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Ionad Oideachas Eolaíochta

 I rith na seachtaine
seo i Ráithín an Uisce,
Co. Laoise, tá ócáid ar
siúl faoin spéir agus is
í an ócáid is mó den
chineál sin san Eoraip.
Má tá cónaí ort gar do
Ráithín an Uisce, beidh
taithí maith agat ar an
gComórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta
(ploughing); is mór is
fi ú cuairt a thabhairt
ar an ócáid má
bhíonn deis agat.
Mar aon le comórtais
threabhdóireachta,
bíonn réimse mór
rudaí ar siúl agus bíonn 

siamsa eile ar fáil, ceol
agus rince ina measc.
San fhómhar,
baineann feirmeoirí
na barra (harvest the
crops) atá aibí (ripe)
anois agus treabhann
siad agus ullmhaíonn
siad an ithir (soil) sula
gcuirfi dh (plant) siad
síolta inti don bhliain
seo chugainn.
Leis na mílte bliain
anuas, tá daoine
ag úsáid céachtaí
(ploughs) chun an ithir
a ullmhú do bharra
na bliana dár gcionn.
I gCo. Mhaigh Eo, bhí

muintir na Clochaoise
ag feirmeoireacht
i gceantar ar a
dtugaimid anois an
t-ainm Achaidh Chéide.
Cúig mhíle bliain ó
shin, bhí céachtaí
adhmaid in úsáid
ag na feirmeoirí sin.
Bhí faobhar (edge)
cloiche ar na céachtaí
agus ghearr siad
tríd an ithir chun an
talamh a shaothrú
(cultivate). Tharraing
ba na céachtaí (ní raibh
capaill in Éirinn ag an
am sin).
Tá ainm speisialta

againn ar an ngealach
lán a bhíonn ann ag an
am seo den bhliain –
‘gealach na 
gcoinleach’
an t-ainm a thugaimid
uirthi. Coinleach
(stubble) an t-ainm a
thugaimid ar na gais
ghairide (short stalks)
a bhíonn fágtha tar éis
na barra a bhaint. Is í
gealach na gcoinleach
an ghealach lán is
giorra do chónocht an
fhómhair (autumnal
equinox ) – an 22 nó
23 Meán Fómhair,
nuair a bhíonn fad

an lae agus fad na
hoíche beagnach
cothrom. Bíonn dath
oráiste ar ghealach na
gcoinleach agus beidh
sí an-spéisiúil i 
mbliana
mar go mbeidh éiclips
iomlán gealaí againn
an Luan seo chugainn,
28 Meán Fómhair.
Tuigeann feirmeoirí
agus garraíodóirí
tábhacht na hithreach,
ach is dócha nach
smaoiníonn a lán
daoine eile go minic
ar ithir. Samhlaigh go
bhfuil dufair (jungle)

lán le mionainmhithe
ocracha ag ithe, ag ól
agus ag troid faoinár
gcosa, má tá an ithir
sláintiúil. An raibh a
fhios agat go bhfuil
níos mó miocrorgánach
(micro-organisms)
– is é sin, ainmhithe
bídeacha beo – i
spúnóg bhoird d’ithir
(15 ml) ná mar atá
daoine ar an domhan
seo? Tá a lán eolais
againn duit ar ithir in
Eureka na seachtaine
seo, ach ar dtús,
gheobhaimid amach
faoi éiclips gealaí.

Autumn all around us  
Coinleach Glas an Fhómhair  

Breis eolais
http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/primary-students/

looking-at-places/mayo/aspects-of-mayo/ceide-fi elds/
http://www.museumsofmayo.com/ceide/plough 

andploughmarks. htm
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/

nasa-knows/what-is-an-eclipse-58 

Cuir ainm ar an mionainmhí!
A = cláirseach; B = drúchtín ;C = péist; D = céadchosach.

Dúshlán breise: 1 = seangán; 2 = gailseach; 3 = damhán alla ; 4 = ciaróg

Tá gaineamhlaigh ag éirí níos fairsinge

Tá ithir mhaith againn in Éirinn agus fásann barra inti; tá an t-ádh linn, den chuid 
is mó. In áiteanna eile ar domhan, bhí ithir ann, ach tá gaineamhlach (desert) ann 
anois. Tá a lán cúiseanna leis seo, an téamh domhanda, mar shampla. Chomh 
maith leis sin, tá daoine ag baint crann; tá bailte ag leathnú amach; tá barraíocht 
ainmhithe ag ithe féir; agus tá triomach (drought) ann. Deir a lán eolaithe go bhfuil 
gaineamhlaigh ag éirí níos fairsinge agus gurb í seo an fhadhb timpeallachta is mó 
sa chéad (century) seo. Tá dainséar ann go mbeidh ceantair mhóra den Spáinn 
agus den tSín ina ngaineamhlaigh agus go scriosfaidh sin an talamh feirme. Bheadh 
deacrachtaí ag na tíortha sin bia a sholáthar (supply) dá dtarlódh sé sin. Ceapann 
eolaithe go bhfulaingeoidh (suffer) a lán daoine dá bharr - thart ar dhá bhilliún duine 
- is trian de dhaonra an domhain é sin.

Cuardach focal

Aimsigh na focail seo sa bhosca thuas:

Gealach    Atacama    Coinleach    Barra    Ithir    Gaineamhlach    Solas
Duilleoga    Dufair    Meath    Mearcair    Triomach    Deighleoga    Satarn

Fíricí Fónta
• Tógann sé suas le 500 bliain chun 2.5 cm barrithreach (topsoil) a chruthú (is í  
 an bharrithir an chuid is tábhachtaí den ithir).
•  Itheann péist talún a mheáchan féin d’ithir gach lá.
•  Tá thart ar thrian de dhromchla an domhain clúdaithe le gaineamhlaigh.
 Tá an t-achar seo ag fás.
•  Is i Meiriceá Theas atá an gaineamhlach is tirime ar domhan; is é Gaineamhlach
 Atacama é. Níor thit báisteach in áiteanna de, riamh, ó thosaigh na taifi d.
•  Tá cónaí ar an iallphéist (bootlace worm) sa Mhuir Thuaidh. Fásann an phéist  
 seo chomh fada le 55 m ar fad.
•  An phéist talún ba mhó a fuair eolaithe riamh, bhí sí 6.7 méadar ar fad. Is san  
 Afraic Theas a fuair siad í.

Dónal na Gealaí
Dónal na Gealaí an t-ainm atá ar an ‘aghaidh’ atá le feiceáil sa ghealach. Níl ach
aon ghealach amháin ag dul thart ar an domhan; níl gealach ar bith ag dul thart
ar Mhearcair ná ar Véineas. Ach maidir le roinnt pláinéad atá inár ngrianchóras
(solar system), tá a lán gealach ag dul thart orthu, agus tá ainm ar na gealacha sin.
Léiríonn an chairt líon (number of) na ngealach sin a bhfuil ainm orthu. Cuir tic le
bosca amháin i leith gach ráitis thíos                  

 Fíor Bréagach Nílim cinnte

Gealacha a bhfuil ainm orthu, tá an líon is mó díobh ag Iúpatar.

Gealacha a bhfuil ainm orthu, tá níos lú díobh
ag Úránas ná ag Neiptiún.

Tá Satarn níos lú ná Iúpatar.

Tá dhá ghealach ag Mearcair agus tá ainm orthu.
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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12, Eagrán 2 23 Meán Fómhair 2015



Éiclips gealaí
Tarlaíonn éiclips nuair a bhíonn an domhan nó 
an ghealach sa bhealach ar sholas na gréine. 
Cruthaíonn an easpa (lack of) solais scáth 
(shadow) ollmhór. Leis na mílte bliain anuas, 
choimeád daoine taifi d ar éiclipsí. 
Bhí éiclips iomlán ghréine ann mí an Mhárta 
seo caite. Faraor, bhí an lá sin scamallach 
agus ní fhaca mórán daoine an éiclips. Má 
ghluaiseann an ghealach os comhair na 
gréine, agus í sa bhealach ar sholas na gréine, 
bíonn éiclips gréine ann. I rith éiclips iomláin, bíonn an spéir chomh dorcha 
le spéir na hoíche, a fhad is atá scáth.
An Luan seo chugainn, gluaisfi dh an domhan idir an ghealach agus an
ghrian. Beidh an domhan sa bhealach ar sholas na gréine, agus mar sin,
ní shroichfi dh gathanna na gréine an ghealach. Is í éiclips na gealaí í seo.
Beidh an ghealach níos dorcha. Ní bheidh dath dubh uirthi ach beidh dath
sórt dearg uirthi. Faraor, tarlóidh an éiclips seo ag 03.47 ar maidin nuair a
bheidh tú go sámh i do chodladh. Ach is féidir éiclips a thástáil duit féin sa
chéad ghníomhaíocht eile.

Bunábhair
•  Tóirse (an ghrian)
•  Liathróid mhór
 (m.sh. liathróid pheile);
 is é seo an domhan
•  Liathróid bheag (m.sh. liathróid leadóige /
 leadóg bhoird); is í seo an ghealach
•  Seomra atá cuíosach dorcha
•  Beirt chairde le cabhrú leat
Treoracha:
1.  Samhlaigh gurb é an tóirse an ghrian agus gurb í an liathróid bheag
 an ghealach.
2.  Beireann duine amháin greim ar an tóirse. Seasann an duine eile
 thart ar mhéadar ar shiúl agus greim aige / aici ar an liathróid
 bheag. Dírigh solas an tóirse ar an liathróid bheag.
3.  Tuar cad a tharlóidh don liathróid bheag (an ghealach) má
 chuireann an tríú duine an liathróid mhór (an domhan) idir an ghrian
 agus an ghealach.
4.  Bain triail as. An raibh do thuar i gceart?

Arbh eol duit?
Níl aon solas dá cuid féin ag an ngealach.

Tá ithir lán le créatúir. Samhlaigh taespúnóg (5 ml) amháin d’ithir 
mhaith ón ngairdín – tá suas le billiún baictéar (bacteria) agus na mílte 
orgánach (organism) beag agus fungais eile inti. Bíonn formhór na 
gcréatúr seo beag bídeach; is fathacha (giants) iad mionainmhithe ar 
nós na bpéisteanna agus na mílechosach i gcomparáid leo, ach bíonn 
ról ar leith (particular) ag gach ceann díobh i saol rúnda na hithreach. Is 
meascán de rudaí í ithir: bíonn na mílte píosa bídeach de charraig bhriste 
inti mar aon le feithidí (insects), duilleoga agus plandaí atá marbh, agus 
orgánaigh bheaga bhídeacha eile freisin.

Cad is ithir ann?

Comórtas múirín

pléigh:
•  Cén t-ábhar ba thúisce (soonest) a mheath? 

Cén t-ábhar ba mhoille a mheath?
•  Conas a bhí a fhios agat gur mheath na hábhair?

Fuair rudaí bás san ithir, mheath (decayed) siad agus is meascán de na
rudaí sin é múirín (compost). Cabhraíonn múirín leis an ithir obair i gceart.
Go minic, úsáideann garraíodóirí plandaí marbha agus bia a tháinig ó
phlandaí chun carn (heap) múirín a dhéanamh. An meathann na plandaí
go tapa? An meathann plandaí ar leith níos tapúla ná cinn eile? Déan an
chéad ghníomhaíocht eile agus feicfi  dh tú.
Bunábhair:
• Lámhainní plaisteacha
• Lián (trowel)
• Seanlíontán (old netting) a bhí thart ar thorthaí
• Áit ithreach taobh amuigh
• Bataí le haghaidh na lipéad
• Ábhair don tástáil: croí (core) úill, craicne oráiste, bananaí agus 

prátaí, duilleoga agus mar sin de.
AIRE:  Nigh do lámha tar éis duit bheith ag obair le hithir. 
Ná húsáid aon ábhar eile seachas plandaí, torthaí agus glasraí.
Treoracha:
1. Roghnaigh na hábhair a theastaíonn uait a thástáil. Thugamar 

roinnt moltaí duit ach is féidir leat cinn eile a roghnú. 
2. Cé acu a mheathfaidh go tapa? Cé acu a mheathfaidh go mall? 

Tuar agus taifead do thuar ar an gcairt.
3. Cuir seanlíontán ar gach ceann de na hábhair éagsúla. Cabhróidh 

sé seo leat chun iad a fháil níos déanaí.
4. Tochail poill san ithir agus cuir beart amháin i ngach poll. Líon na 

poill le hithir agus marcáil iad le bata agus lipéad.
5. Tar éis seachtaine, tochail arís agus bain amach na bearta. 

Breathnaigh cad a tharla dóibh. Ar thosaigh na hábhair ag meath? 
Déan cur síos orthu. Tarraing pictiúr a thaispeánann cad a tharla.

6. Cuir na bearta ar ais sna poill. Scrúdaigh iad gach seachtain ar 
feadh dhá mhí.

7. Taifead na torthaí gach seachtain. Úsáid an chairt thíos.

Mo 
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2 
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Croí 
úill

Craicne 
oráiste

Craicne 
bananaí 

Craicne 
prátaí

Leitís

Spionáiste

Cabáiste

Tabhair aire don ithir

Cad atá faoi mo chosa?

Tá a fhios agat gur ainmhithe iad péisteanna talún a chónaíonn san ithir. Ar 
fhéach tú go géar orthu ariamh? Tá corp na péiste roinnte i ndeighleoga 
(segments) agus nuair a ghluaiseann an phéist, fáisceann (squeezes) 
agus síneann (stretches) sí na deighleoga agus déanann sí lúbarnaíl 
(wriggle) tríd an ithir. Tá guairí (bristles) gearra ar gach deighleog agus 
cabhraíonn siad léi bogadh. De réir mar a dhéanann sí tochailt, déanann 
sí pócaí aeir san ithir. Cabhraíonn na pócaí aeir seo go mór le plandaí 
a fhásann san ithir. Má tá barraíocht (excess) báistí ann, is féidir leis 
an mbáisteach imeacht trí na poill seo. Bíonn garraíodóirí sásta nuair a 
fheiceann siad péisteanna talún, mar meascann na péisteanna suas na 
sraitheanna (layers) éagsúla san ithir nuair a ghluaiseann siad tríothu.

Mioneolas ar Phéisteanna
•  Tá inchinn agus cúig chroí ag péist.
•  Stéigeacha (intestines) is mó atá taobh
 istigh de phéist. Díleánn (digests)
 siad an bia.
•  Itheann péisteanna a lán rudaí atá san
 ithir (soil) m.sh. féar agus duilleoga atá ag
 meath (decay). Tagann na píosaí ithreach
 amach trí thóin na péiste mar chac
 péiste (worm cast).
•  Níl súile ag péisteanna talún,
 ach mothaíonn siad solas. Má chaitheann
 siad barraíocht ama sa solas, tiocfaidh pairilis (paralysis) orthu.
•  Tagann péisteanna óga amach as cocúin atá níos lú ná gráinne ríse.
•  Má éiríonn craiceann péiste tirim, gheobhaidh sí bás.

Dónal na Gealaí
Tá an chéad dá ráiteas bréagach. De réir NASA, is ag Satarn atá an líon is mó

gealach – 53 cinn. Maidir leis an tríú ráiteas, ní thugann an chairt aon eolas dúinn
ar mhéid na bpláinéad. Tá an ráiteas deiridh fíor.

Ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, braitheann suas le 90% dár gcuid bia 
ar ithir. Fásann formhór ár nglasraí in ithir. Fásann féar ar ithir agus itheann 
eallach (cattle) agus uain féar, agus ithimidne na hainmhithe sin mar fheoil. 
Gach bliain, bíonn bia ag teastáil ó 100 milliún duine sa bhreis ar domhan. 
Tá an-tábhacht mar sin le hithir a fhásfaidh bia dóibh. Ach faraor, táimid ag 
cailleadh agus ag milleadh ithreach idir 10 agus 40 uair níos tapúla ná mar 
atáimid á cruthú. Caithfi mid aire a thabhairt dár n-ithir agus cabhrú léi obair i
gceart. Is féidir linn seo a dhéanamh má dhéanaimid múirín agus má chuirimid 
é san ithir sa ghairdín. Cabhraíonn múirín linn seanábhair a athchúrsáil 
freisin.

Cuir ainm ar an mionainmhí!

Mar aon le péisteanna, tá a lán mionainmhithe eile beo ar an ithir nó inti.
Tá mionainmhithe coitianta (common) sna pictiúir. Bain úsáid as an ngluais
ghéagach (branching key) chun ainm a chur orthu. Chun gluais mar seo a
úsáid, is gá ceisteanna a chur agus iad a fhreagairt le ‘Tá’ nó ‘Níl’. Baineann
eolaithe a lán úsáide as gluaiseanna mar seo ina gcuid oibre.
Ar aithin tú A, B, C agus D i gceart? Tá na freagraí ar leathanach eile.

Dúshlán breise:
Déan iarracht na hainmhithe seo a aithint anois.
Scríobh an uimhir cheart in aice leis an gcur síos.

Damhán alla: Tá ocht gcos fúm._______

Gailseach (earwig): Tá pionsúir ag bun mo choirp._______

Ciaróg (beetle): Clúdaíonn sciatháin bheaga mo dhroim. _______

Seangán (ant): Sa phictiúr, níl aon sciatháin bheaga ar mo chorp.______

A B C D

Gluais Ghéagach
An bhfuil cosa faoi?

An bhfuil an corp 
fada agus tanaí? 

Céadchosach 
(centipede)

Drúchtín 
(slug)

Cláirseach 
(woodlouse)

Péist

An bhfuil adharcáin 
(feelers) air?

Tá Tá 

Tá 

Níl Níl

Níl

1 2 3 4


