
Tá plaisteach úsáideach, tá sé saor, tá sé éadrom agus is furasta é a dhéanamh. Mar sin, tá an-chuid 
plaistigh déanta ó 1907, nuair a rinne Leo Hendrik Baekeland é den chéad uair. Eolaí arbh ea an fear 
sin, a rugadh sa Bheilg agus a raibh cónaí air i Meiriceá.  

Is é an FHADHB a bhaineann le plaisteach nach bhfuil ár bpláinéad in ann déileáil leis an méid 
plaistigh a dhéanaimid, a úsáidimid agus a chaithimid uainn. Tá an plaisteach ag déanamh dochar do 
na neacha beo sna haibhneacha agus sna haigéin, rud a dhéanann dochar do shláinte an duine. 

Agus plaisteach á dhéanamh agus á chaitheamh amach againn, cruthaítear astaíochtaí gás ceaptha 
teasa agus cuirtear leis an athrú aeráide.  Is iad na daoine is measa a bhíonn buailte ag an athrú 
aeráide iad siúd atá bocht nó a bhfuil easpa acmhainní acu chun déileáil leis.  
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Focal Cad is brí leis

Astaíochtaí rud éigin a scaoiltear amach san aer 

Acmhainní
Soláthar earraí a mbaineann tábhacht leo de ghnáth (bia, uisce, etc.), 
nó tacaíocht uathu

Tacaíonn Cúnamh Éireann leis an ngníomhú ar son na haeráide 
i dtíortha ar fud an domhain, trí thacú, mar shampla, le cláir 
faoina gcuirtear oiliúint ar fheirmeoirí maidir le conas barra 
a chur a thiocfaidh slán ó thuilte (an iomarca báistí) agus 
ón triomach (easpa baistí); nó trí mhaoiniú a thabhairt do 
ghnólachtaí ar nós Dunia Design sa Tansáin, cuideachta a 
úsáideann plaisteach agus dramhaíl eile chun troscán álainn a 
dhéanamh. RÉITEACH amháin is ea é sin.  Réiteach eile is ea go 
smaoineodh gach duine, i ngach áit, as an nua ar an ról atá ag 
plaisteach ina shaol nó ina saol féin. 

Sa phictiúr thíos feicimid trá atá lán le bruscar. Is é atá i gceist le bruscar ná aon dramhaíl atá caite 
thart. D’fhéadfadh bruscar a bheith ar an trá, ar an tsráid, san aigéan... ar fud na háite! Na rudaí go 
léir a fheiceann tú sa phictiúr thíos, ba cheart dóibh a bheith in áit éigin eile SEACHAS an trá. Is féidir 
linn féachaint chuige gur lú an méid bruscair a bheidh san fharraige agus sa cheantar thart timpeall 
orainn ach laghdú, athúsáid agus athchúrsáil a dhéanamh.

Mar shampla, 

• is féidir leat líon na mbuidéal plaisteach aonúsáide a cheannaíonn tú a laghdú ach buidéal uisce 
atá déanta as cruach dhosmálta a úsáid ina n-ionad. Má ghearrann tú siar ar an méid plaistigh 
a úsáideann tú, tá an rogha is fearr á déanamh agat ar son an phláinéid, mar níl an dramhaíl á 
cruthú agat an chéad lá riamh!

• is féidir leat earraí a athúsáid. An seanbhonn sin ar an trá, d’fhéadfá luascán a dhéanamh as; is 
féidir leat earraí a thabhairt chuig siopa carthanais – d’fhéadfadh cailín nó buachaill éigin eile an 
liathróid sacair thall ansin a úsáid. 

• Is féidir leat ábhair ar nós gloine, páipéir, plaistigh agus miotail a athchúrsáil.  Is féidir iad a 
chur i mboscaí bruscair speisialta agus/nó iad a thabhairt díreach chuig an ionad athchúrsála.  
Déanfar iad a ghlanadh ansin agus a iompú ina n-ábhair nua arís!

Rinneadh gach ball troscáin anseo  
as plaisteach agus as dramhaíl! 



FREAGAIR NA CEISTEANNA THÍOS:

1. Féach ar an bpictiúr.  Cuir ciorcal timpeall ar na rudaí go léir a d’fhéadfadh a bheith 
tagtha ó do theach féin.

2. Oscail do chuisneoir.  Déan amach cé mhéad rud plaisteach, gloine nó miotail a chuirfidh 
do theaghlach sa bhosca bruscair nuair a bheidh siad folamh. 

• Cé mhéad is féidir leat a aimsiú?

• Déan cur síos ar rud amháin a d’fhéadfá féin nó do theaghlach a dhéanamh chun an 
méid rudaí a chuirtear sa bhosca bruscair a laghdú?

• Astu sin, cé mhéad is féidir a athchúrsáil?
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3. Smaoinigh ar 4 bhealach a bhféadfá buidéal plaisteach a athúsáid. Tá sampla amháin thíos: 

D’fhéadfainn muicín taisce a 
dhéanamh as buidéal plaisteach

Más mian leat an muicín taisce a luaitear thuas a dhéanamh as buidéal plaisteach, féach ar an 
rannóg den suíomh gréasáin ina bhfuil cur síos ar rudaí eile a d’fhéadfá a dhéanamh. 
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