaitheamh ann ná briseadh & 
trochlú (decaying) carraigeacha nach mbíonn aon 
chosaint acu ón aimsir 

Creimeadh Erosion Is eard is creimeadh ann ná briseadh na 
gcarraigeacha ina mionphíosaí agus á n-iompar 
chun bealaigh.  

Meicinúil Mechanical Bristear carraigeacha ina a bpíosaí beaga mar 
gheall ar Síonchaitheamh meicinúil 

Reo is Coscairt Freeze thaw Nuair a bhriseann na carraigeacha mar gheall ar 
shiocghníomhú 

Ceimiceach Chemical Nuair a throchlaíonn nó nuair a thuaslagann 
(dissolve) carraigeacha mar gheall ar athrú 
Ceimiceach.  

Carbónáitiú Carbonation An próiseas chun léann na gcarraigeacha.  

Aolchloch Limestone Is carraig dhríodar í 

LOMAIRT 

Síonchaitheamh Creimeadh 

Meicinúil 

Reo is Coscairt 

Ceimiceach 

Carbónáitiú 
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Carbónáitiú:  

  

1. Tugtar báisteach Co2 de réir mar a bhíonn sé ag dul tríd an atmaisféar. 

2. Meascann an Co2 leis and mbáisteach 

3. Rud a athraíonn é go H2CO3 

4. Tá CaCo3 in aolchloch. Bíonn CaCo3 & H2Co3 ag obair le chéile agus 

léann sé go mall. 

5. Tugtar Carbónáitiú ar seo = Ca(HCo3)2 

6. Tá aolchloch tréscaoilteach, ag tabhairt deis don bháisteach dul tríd go 

héasca.  

7. Tá scoilteanna síos suas sa charraig – ar a dtugtar ailt 

8. Trasna uirthi ar a dtugtar plánaí cisealúcháín agus sníonn an t-uisce 

tríthi.  

 

Periodic 
Table 

Ainm 

Co2 Dé-ocsaíd charbóin 

H2Co3 Aigéad carbónach lag 
CaCo3 Carbónáit Chailciam 

Ca(HCo3)2 Carbónáitiú 
 

Téarmaí Ghaeilge Téarmaí Béarla Brí 
Tréscaoilteach Permeable Gur féidir le rud éigin dul tríd.  

Plánaí Cisealúcháín Bedding Plane An líne I gcarraigeacha a scarann 
dhá shraith óna chéile.  

Ailt Joints/gashes Scoilteanna  
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Cruthaíonn síonchaitheamh mar gheall ar charbónáitiú tírdhreach suntasach, 

ar an dromchla & faoin talamh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gné ar an dromhcla 

Pábháil Aolchloiche: 

 An áit a bhfuil aolchloch ann, nach bhfuil aon chosaint aici.  

 Is áiteanna leibhéalta a bhíonn I gceist den chuid is mó. 

 Nuair a théann an bháisteach tríd an charraig. 

 Pioctar na háiteanna is laige agus déantar síonchaitheamh orthu trí charbónáitiú. 

 Leathnaíonn na scoilteanna san aolchloch 

 Éiríonn siad níos doimhne agus cruthaítear gríoga. 

 Clinteanna a thugtar ar na bloic Aolchloiche a bhíonn fághta. 

 Is tírdhreach carstach í Boirinn an Chláir 
 

 

Pábháíl 
Aolchloiche 

Limestone Pavement An áit a bhfuil aolchloch ann, nach bhfuil aon chosaint 
aici.  
 

Súmaire Swallow holes Tugtar Súmaire ar an gconair a dtéann an abhainn tríthi. 

Pluaiseanna Caves Tolláín fhada 

Uaimheanna Caverns Seomra mhór ar a dtugtar uaimh 

Aolchuisní Stalactites Cóinlíní reo ag chrochadh ón tsíleáil 

Aonchoinnle Stalagmites Cóinlíní reo ag teacht anuas ón  úrlar 

Colúin Pillars Go bhfásann aolchuisní & aonchoinnle  isteach ina 
chéile 

Gríoga Grikes Scoilteanna domhain 

Clinteanna Clints Bloic Aolchloiche 

Gné faoin talamh 

Ar an Dromchla Faoin Talamh 

Pábháil 

Aolchloiche 
Súmaire Pluaiseanna Uaimheanna 

Aolchuisní 

Aonchoinnle 

Colúin 
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Pluaiseanna: 

 Nuair a sreabhann an abhainn faoin talamh. 

 Léann an t-aigéad carbónach a bhíonn san uisce an aolchloch 

 Gearrann sé tolláín fhada tríthi ar a dtugtar pluaiseanna.  

 Méadaíonn an phluais amach uaireanta agus cruthaítear cuas/seomra 

mór ar a dtugtar uaimh. 

 Mar shampla pluais I nDearc Fhearna I gCo. Chill Cheannaigh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reo is Coscairt 

 Is Síonchaitheamh Meicinúil é.  
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 Tá Reo is coscairt ann nuair a bhriseann na carraigeacha mar gheall ar shiocghníomhú 

(frost activity) 

 Tarlaíonn sé nuair atá titim báistí I gceist agus nuair a théann an teocht faoi bhun an 

reophointe (0®C) agus os chionn arís. 

 Tarlaíonn é seo in Éirinn I rith an gheimhridh go háirithe ar thalamh ard.(Sléibhte Chill 

Mhantáin)  

 Tarlaíonn é freisin ar sliabhraonta (mountain range) a bhíonn clúdaithe  le sneachta e.g. na 

hAlpa 

 

 

Míníonn sé thíos conas a tharláíonn an cineál síonchaithimh seo: 

 

 

 


