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Glasáin Darwin

Úsáid an t-eolas sna léaráidí thíos le machnamh

eolaíoch a dhéanamh mar a rinne Darwin

ÉABHLÓID

    Bhí fhios ag Darwin go raibh níos mó 

éin á bhreith ná mar a bhí ag maireachtáil. Cheap sé go raibh na héin 

a bhí ag maireachtáil níos oiriúnaí i gcóir a bheith ag ithe síolta. 

GLASÁIN A ITHEANN SÍOLTA

GLASÁIN A ITHEANN FEITHIDÍ

Tháinig Darwin ar ghlasán le gob a bhí 

níos tanaí le bheith ag ithe feithidí ó áíteanna cúnga. Bhí a fhios aige go

raibh níos mó éín á mbreith ná mar bhí ag teacht slán. Cheap sé go raibh

tréith ag na héin a bhí ag maireachtáil a bhí níos oiriúnaí le feithidí a ithe..
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 NÍOS MÓ GLASÁIN

 

Tháinig Darwin ar a theoiric trí breathnú a dhéanamh ar na mion

difríochtaí a bhí ann idir baill den speiceas céanna.Úsád an t-eolas sna

léaráidí thuas chun cur i láthair a chur le chéile ag taispeáint conas ar

úsáid Dawin an fianaise seo dá theoiric ar roghnú nadúrtha.

TASC

(2 AS 2)



Tá go leor fianaise ann i gcóir teoiric na héabhlóide ach is sampla foirfe í

an bhrocóg de bhua na hoiriúnachta.

Roimh an réabhlóid tionsclaíochta, bhí formhór de bhrocóga meathbhán.

Dá bhrí sin bhí duaithníocht acu i gcoinne na crainn meathbhán beithe

nuair a d’fhan siad orthu. 

Bhí éin in ann brocóga le dath dubh toisc sóchán géiniteach a fheiceáil

go héasca. Dá bharr seo bhí buntáiste níos mó ag na brocóga meathbhán

maireachtáil agus atáirgeadh a dhéanamh. 

In áiteanna tionsclaíoch bhí truailliú 

san aer a chur smúit dubh ar na crainn. De bharr seo bhí duaithníocht ag

na brocóga dubha ansin, mar sin bhí na brocóga meathbhán i mbaol.

Thug sé seo buntáiste do na brocóga dubha, agus bhí seans níos mó ann

go mairfeadh siad chun atáirgeadh a dhéanamh. 

Thar am, tháinig méadú ar na líon na brocóga dubha agus laghdú ar líon

na brocóga meathbhán in áiteanna uirbeacha.
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AN BHROCÓG
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Taispeánann an léaráid gnáth cuma an bhrocóg. Tugann an dath breac 

 liath duaithníocht ar choirt chrainn. Faraor, in áiteanna le méid mór

truailliú aeir bíonn líon na brocóga dubha faoi bhláth toisc go mbíonn na

crainn clúdaithe le smúit.

 

 

 

 

Mínigh an próiséis a d'fhéidfeadh tarlú chun go mbeadh dath breac liath

ar fhormhór na brocóga in áiteanna gan truailliú agus dath dubh ar

fhormhór na brocóga in áiteanna atá truaillithe.
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Bain úsáíd as an t-eolas atá agat chun na ceisteanna seo a leanas a

fhreagairt. Déan iarracht piarmheasúnú a dhéanamh ar nuair atá tú

críochnaithe.

Taispeánann an léaráid an líon speiceas i ngrúpaí veirteabrach

difriúla idir 400 miliúin blain ó shin agus 500 miliúin blain ó shin.  Tá

níos mó speiceas ag an bpointe atá an bloc níos leithne.

1.

 (a) Cén grúpa ina raibh an méid is mó speiceas 200 miliúin blain ó shin? 

(b) Cén grúpa an bhfuil an gaol is congaraí ag éin dóibh?

(c) Críochnaigh an abairt seo. 

Tugann staidéar ar iontaisí fianaise 

dúinn ar theoiric 



(a) Bain úsáíd as an eolas sa phictiúir chun slí amháín ina bhfuil an sioráf in

oiríunt dá thimpeallacht a sainaithint
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2. Itheann sioráif duilleoga ó chrainn

agus plandaí eile san Afraic. Tá siad

oiriúnaithe, tríd éabhlóid, le

maireachtáil ina dtimpeallacht.

(b) Déan roinnt taighde agus mínigh cén fáth go ndúirt Jean-Baptiste Lamarck (1744–
1829) go bhfuil muinéal fada ag sioráif  toisc éabhlóid.

 c) Theastaigh ó eolaí eile, August Weismann (1834 -1914) míniú Lamarck a chinntiú.

Leis seo a dhéanamh ghearr sé eireaball ó roinnt glúin lucha agus d’fhéach sé ar na

sleachta (páistí). Níor thug a thorthaí tacaíocht do theoiric Lamarck. Mínigh cén

fáth.

 d) Mínigh conas gur chur teoiric Charles Darwin (1809–1882) le héabhlóid an muinéal

fada i sioráif.


