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Dair Iúr Péine Albanach. Dair
Sceach gheal Fraoch Iúr
Cuileann

"Cad é seo?" a deir tú leat féin!  Bhuel, seo
teachtaireacht rúnda duit ó Eureka.
Gheobhaidh tú amach ar leathanach eile
conas an teachtaireacht a léamh.

Fadó, bhí coillte ar fud na hÉireann. Nuair a
tháinig na chéad lonnaitheoirí (settlers) go
hÉirinn, bhí coillte fuinseog (ash) agus
leamhnán (elm) ar an talamh maith, bhí
cuileann (holly) agus dair (oak) ag fás ar
thalamh nach raibh chomh maith agus bhí
péine Albanach ag fás ar thalamh sléibhe.
Bhain na daoine úsáid as gach cuid den
chrann - d'ith siad na cnónna agus na
torthaí; dhóigh siad an t-adhmad le
haghaidh teasa agus cócaireachta. Thóg
siad tithe agus rinne siad rothaí cairt agus
carbaid (chariots) as adhmad. D'úsáid siad
é chun ciseáin agus sciatha (shields) a
dhéanamh. Thug siad boghanna (bows)
adhmaid agus saigheada (arrows) leo nuair
a chuaigh siad ag fiach (hunting).

Bhí an-mheas ag daoine ar chrainn fadó
agus thug dlíthe ársa (ancient laws) na
hÉireann cosaint dóibh. Cheap daoine go
raibh cumhacht speisialta ag crainn áirithe.
Bhí cúig chrann fhíorthábhachtacha in Éirinn
- dhá chrann fuinseoige i gCo. na hIarmhí,
crann fuinseoige i gCo. na Mí, crann iúir
(yew) i gCo. Chill Dara agus crann iúir i gCo.
Cheatharlach. Féach i d'atlas cá bhfuil na
contaetha seo.

Bhí an oiread sin tábhachta le crainn go
ndearna na daoine aibítir (alphabet) as
ainmneacha Gaeilge na gcrann  - tugaimid
Aibítir na gCrann air seo. Ní raibh ach fiche
litir san aibítir - feach ar leathanach 3. Bain
triail as an teachtaireacht thuas a léamh le
cabhair na haibitíre.

Is í seo Seachtain na gCrann in Éirinn agus
san eagrán seo d'Eureka, tabharfaimid eolas
duit ar chrainn, ar an tábhacht a bhaineann
leo agus ar na bealaí éagsúla a n-úsáidimid
iad. Ar ndóigh, tá gníomhaíochtaí againn
duit freisin. Tabhair cuairt ar choill i rith na seachtaine seo, más féidir leat.

BIA AGUS CRAINN:
Freagra:
Ní fhásann pis thalún (peanut) ar chrann.
Fásann sé faoin talamh.

CAD IS AINM DOM?
A:SeiceamarB:Dair
C:FeáD:Cnó Capaill
E:Fuinseog

BÍ I DO BHLEACHTAIRE CRAINN:
Freagraí:
•Bhí an crann idir 11 agus 12 bhliain 

d'aois nuair a gearradh anuas é.
•Rinne feithidí 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.

Cogar!
Is féidir le daoine rudaí úsáideacha a dhéanamh as gach cuid den chrann. Tugaimid sú
(sap) ar an leacht (liquid) a bhíonn ag sreabhadh (flowing) sa chrann. Déanaimid céir
chogainte (chewing gum), criáin (crayons), péint agus gallúnach as an sú seo.
Déanaimid dathanna (dyes) agus cógais (medicines) as an gcoirt (bark). Faighimid olaí
le haghaidh cosmaidí (cosmetics) agus cógas sna duilleoga agus sna fréamhacha.

Cad is ainm dom?

B
íonn sé deacair ainm a chur ar chrainn nuair nach mbíonn na duilleoga le feiceáil.

Ach bíonn bachlóga (buds) éagsúla ar na crainn, agus mar sin, is féidir na crainn a

aithint (recognise) ó na bachlóga.

Feach go cúramach ar an gcúig phictiúr de bhachlóga. Seans maith go bhfuil na crainn seo

feicthe agat in aice le do theach nó leis an scoil. Léigh na leideanna agus bain úsáid as do

chuid scileanna eolaíochta chun ainm a chur ar na bachlóga. Scríobh an litir a,b,c,d nó e

in aice leis an gcur síos ceart.

• Feá (beech): Bíonn an bhachlóg cúng (narrow) agus bíonn pointe uirthi ....................

• Cnó Capaill (horse chestnut/conker):

Bachlóg mhór ghléineach (shiny) atá uirthi seo............................................................

• Seiceamar (sycamore): bíonn dath glas ar an mbachlóg ..............................................

• Fuinseog (ash): Bionn dath dubh ar an mbachlóg agus bíonn an choirt liath. ..............

• Dair (oak): Bíonn a lán bachlóg beag ar bharr na craoibhe ..........................................

A B C D E

• An crann is sine in Éirinn: Crann iúir i
gCo. Loch Garman. Ceapann daoine 
go bhfuil sé os cionn 1000 bliain d'aois.

• An crann is airde in Éirinn:
Giúis Dhúghlais (Douglas Fir) ag 
Powerscourt i gCo. Chill Mhantáin.
Tá sé os cionn 50 méadar ar airde.

• An sórt crainn is sine ar domhan:
Maireann (lives) Péine Colgach 
(bristlecone pine) thart ar 5000 bliain.

• An crann is mó ar domhan: 'Fathach 
an tStrataisféir', Crónghiúis Chósta 
(redwood) i gCalifornia atá 
112.7 méadar ar airde.

• Fadó, rinne fiaclóirí fiacla bréige 
as adhmad.

• Tá crainn ag fás ar an domhan le 
400 milliún bliain anuas - 
i bhfad sular tháinig na dineasáir.

• Níl rud ar bith beo ann atá níos mó 
ná crann - bíonn 100 méadar ar 
airde ag crainn áirithe agus bíonn 
meáchan 600 tonna orthu.

• Ar chuala tú duine riamh ag rá 
'touch wood'?  Tagann an phiseog 
(superstition) seo ó nós a bhí ag 
daoine. Chnag siad ar chrann ag
glacadh buíochais le spiorad 
an chrainn nuair a bhí ag éirí 
go maith leo.

• Coinníonn fréamhacha an 
chrainn an ithir (soil) le chéile.
Má ghearraimid anuas an iomarca 
crann, caillfimid an-chuid ithreach 
agus beidh sciorrthaí talún 
(landslides) ann mar a bhí sna 
hOileáin Fhilipíneacha le déanaí.

• I Northumberland i Sasana, tá ceann 
de na tithe crainn is mó a tógadh 
riamh. Tá cúig sheomra ann agus 
tógadh é thart ar 16 theile (limetrees).
Tá  tinteán (fireplace) mór i lár an tí.

An Chrónghiúis - an crann is airde ar domhan

Seo a bhfuil fágtha i ndiaidh sciorradh talún
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A Péine Albanach (Scots pine) M Driseog (bramble)

B Beith (birch) N Fuinseog (ash)

C Coll (hazel) Ng Giolcach (reed)

D Dair (oak) O Aiteann (gorse)

E Crann creathach (aspen) Q Úll

F Fearnóg (alder) R Trom (elder) 

G Eidhneán (ivy) S Saileach (willow)

H Sceach gheal (hawthorn) T Cuileann (holly)

I Iúr (yew) U Fraoch (heather)

L Caorthann (rowan) Z nó SS Draighean (blackthorn)

Mothaíonn páipéar bog agus mín (delicate) i gcomparáid le hadhmad. An féidir
le páipéar mórán meáchain a iompar, dar leat?  Féach cad a tharlóidh má
dhéanann tú cruthanna éagsúla as.

Duilleoga spallta
(thirsty)

Bíonn uisce ag teastáil ó dhuilleoga an chrainn gach lá. Bíonn an t-uisce sa

talamh. Más crann an-ard é, conas a fhaigheann na duilleoga uisce nuair a

bhíonn siad ag barr an chrainn?  Ní féidir linn an tástáil seo a dhéanamh ar

chrann, ach is féidir linn gas soilire (celery stalk) a úsáid.

Adhmad taobh amuigh
N

uair a ghearrtar crainn anuas, is

féidir an t-adhmad a úsáid le

haghaidh troscáin agus rudaí eile

taobh istigh agus taobh amuigh den teach.

Cónaíonn daoine i dtithe adhmaid ar fud an

domhain. Má tá an t-adhmad le húsáid

taobh amuigh (m.sh. frámaí fuinneoige,

troscán sa ghairdín, báid), is ga é a

phéinteáil nó vearnais (varnish) a chur air.

Cen fáth, dar leat?  Cabhróidh an

ghníomhaíocht seo leat fáil amach.

BUNÁBHAIR:

• 2 bhloc bheaga adhmaid (bíodh an t-adhmad ceanna sa dá bhloc)

• Coimeadán mór uisce

• Scálaí tomhais

TREORACHA:

1. Meáigh an dá bhloc adhmaid agus scríobh síos na meáchain.

2. Cuir bloc amháin sa choimeadán uisce. Cuir an bloc eile in áit thirim.

3. Tuar cad a tharlóidh do mheáchan an dá bhloc.

4. Tar éis trí lá, mothaigh (feel) dromchla (surface) na mbloc.

An mothaíonn siad mar an gcéanna nó difriúil óna chéile?

5. Meáigh an dá bhloc arís.

6. Cad a tharla?  An raibh do thuar ceart?

Cen fáth a gcuireann daoine péint nó vearnais ar adhmad atá le húsáid taobh amuigh?

Bain úsáid as torthaí na gníomhaíochta chun d'fhreagra a thabhairt.

Deanaimid páipéar as crainn
An raibh a fhios agat go dtagann

gach sórt páipéir ó adhmad?  Chun
páipéar a dhéanamh le haghaidh

nuachtán agus irisleabhar, meilimid (grind)
an t-adhmad go mion. Tugaimid laíon
adhmaid (woodpulp) air seo.

Úsáidimid an-chuid páipéir gach uile lá.

Smaoinigh ar do theach. An bhfuil seomra
ar bith ann gan páipéar de shaghas éigin
ann?  Tá na heolaithe ag éirí imníoch
(worried) faoi na milliúin crann a ghearrtar
anuas chun an páipéar seo ar fad a
dhéanamh. Déan liosta de na bealaí ar
féidir linn an líon páipéir a úsáidimid ar
scoil agus sa bhaile a laghdú.

BUNÁBHAIR:

• Cúpla billeog (sheet)  páipéir (bíodh na billeoga mar an gcéanna)

• Seilitéip nó páipéar greamaitheach (sticky) eile

• Rudaí troma nó meáchain le triail ar na cruthanna éagsúla.

AIRE: Bí an-chúramach má tá rudaí troma in úsáid agat.

TREORACHA:
1. Déan píobáin (tubes) agus cruthanna difriúla orthu as na billeoga páipéir.

(Féach ar an léaráid.)
2. Greamaigh na píobáin le seilitéip.
3. Déan iad a thástáil - cén méid meáchain is féidir le gach cruth a iompar?
4. Cuir na píobáin ina seasamh suas díreach agus tástáil meáchan ar an mbarr.

SMAOINIGH AIR SEO:

An ndéanann cruth an phíobáin difríocht maidir leis an meáchan is féidir leis a iompar?

An ndéanann leithead (width) an phíobáin difríocht?

An ndéanann fad an phíobáin difríocht?

Aibítir na gCrann 
Bain úsáid as an aibítir seo chun an teachtaireacht rúnda ar leathanach 1 a thuiscint. Anois cum teachtaireacht rúnda eile.

Rúin (secrets)
na gCrann 

Nuair a ghearrtar anuas crann, is
féidir fáinní a fheiceáil ar thaobh
istigh de stoc (trunk) an chrainn.

Bíonn dath geal ar chuid de na fainní
agus dath dorcha ar chinn eile. Gach
bliain, bíonn fáinne geal nua agus fáinne
dorcha nua sa stoc. Taispeánann na
fáinní seo an méid a d'fhás an crann i rith
na bliana. Má chomhairíonn tú na fáinní,
beidh tú in ann aois an chrainn a oibriú
amach. 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 acu i
rith na bliana, bíonn fáinní an chrainn
leathan (wide). Bíonn na fáinní tanaí sna
blianta nach mbíonn an aimsir  oiriúnach
do na crainn. Má bhíonn na fáinní níos
tanaí ar thaobh amháin ná ar thaobh eile,
is dócha go raibh an crann ag claonadh
(leaning) i dtreo na taoibhe sin. Gálaí
gaoithe nó stoirmeacha a chuireann
crann ag claonadh. Fágann feithidí agus
galair (diseases) coilm (scars) ar chrainn.

• Cén aois a bhí ag an gcrann nuair 

a ghearr siad anuas é?

• Cén aois a bhí ag an gcrann nuair 

a rinne feithidí 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 4.

Bí i do bhleachtaire
(detective) crainn.
Féach ar an bpictiúr de stoc crainn. Freagair na ceisteanna seo,

le cabhair an eolais atá léite agat:

BUNÁBHAIR:

• Coimeadán uisce

• Gas soilire a bhfuil duilleoga air

• Dath bia (food colouring)

• Scian ghéar

TREORACHA:

1. Cuir cúpla braon den dath bia isteach san uisce sa chaoi go bhfuil dath láidir agat.

2. Cuir an gas soilire isteach san uisce daite. Fág thar oíche é.

3. Tóg an gas amach as an uisce. Breathnaigh go cúramach air,

go mór mór ar na duilleoga.

4. Iarr ar do mhúinteoir an gas a ghearradh cúpla uair.

AIRE: Bí cúramach má tá scian ghéar in úsáid agat.

PLÉIGH:

Ar tháinig athrú ar bith ar na duilleoga?

An féidir leat aon rian (trace) den uisce daite a fheiceáil taobh istigh den ghas? 

An bhfuil an t-uisce daite i ngach áit taobh istigh den ghas?

Conas a d’éirigh leis an uisce dul chomh fada leis na duilleoga, dar leat?

Faighimid bia ó chrainn
T

ugann crainn dídean agus bia

d'ainmhithe. Itheann na

hainmhithe torthaí, cnónna,

duilleoga, an choirt (bark) agus na

fréamhacha (roots). Itheann daoine bia

freisin a thagann ó chrainn. Taispeánann

an pictiúr gnáthchnónna agus torthaí a

ithimid. Ní fhásann ceann amháin acu ar

chrann. Cé acu ceann?  Tá an freagra le

fáil ar leathanach 4.
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