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Bun no Sinc
’S e meudachadh ann an gasaichean taigh-glainne as coireach gu bheil teòthachdan a’ 
dol suas air feadh an t-saoghail. Canaidh sinn bun ri rud a bhios a’ dèanamh ghasaichean 
taigh-glainne. Gu fortanach, tha rudan ann cuideachd a bhios a’ sùghadh, no a’ 
cleachdadh, ghasaichean taigh-glainne agus canar sincichean riutha sin.

Obair
Feuch an obraich thu a-mach an e bun no sinc a chì thu anns na dealbhan seo:

Cùm a’ leughadh airson nam freagairtean!
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Càr: Bun
Bidh càraichean a’ losgadh connadh-fosail a bhios a’ dèanamh 
tòrr ghasaichean taigh-glainne, mar carbon dà-ogsaid (CO2). 
Bidh busaichean agus trèanaichean a’ dèanamh an aon rud, 
ach bhon a tha barrachd dhaoine gan cleachdadh seach càr, 
chan eil uiread de ghasaichean taigh-glainne air an dèanamh mu 
choinneamh gach neach. Mar sin tha còmhdhail phoblach – no 
nas fheàrr buileach, baidhsagal no coiseachd – a’ ciallachadh 
nach bi sinn a’ cruthachadh uiread de ghasaichean taigh-glainne.
Chan adhbhraich sinn uiread de dh’eimiseanan carbon ma gheibh 
sinn càraichean a gheibh cumhachd bho rudan eile:
• Càraichean dealain – faodaidh iad seo a bhith nas fheàrr na càraichean eile, ach 

dìreach ma gheibh thu an dealan bho bhun-lùth ath-nuadhachail. Mura faigh, cha bhi 
thu ach a’ losgadh connadh-fosail am badeigin eile!

• Càraichean haidridean – bidh iad seo a’ losgadh haidridean. Bidh iad sin a’ dèanamh 
uisge seach gasaichean taigh-glainne, ach faodaidh e bhith doirbh haidridean a 
ghluasad agus a stòradh oir faodaidh e spreadhadh. 

Bò: Bun
’S dòcha nach smaoinicheadh tu air crodh mar bhun ghasaichean 
taigh-glainne, ach bidh na bacteria sna stamagan aca, a bhios 
a’ cuideachadh gu biadh a chnàmh, a’ cruthachadh gas taigh-
glainne ris an canar meatàn. Nuair a nì a’ bhò brùchd no braim, 
bidh meatàn a’ dol mu sgaoil san àile. Cha dèanadh seo mòran 
dragh mura b’ e gu bheil na milleanan bheathaichean againn 
san Rìoghachd Aonaichte fhèin airson feòil agus bainne. Tha 
sin a’ ciallachadh gu bheil crodh agus beathaichean eile air 
tuathanasan a’ cruthachadh tòrr ghasaichean taigh-glainne.  

Faodaidh tu gearradh sìos air eimiseanan le bhith a’ gabhail nas lugha de dh’fheòil agus 
de bhathar bainne. Mar as lugha a bhios de dh’iarraidh ann airson a’ bhathair sin, ’s ann as 
lugha dh’fheumas sinn de chrodh.     

Taigh: Bun
Bidh taighean a’ cruthachadh tòrr ghasaichean taigh-glainne air sgàth na tha annta de 
rudan a a bhios a’ cleachdadh gas no dealan, mar teas, solais, còcaireachd, geamaichean 
coimpiutair agus eile. Tha tòrr de dhealan na Rìoghachd Aonaichte, mu 40% (carbonbrief.
org), a’ tighinn bho bhith a’ losgadh connadh-fosail, agus tha mòran stuth air a dhèanamh 
à plastaig bho ola amh. Thèid againn air seo a lùghdachadh mura bi sinn a’ cleachdadh 
uiread de dhealan, agus le bhith a’ cleachdadh chompanaidhean le dealan bho lùth ath-
nuadhachail airson an dealan againn fhaighinn bhuapa.  Thèid agad air lùth a chaomhnadh 
le bhith a’ cur dheth sholais agus rudan eile nach eil thu a’ cleachdadh. Cha bu chòir dhut 
an taigh a theasachadh ach nuair a bhios tu ann, agus bu chòir dhut ionsulaideachadh gus 
nach bi uiread dhen teas a’ faighinn a-mach.   



dynamicearthonline.co.uk

Factaraidh: Bun
Bidh factaraidhean agus gnìomhachas a’ cruthachadh tòrr 
ghasaichean taigh-glainne, nuair a tha stuthan ùra gan dèanamh, 
agus nuair a tha iad air an giùlan agus air an sgaoileadh gu diofar 
àitichean. Tha factaraidhean a’ faighinn cumhachd bho dhealan, 
no ’s dòcha gum bi gineadairean aca fhèin airson dealan a 
chruthachadh. Tha a’ mhòr-chuid dhen dealan san Rìoghachd 
Aonaichte (mu 40% % - carbonbrief.org) a’ tighinn bho bhith a’ 
losgadh connadh-fosail, agus tha tòrr bathair a th’ air a dhèanamh 
à plastaig a tha a’ tighinn bho ola amh.   

Airson seo a lùghdachadh, feumaidh sinn iarraidh air stuthan ùra a lùghdachadh, na rudan 
a th’ againn ath-chleachdadh agus na rudan air nach eil feum againn ath-chuairteachadh. 
Faodaidh sinn cuideachd bathar a cheannach air a dhèanamh à stuthan nàdarra an àite 
plastaig, agus rudan a cheannach bho chompanaidhean a bhios a’ faighinn cumhachd 
anns na factaraidhean aca le lùth ath-nuadhachail.  

Daoine: Bun
Is sinne an t-adhbhar airson a h-uile bun eile de ghasaichean taigh-
glainne air an ainmeachadh! Ged a tha bunan nàdarra ann de 
ghasaichean taigh-glainne, (puill-mhòna agus bholcànothan, mar 
eisimpleir) tha na h-atharraichidhean a tha a’ tachairt do ghnàth-
shìde na planaid air sgàth obair dhaoine.     

Ach an rud a tha math ’s e gun urrainn dhuinn seo atharrachadh. 
Faodaidh sinn bunan-lùth ùra de lùth ath-nuadhachail a lorg, gun uiread de bhathar plastaig 
a chleachdadh, còmhdhail uaine a chleachdadh, iarraidh air riaghaltasan gabhail ri 
poileasaidhean a dhìonas a’ ghnàth-shìde agus fiù ’s dòighean a lorg air gasaichean taigh-
glainne a ghlacadh san àile.  

Itealan: Bun
Bidh itealain a’ cruthachadh tòrr carbon dà-ogsaid (CO2) le bhith 
a’ losgadh connadh-fosail. A rèir an International Air Transport 
Association, tha 2% de dh’eimiseanan an t-saoghail a’ tighinn 
bho shiubhal adhair. Tha a’ chuid as motha dhen chonnadh ga 
chleachdadh ann a bhith a’ falbh agus a’ tilleadh gu talamh. Mar 
sin, ’s e turasan goirid, gu h-àraidh feadhainn a dh’fhaodamaid a 
dhèanamh air trèan no bus, as miosa.  Bidh itealain cuideachd a’ 
leigeil ghasaichean eile mu sgaoil mar nitrous ogsaid a dh’fhaodas 
milleadh mòr a dhèanamh nuair a thèid a leigeil mu sgaoil àrd san 
àile. Chan eil mòran a ghabhas dèanamh mu bhuaidh nan itealain 
ach gun a bhith a’ siubhal uiread.
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Craobhan: Sinc
Bidh craobhan ri foto-co-chur: bidh iad a’ faighinn lùth bho bhith a’ 
toirt a-steach carbon dà-ogsaid agus a’ cruthachadh ogsaidean. 
Cleas a h-uile rud a tha beò, bidh craobhan cuideachd a’ 
cleachdadh a’ charbon a bhios iad a’ sùghadh airson gum fàs iad. 
Nuair a bhios craobh a’ fàs, bidh i an ìre mhath a’ glacadh carbon 
dà-ogsaid agus ga chumail bho bhith a’ dol dhan àile. Canar gu 
bheil seo a’ cur a’ charbon air leth.  Airson barrachd carbon a 
chur air leth, faodaidh sinn na coilltean a tha fhathast againn a 
dhìon, dèanamh cinnteach nach tèid an leagail agus barrachd 
chraobhan a chur. Thèid aig aon chraobh air suas ri tonna de charbon a shùghadh na 
beatha.  

An Cuan: Sinc
’S e carbon dà-ogsaid (CO2) fear dhe na gasaichean taigh-
glainne as cumanta san àile agus bidh e ag eadar-sgaoileadh 
ann an uisge. Tha sin a’ ciallachadh gum bi CO2 bhon àile ag 
eadar-shaoileadh sa chuan. Tha sin a’ dèanamh a’ chuain 
nas searbhagaiche, agus bidh sin a’ toirt droch bhuaidh air na 
beathaichean a tha a’ fuireach ann. ’S e duilgheadas eile gu bheil 
na cuantan a’ blàthachadh. Nuair a bhios iad a’ blàthachadh, 
cha bhi iad cho math air an CO2 a shùghadh. Bidh sin an uair sin a’ 
ciallachadh gum bidh an t-àile agus na cuantan a’ blàthachadh 
barrachd, a’ cruthachadh cuairt-fhreagairt phosataibh.  

Roitean: Bun
Bidh roitean, no teine, a’ tachairt gu nàdarra, agus tha iad nam 
pàirt chudromach de chuairt na coille, agus a’ leigeil le craobhan 
agus lusan eile ùrachadh. Ach tha atharrachadh sa ghnàth-
shìde a’ ciallachadh gu bheil samhraidhean nas teotha agus nas 
tioraime air a’ phlanaid; tha roitein a’ tachairt ann an àitichean, 
mar Alba, far nach do chleachd iad; agus tha iad a’ fàs nas 
miosa ann an àitichean far an do chleachd iad a bhith.  Anns na 
bliadhnaichean mu dheireadh, bha roitein air Arthur’s Seat ann 
an Dùn Èideann, agus cuideachd roitein mhòra ann an Astràilia 
agus ann an coille-uisge na h-Amason. Tha na teineachan mòra 
sin, a tha a’ maireachdainn nas fhaide, a’ losgadh tòrr choilltean. 
Nuair a bhios na craobhan a’ losgadh, bidh an carbon ga leigeil mu sgaoil dhan àile. Bidh 
sin ag adhbhrachadh barrachd blàthachaidh sa phlanaid, agus bidh sin an uair sin ag 
adhbhrachadh barrachd theineachan – cuairt-fhreagairt phosataibh eile!  
Thèid againn air cuideachadh gu bhith a’ cur bacadh air teineachan mar seo le bhith 
uabhasach faiceallach ann am pàircean agus ann an coilltean – gu h-àraidh as t-samhradh, 
a’ dèanamh cinnteach gum bi sinn a’ cur às teine-campa agus barbecue san dòigh cheart.  


