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Ionad Oideachas Eolaíochta

Fíricí Fónta
• Is giúis Dhúghlais (Douglas Fir) é an crann is airde in Éirinn. Tá an 

crann 56 méadar ar airde agus tá sé ag fás i gCúirt an Phaoraigh i 
gCill Mhantáin. 

• Tá crann creathach (aspen) in Utah, S.A.M. Ceapann eolaithe gurb é 
an t-orgánach (organism) beo is sine ar domhan é. Seans go bhfuil 
sé 80,000 bliain d’aois.

• In Éirinn, tá an brat crann is mó ag Co. Chill Mhantáin agus an líon is 
lú crann ag Co. na Mí. 

• Tá 1,200 logainm (placename) in Éirinn ina bhfuil tagairt (reference) 
don dair. (Féach ar http://www.logainm.ie/ga/s?txt=gls:63-dair ar 
www.logainm.ie.) Cé na cinn atá in aice leatsa?  

• Tá leath d’fhoraoiseacha an domhain le fáil i gcúig thír: An Bhrasaíl, 
Ceanada, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Cónaidhm (Federation) na Rúise 
agus an tSín.

Cad is ainm duit?
1: Seiceamar; bachlóg E. 2: Crann cnó capaill; bachlóg C. 3: Fuinseog;

bachlóg A. 4: Feá; bachlóg D. 5: Dair ; bachlóg B.

Rúin na gCrann
• Bhí an crann idir 11 agus 12 bhliain d’aois nuair a ghearr daoine anuas é.

• Rinne feithidí agus galar damáiste dó nuair a bhí sé thart ar
 7 mbliana d’aois.

• Bhí stoirm mhór ann nuair a bhí an crann idir 9 agus 10 mbliana d’aois.

Foraoiseacha báistí
Cé nach gclúdaíonn foraoiseacha 
báistí ach cuid bheag bhídeach 
de dhromchla an domhain, 
maireann níos mó ná leath de 
speicis ainmhithe agus plandaí 
an domhain iontu! Tá a fhios 
againn conas 1% de phlandaí 
na foraoise báistí a úsáid ach 
tugann an 1% sin 25% de 
leigheasanna an lae inniu dúinn. 
Samhlaigh an méid dul chun cinn (progress) i gcúrsaí leighis a dhéanfaimis 
dá bhféadfaimis an  99% eile a úsáid!  
Faraor, tá foraoiseacha báistí an domhain á scriosadh go tapa  - samhlaigh 
spás chomh mór le 4,000 páirc peile in aghaidh na huaire á scriosadh!
Arbh eol duit?
Mí na Samhna seo caite, bhí foireann eolaithe, ó Choláiste na Tríonóide i 
mBaile Átha Cliath, ar thuras taiscéalaíochta (expedition) go foraoiseacha 
báistí Hondúras. Agus iad ann, tháinig siad ar (discovered) speiceas nua 
crainn. Is ball den fhine (family) caife é. 

9,000 bliain ó shin, bhí Éire clúdaithe le crainn ach níl ach fíorbheagán den 
choillearnach dúchasach (native) sin fágtha. 100 bliain ó shin, bhí níos lú 
ná 1% den tír clúdaithe le crainn  ach ó shin i leith, cuireadh a lán crann. 
Tá an brat crann (tree cover) in Éirinn ag méadú ach an bhfuilimid chomh 
maith céanna le tíortha eile na hEorpa?

Féach ar an mbarrachairt agus ansin freagair na ceisteanna. 
Cuir tic le Fíor nó le Bréagach.

   Fíor Bréagach

1. Tá an méid céanna foraoise san Ísiltír agus in Éirinn.     �        � 

2. Tá brat crann na Gearmáine a dhá oiread chomh 
 mór le brat crann na hÉireann.                          

3. Tá níos mó ná leath na Sualainne clúdaithe le foraoiseacha. 

4. Tá níos mó brat crann ag an Spáinn ná ag an Eilvéis.                              �        �

5. Tá níos mó ná leath na Fraince clúdaithe le foraoiseacha.                            

Creid nó ná creid!
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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna
Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12   Eagrán 20   2 Márta 2016

Nuachtáin, corc, 
seacláid, cártaí 
breithlae, uirlisí ceoil 
agus lámhainní ruibéar 
laitéise – cad é an 
nasc eatarthu uile? Is 
dócha go bhfuil a fhios 
agat! Seo roinnt de na 
mílte rud a fhaighimid 
ó chrainn. Féach thart 
ort. Déan liosta de 
na rudaí sa teach nó 
sa seomra ranga a 
thagann ó chrainn. Ó 
leabhair go leapacha, ó 
bhreosla (fuel) go boird, 
tá an-tábhacht le crainn 
agus le foraoiseacha ar 
mhórán bealaí.

Formhór na 
n-ainmhithe atá i mbaol 
(endangered), tá cónaí 
orthu i bhforaoiseacha. 
Tugann foraoiseacha 
cosaint (protection) 
d’ithir – gan iad, 
scuabfadh an ghaoth 
agus an bháisteach 
an ithir leo. In Éirinn, 
tá na mílte duine 
fostaithe i dtionscail 
fhoraoiseachta 
(forestry industries). 
Bainimid úsáid as 
foraoiseacha freisin 
chun dul ag siúl, ag 
rith agus ag dreapadh. 
Anuas air sin ar fad, 

tá tábhacht le crainn 
mar go stórálann siad 
carbón. Tá an domhan 
ag téamh (warming 
up) mar go gceapann 
(trap) gáis cheaptha 
teasa (greenhouse 
gases) teas na gréine. 
Tá carbón dé-ocsaíd 
(CO2) i measc na ngás 
ceaptha teasa seo. Súnn 
(soak up) crainn agus 
foraoiseacha carbón 
agus cabhróidh sé seo 
linn deireadh a chur 
le téamh domhanda 
(global warming). 

Is acmhainn 
nádúrtha (natural 

resource) iad crainn 
agus is féidir iad a 
athnuachan (renewed). 
Má ghearraimid anuas 
crainn chun iad a úsáid, 
is féidir linn cinn eile a 
chur (plant) ina n-ionad. 
An bhfuilimid ag cur 
dóthain crann? 
Faoi láthair, tá thart 
ar 30% den domhan 
clúdaithe le crainn ach 
leagann daoine 700 
ciliméadar cearnach 
gach dhá lá. Sin 
achar atá chomh mór 
le Co. Lú! Ach tá an 
t-ádh linn go bhfuil 
an scéal ag feabhsú. 

Deir eolaithe go bhfuil 
ráta an dífhoraoisithe 
(deforestation) ag 
moilliú. Cúpla mí ó 
shin, gheall ceannairí 
polaitiúla ar fud an 
domhain go gcuirfeadh 
siad níos mó crann 
agus go stopfadh 
siad milleadh na 
bhforaoiseacha. 
Tá súil againn go 
ndéanann siad beart 
de réir a mbriathar 
(keep their promise). 

Is féidir linn uile 
cabhrú chun níos mó 
crann a chur ar domhan. 
Tosaíonn Seachtain na 

gCrann BSL anseo in 
Éirinn Dé Domhnaigh 
agus beidh imeachtaí 
ar siúl ar fud na tíre. 
Ina measc, beidh 
ceolchoirmeacha, 
dreapadóireacht 
ar chrainn, siúlóidí 
coillearnaí (woodland) 
agus imeachtaí eile ann. 
Bronnfaidh (donate) 
Coillte 15,000 crann ar 
imeachtaí a bhaineann 
le cur crann – b’fhéidir 
go bhfaighidh tú crainn 
saor in aisce le cur sa 
bhaile nó ar scoil.

Forests for our future 
Foraoiseacha don todhchaí 



Cad is ainm duit?

Bain úsáid as do chuid scileanna bleachtaireachta chun an litir cheart a chur 
le gach bachlóg. 
• Feá:  Tá an bhachlóg cúng (narrow) agus tá pointe uirthi._______ 
• Cnó Capaill: Bachlóg mhór ghléineach (shiny) atá uirthi seo._______ 
• Seiceamar: Tá dath glas ar an mbachlóg. ______ 
• Fuinseog: Tá dath dubh ar an mbachlóg agus tá an choirt (bark) liath. ____ 
• Dair: Tá a lán bachlóg beag ar bharr na craoibhe. _________
Anois meaitseáil an bhachlóg lena duilleog – scríobh an litir in aice leis an 
uimhir a scríobh tú thuas. Tá na freagraí ar leathanach eile.   

1 2 3 54

Is deas bheith in ann ainm a chur ar roinnt de na crainn agus tú amuigh ar 
shiúlóid sa choillearnach. Sa phictiúr seo, feicfi dh tú na duilleoga a bhíonn 
ar chúig chrann dhuillsilteacha (deciduous) atá coitianta (common) in Éirinn. 
Tá cruthanna éagsúla ar dhuilleoga éagsúla. Níl gach duilleog roinnte ar an 
mbealach céanna; tá ranna (sections) i nduilleoga áirithe agus tá cuma ar 
dhuilleoga eile go bhfuil siad déanta as duilleoga beaga. Duillíní (leafl ets) a 
thugaimid mar ainm ar na duilleoga beaga seo. Níor chuireamar ainmneacha 
ar na duilleoga sa phictiúr, chuireamar uimhreacha orthu. Seo dúshlán duit – 
aimsigh ainm gach duilleoige. Úsáideann eolaithe eochracha chun ainmneacha 
rudaí beo a aimsiú. Déan do chuid oibre mar a dhéanfadh eolaí – úsáid an 
eochair bhrainseála thíos chun an duilleog i ngach pictiúr a ainmniú. 
Scríobh an uimhir faoin ainm ceart san eochair. Seo duit na leideanna: 

Tá sé fós róluath sa bhliain chun duilleoga a fheiceáil ar chrainn. Má theastaíonn 
uait crainn a aithint anois, caithfi dh tú na bachlóga a aithint. Thíos, tá pictiúir de 
bhachlóga crann ann ach níl na hainmneacha leo ach oiread, tá litreacha leo.

A B C ED

Bia ó chrainn
Is i bhfoirm cnónna agus torthaí is mó a fhaighimid bia ó chrainn. 
Taispeánann an pictiúr na gnáthchnónna agus na gnáth-thorthaí a ithimid. 
Ní fhásann ceann amháin acu ar chrann. 
Cé acu ceann? Tá an freagra le fáil ar leathanach eile.

Oráiste Líomóid Pis talún Silín

Úll Piorra Pluma Gallchnó

Cén aois tú?

Ba dhuine de theaghlach cumhachtach na nGearaltach é Tomás an tSíoda. De 
réir na scéalta, oíche amháin in 1535, sheinn sé liúit faoi chraobhacha crann 
iúir i dtailte Chaisleán Mhaigh Nuad. An lá dár gcionn, ghéill (surrendered) sé 
don Rí Anraí VIII, Rí Shasana. Tá an crann iúir fós ann agus bheadh sreang 
6.1 m de dhíth ort le dul thart ar an timpeall (girth / circumference). Deir 
daoine gurb é an crann is sine in Éirinn é ach deir daoine eile go bhfuil crann 
darach Bhrian Bhorú i gCo. Cheatharlach os cionn 1,000 bliain d’aois agus 
gurb é sin an crann is sine. Conas a fhaigheann tú amach faoi aois chrainn? 
D’fhéadfá timpeall an chrainn a thomhas. Éiríonn an timpeall níos leithne in 
aghaidh na bliana; bíonn rátaí éagsúla fáis ar thimpill crann éagsúil. Tá sé 
deacair an fás a thomhas go cruinn ach tugann an tábla thíos roinnt eolais 
duit. Úsáid na huimhreacha thíos chun na ceisteanna a fhreagairt.

1. Cén aois é crann iúir Thomás an tSíoda i Maigh Nuad?__________
2. Cén aois a bheadh an dair a mbeadh timpeall 270 cm aici? ___________
3. An mbeadh an dair níos sine nó níos óige ná seiceamar a mbeadh 
 timpeall 315 cm aige? __________
4. Cén timpeall a bheadh ag feá a bheadh 100 bliain d’aois? 

An sórt crainn Ráta fáis (cm)

Seiceamar 2.75

Fuinseog, Feá 2.5

Dair 1.5

Crann cnó capaill 1

Iúr 0.7

An bhfuil mo dhuilleog roinnte ina duillíní?

Tá Níl
An bhfuil 5 dhuillín ar mo dhuilleog? An bhfuil ranna ar mo dhuilleog?

Tá Níl Tá Níl

Crann cnó capaill
Uimhir _______

Fuinseog
Uimhir _______

Seiceamar
Uimhir _______

An bhfuil ciumhais 
chorrach ar mo 
dhuilleog?

Tá Níl
Dair
Uimhir _______

Beith
Uimhir _______



    

    

Ag dul in aois
An chéad uair eile atá tú amuigh, féach ar cheann de na crainn atá ainmnithe 
sa tábla thall agus úsáid an timpeall chun aois an chrainn a aimsiú. 

BUNÁBHAIR:
• Miosúr
• Sreangán
• Cara a chabhróidh leat
TREORACHA:
1.  Tomhais go hairde 130 cm ar stoc (trunk) an chrainn, aníos ón 

talamh – úsáid an miosúr.
2.  Cuir píosa sreangáin thart ar an gcrann ag an airde seo.
3.  Tomhais fad an tsreangáin a d’úsáid tú chun dul timpeall ar an gcrann. 

Is é seo timpeall (girth) an chrainn. _________
4.  Roinn an fad seo ar ráta fáis an chrainn chun aois an chrainn a aimsiú.

Nuair a ghearrtar anuas crann, is féidir fáinní geala agus fáinní dorcha a 
fheiceáil ar an stoc. Gach bliain, bíonn fáinne geal nua agus fáinne dorcha 
nua sa stoc. Chun aois an chrainn a oibriú amach is féidir na fáinní seo 
a chomhaireamh. Ach tugann na fáinní níos mó eolais dúinn ná aois an 
chrainn. Nuair nach mbíonn an aimsir rófhuar agus nuair a bhíonn cuid 
mhaith báistí ann i rith na bliana, bíonn 
fáinní an chrainn leathan. Bíonn 
na fáinní tanaí sna blianta 
nuair nach mbíonn an aimsir 
oiriúnach don chrann. Má 
bhíonn na fáinní níos tanaí 
ar thaobh amháin ná ar 
thaobh eile, is dócha 
go raibh an crann ag 
claonadh (leaning) i dtreo 
an taoibh sin. Gálaí gaoithe 
nó stoirmeacha a chuireann 
crann ag claonadh. Fágann 
feithidí agus galair coilm (scars) 
ar chrann.

Féach ar an bpictiúr de stoc crainn. Freagair na ceisteanna seo, le 
cabhair an eolais atá léite agat:

•  Cén aois a bhí ag an gcrann nuair a ghearr siad anuas 
é?____________

•  Cén aois a bhí ag an gcrann nuair a rinne feithidí agus galar 
damáiste dó? _____________

•  Chlaon an crann i ndiaidh stoirme móire. Cén aois a bhí ag an 
gcrann nuair a tharla sé seo? ____________

Tá na freagraí ar leathanach eile.

Rúin na 
gCrann

mhaith báistí ann i rith na bliana, bíonn 
fáinní an chrainn leathan. Bíonn 

nuair nach mbíonn an aimsir 

nó stoirmeacha a chuireann 

feithidí agus galair coilm (scars) 

Bia ó chrainn Ní fhásann pis talún ar chrann. Fásann sí faoin ithir.

Cén aois tú? 1. Tá crann Thomás an tSíoda thart ar 871 bliain d’aois.
2. Bheadh an dair thart ar 180 bliain d’aois.
3. Bheadh an dair níos sine. Bheadh an seiceamar thart ar 114 bliain d’aois.
4. 250 cm

Adhmad a úsáid

Ceann de na cluichí liathróide is tapúla ar domhan is ea an iomáint. Anseo 
in Éirinn, bíonn gá le thart ar 500,000 camán nua in aghaidh na bliana. 
Is as adhmad na fuinseoige a dhéanaimid camáin: is féidir idir 6 agus 
8 gcamán a dhéanamh as crann fásta, crann atá thart ar 25 – 30 bliain 
d’aois. Tá súil ag eolaithe go mbeimid in ann dóthain crann fuinseoige 
a fhás anseo in Éirinn sa todhchaí chun na camáin ar fad a bhíonn ag 
teastáil, a dhéanamh. 

Creid nó ná creid! 
1.Fíor. 2. Bréagach. 3. Fíor. 4. Fíor.  5. Bréagach.


