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Creideann a lán 
daoine in Éirinn go 
dtosaíonn an t-earrach 
ar an gcéad lá de 
mhí Feabhra. Ach 
deir daoine eile, 
meitéareolaithe 
(meteorologists) ina 
measc, go dtosaíonn 
an t-earrach anseo 
thart ar lár mhí an 
Mhárta. Pé scéal é, 
faoin am a dtiocfaidh 
Lá Fhéile Pádraig (an 
Mháirt seo chugainn), 
beidh an t-earrach linn 
cinnte.   

Is ceann de 
chomharthaí luatha an 

earraigh é an glóthach 
froig (frogspawn) 
a bhíonn le feiceáil 
i locháin agus i 
gclaiseanna (ditches). 
Uaireanta, bíonn sé le 
feiceáil chomh luath le 
mí Feabhra. Déanann 
froganna codladh 
an gheimhridh 
(hibernate) toisc nach 
mbíonn dóthain bia 
ar fáil dóibh i rith an 
gheimhridh. Codlaíonn 
siad i ngach sórt áite 
– faoi chairn mhúirín 
(compost heaps), faoi 
chlocha, faoi lomáin 
(logs), nó faoi cheilt 

i bpuiteach! Nuair a 
thagann an t-earrach, 
fi lleann (return) 
formhór na bhfroganna 
ar an lochán nó ar an 
gclais inar rugadh iad, 
chun glóthach froig a 
dhéanamh. 

Is feoiliteoirí iad 
froganna – itheann 
siad seilidí, boilb 
(caterpillars), 
cláirseacha (woodlice), 
cuileoga agus feithidí 
eile. Caitheann siad 
an chuid is mó dá saol 
ar thalamh, agus ní 
fhilleann siad ar uisce 
ach chun pórú (breed). 

Baineann siad leis an 
ngrúpa amfaibiach 
ainmhithe – ciallaíonn 
amfaibiach ‘dhá 
shaol’.

 Níl ach aon sórt 
amháin froig anseo 
in Éirinn ach tá a lán 
cineálacha (speiceas) 
éagsúla ar fud an 
domhain. In Éirinn, tá 
froganna fásta chomh 
fada le 6 go 10 cm ar 
fad. Tá an frog fi reann 
beagáinín níos lú ná 
an frog baineann. 
Tá craiceann mín 
(smooth) orthu agus níl 
eireaball orthu. Tá cosa 

deiridh láidre fúthu 
agus cabhraíonn siad 
leo léim. Níl an dath 
céanna ar chraiceann 
gach froig – bíonn 
dathanna ó dhonnbhuí 
éadrom go glasbhuí 
(olive green) dorcha 
le feiceáil. Bíonn 
marcanna donna nó 
dubha ar dhroim a lán 
froganna.

Tá an-tábhacht 
le froganna sa saol; 
itheann siad drúchtíní 
(slugs), péisteanna 
agus cuileoga agus 
ar an gcaoi seo, 
coimeádann siad srian 

(control) ar na lotnaidí 
(pests) sna gairdíní 
agus ar fheirmeacha. 
Mar aon leis sin, deir 
eolaithe gur speiceas 
táscach (indicator 
species) iad mar 
go bhfuil siad ar na 
hainmhithe is luaithe a 
bhíonn thíos le (badly 
affected by) dochar nó 
athrú sa timpeallacht. 
Tá siad ag dul in éag 
(dying out) ar fud an 
domhain agus b’fhéidir 
gur comhartha é 
sin go bhfuil dochar 
á dhéanamh dár 
bpláinéad.

Signs of Spring
Anois teacht an Earraigh…

Eolaíocht agus suirbhéanna
Braitheann a lán den obair a dhéanann eolaithe ar eolas a 
bhaineann le líon (number) rudaí áirithe – cé mhéad de rud 
áirithe atá ar fáil. Nuair a dhéanann siad taighde ar ainmhithe 
nó ar phlandaí nó ar thionchar athrú na haeráide, caithfi dh siad 
uimhreacha a bheith acu. Is é seo an fáth a bhfuil tábhacht le 
suirbhéanna agus a mbíonn cabhair ag teastáil uathu. Sampla 
amháin de seo is ea an tionscnamh Spring Alive agus déanaimid 
cur síos ar an leathanach seo ar dhá shuirbhé a bhféadfá páirt a 
ghlacadh iontu.

Suirbhé ar fhroganna

Fíricí Fónta ar Fhroganna 

Gach bliain, iarrann eolaithe ar dhaoine ar fud na hÉireann 
páirt a ghlacadh sa Suirbhé Náisiúnta ar Fhroganna. Tá líon na 
bhfroganna ar fud an domhain ag laghdú agus caithfi mid ar fad 
bheith gníomhach agus cinntiú go mairfi dh (survive) siad. Is féidir 
leatsa bheith gníomhach cuiditheach ach páirt a ghlacadh sa 
suirbhé seo.
Iarrann an suirbhé ort taifead a dhéanamh ar na háiteanna ina 
bhfeiceann tú froganna, glóthach froig, nó torbáin agus an t-eolas 
sin a líonadh isteach ar fhoirm an tsuirbhé. Beidh ort cabhair a 
iarraidh ar dhuine fásta chun an fhoirm a líonadh. Is féidir é seo 
a dhéanamh ar an suíomh idirlín nó is féidir an fhoirm a chló 
agus a chur sa phost chuig: Comhairle Caomhnaithe Phortaigh 
na hÉireann (CCPE), Ionad Dúlra Mhóin Alúine, Loilíoch Mór, Ráth 
Iomgháin, Co. Chill Dara. 
Tá na sonraí ar fad le fáil ar  Hop To It National Frog Survey Ireland 
Card - Irish Peatland – iarr ar dhuine fásta iad a fháil duit.

• Níl an frog órga saigheadnimhe (golden poison dart frog) ach 5 cm ar fad, 
ach tá dóthain nimhe (venom) ann chun deichniúr fear fásta a mharú.  

• Fadó, shíl daoine dá gcuirfeá frog i do bhéal go leigheasfadh sé tinneas 
fi acaile. 

• Mí na Nollag seo caite, chonaic daoine frog san Indinéis ag breith (giving 
birth to) torbán, seachas ag breith (laying) uibheacha.

• Is áit an-tirim ar fad é gaineamhlach.  Mar sin, frog a chónaíonn sa 
ghaineamhlach, slogann sí a cuid uibheacha chun iad a choimeád tais.

Suirbhé ar 
Ghráinneoga

Ní hiad na froganna amháin atá ag teacht amach as codladh 
an gheimhridh ag an am seo den bhliain. Tá gráinneoga ag 
dúiseacht freisin agus bíonn siad le feiceáil i ngairdíní bailte 
agus cathracha. Ach tá áiteanna ann ar fud na tíre nach mbíonn 
gráinneoga le feiceáil iontu. Tá eolaithe fi osrach faoi seo. Níl 
gráinneoga le feiceáil in iarthuaisceart Cho. Mhaigh Eo, mar 
shampla. Má fheiceann tú gráinneog, inis do do mhúinteoir 
agus seol an t-eolas chuig an Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta (Bioversity Data).



Dear agus déan 
samhail de scamhóg

Saolré an fhroig
Sna scéalta sí, is minic a mheallann (woos) frog banphrionsa agus 

go n-iarrann sé póg uirthi. Bíonn scanradh ar an mbanphrionsa ar 
dtús ach bíonn trua aici don fhrog bocht agus pógann sí é. Go tobann, 
athraíonn an frog ina phrionsa dathúil, pósann siad agus maireann 
siad go sona sásta as sin amach. 

Bhuel, is oth linn a insint duit nach n-athróidh frog ina phrionsa 
riamh, is cuma cé mhéad uair a phógann banphrionsa é! Ach 
athraíonn frog ar bhealaí aisteacha i rith a shaoil, mar a fheiceann 
tú sna pictiúir. Úsáid an t-eolas atá faoi na léaráidí chun roinnt de na 
hathruithe seo a lipéadú. 

Ag brath ar an aimsir, tosaíonn froganna ag pórú (breeding) i mí Feabhra 
nó i mí an Mhárta. Sroicheann na froganna fi reanna an lochán nó an chlais 
sula sroicheann na froganna baineanna é. Tosaíonn na froganna fi reanna ag 
grágaíl (croaking) chun céile (mate) a mhealladh. Uaireanta, nuair a shroicheann 
na froganna baineanna an áit, tosaíonn na froganna fi reanna ag déanamh 
coraíochta (wrestling) le chéile chun frog baineann áirithe a mhealladh.  

Tar éis tamaill, beireann an frog baineann idir 1000 agus 4000 ubh i meallta 
(clumps). Tugaimid glóthach froig mar ainm ar na meallta uibheacha seo. 
Bíonn clúdach cosúil le glóthach (jelly) ar na huibheacha go dtí go dtagann na 
torbáin (tadpoles) amach tar éis 30 - 40 lá. Don chéad dá lá ina saol, itheann 
na torbáin bhídeacha an ghlóthach atá fágtha. Ansin tosaíonn siad ag ithe alga. 
De réir mar a fhásann siad, tosaíonn siad ag ithe feithidí uisceacha (aquatic) 
freisin. Tosaíonn a gcosa deiridh ag fás nuair a bhíonn na torbáin idir 6 agus 9 
seachtaine d’aois. Cailleann na torbáin a gcuid geolbhach cleiteach (feathery 
gills) agus tosaíonn a scamhóga (lungs) ag fás. Bíonn orthu teacht ansin go barr 
an uisce chun aer a análú. Tá na cosa tosaigh lánfhorbartha (fully developed) 
faoin 11ú seachtain, nó mar sin, agus imíonn an t-eireaball ar neamhní 
(disappears). Faoin am a bhfuil siad 12 sheachtain d’aois, tá na hathruithe uile 
beagnach déanta. Fágfaidh an frogán beag an t-uisce agus caithfi dh sé formhór 
an ama san fhásra (vegetation) ar thaobh an uisce. 

Bí ag obair le heolaithe
San earrach, fi lleann a lán de 

na héin a chuaigh ar imirce don 
gheimhreadh. Is deacair a rá cén 

t-am go díreach a bhfi llfi dh siad ar 
Éirinn ach go hiondúil faoin Márta, 
bíonn an turas fi llte tosaithe acu. 
Deir eolaithe áirithe go n-athróidh 
téamh domhanda pátrún na himirce 
agus go mb’fhéidir go bhfi llfi dh 
roinnt éan ar Éirinn níos luaithe 
ná mar ba ghnáth (usual) dóibh. 
Tá seans agat páirt a ghlacadh 
sa tionscadal ‘Spring Alive’ a 
chabhróidh le heolaithe breis eolais 
a fháil ar imirce éan. Chun bheith 
páirteach, cláraigh ar líne an t-am 
agus an áit a bhfeicfi dh tú Fáinleog, 
Cuach agus Gabhlán Gaoithe (Swift) 
den chéad uair. Faigh breis eolais ar 
an tionscadal ag www.springalive 
agus bí ullamh chun páirt a 
ghlacadh ann. 

Teanga bheo!
Léigh tú ar chlé gur cuid de chothú (diet) an fhroig iad feithidí. 

Caithfi dh tú bheith tapa chun breith ar fheithid ach tá teanga 
an fhroig greamaitheach (sticky) agus is mór an chabhair é sin. 
Nuair a fheiceann frog feithid, scinneann (shoots) sé a theanga 
greamaitheach amach agus fi lleann (wraps) sé an teanga thart ar 
an gcreach (prey). Ansin, téann an teanga ar ais isteach sa bhéal go 
han-tapa agus téann an bia síos scornach an fhroig. Tá teanga froig 
speisialta mar go bhfuil sí ceangailte le tosach an bhéil seachas le 
cúl an bhéil, mar atá teanga an duine.  Ach níl gach teanga dhaonna 
cosúil le chéile. Tá daoine áirithe in ann a dteanga a rolladh  - ní 
bhíonn an cumas sin ag gach duine. Taispeánann an pictiúr seo 
an difríocht idir dhá shórt teanga – teanga a rollann agus teanga 
nach rollann. Ní dhéanann sé difríocht ar bith duit más féidir leat do 
theanga a rolladh nó mura féidir leat í a rolladh, ach is mór an spórt é 
a fháil amach cé mhéad de do chairde atá in ann a dteanga a rolladh. 

Ainm Teanga dhíreach Teanga a rollann

Liam √

Áine √

Eoin √

Sinéad √

Bunábhair:
• Cairt cosúil leis an gceann thuas

• Peann luaidhe chun na torthaí a thaifeadadh

• Daltaí an ranga

Treoracha:
1. Cén sórt teanga is coitianta, dar leat, i do rang? Tuar. 
2. Iarr ar gach duine sa rang a t(h)eanga a shíneadh amach agus 

iarracht a dhéanamh í a rolladh.

3. Taifead ar do chairt cé hiad na daoine ar féidir leo í a rolladh agus 
cé hiad na daoine nach féidir leo í a rolladh.

4. Cén sórt teanga is coitianta? An raibh an ceart agat?

Dúshláin bhreise:
Faigheann tú an cumas (ability) do theanga a rolladh ó do 
thuismitheoirí. Deirimid go dtagann sé ó bhroinn (inherited). 
Faigheann tú dath na súl ó do thuismitheoirí freisin. Bíonn dathanna 
éagsúla ar shúile, m.sh. gorm, glas, liath, donn agus mar sin de. Cén 
dath is coitianta i do rang, dar leat? Déan imscrúdú le fáil amach.

Tá craiceann froig an-speisialta.   Scoitheann (sheds/moults) frog a 
chraiceann go rialta agus ansin itheann sé é mar go bhfuil an-chothú 
(nourishment) ann! Ní amháin go gclúdaíonn an craiceann an corp 
ach is trína chraiceann a dhéanann frog análú. Ní féidir leis análú 
mura mbíonn an craiceann tais, agus mar sin, bíonn an craiceann 
clúdaithe le múcas ramallach (slimy). Fiú leis an múcas seo, éiríonn an 
craiceann tirim, agus ar an ábhar sin, fanann froganna gar d’uisce go 
hiondúil. Úsáideann siad páirt speisialta, thart ar an mbolg, le huisce a 
ól. Is annamh (rare) a ólann siad trína mbéal.

Craiceann cliste

Isteach agus amach

Mar aon le hanálú trína chraiceann, is féidir le frog análú trína 
pholláirí (nostrils) freisin. Téann an t-aer go dtí a scamhóga ansin. Tá 
análú froig saghas cosúil leis an rud a tharlaíonn i do chorp féin. Cuir 
do lámha ar d’easnacha (ribs) agus tarraing isteach cúpla anáil mhór. 
Agus tú ag análú, mothaíonn tú agus feiceann tú do chliabhrach 
(chest) ag dul suas síos. Ach ní fheiceann tú an scairt (diaphragm), 
matán (muscle) mór taobh istigh de do chliabhrach, a bhíonn ag 
dul suas síos freisin. Nuair a théann an matán seo síos agus nuair 
a théann do chliabhrach amach, bíonn níos mó spáis ionat. Mar sin, 
gluaiseann an t-aer isteach chun an spás a líonadh .i. análaíonn tú 
isteach. Nuair a théann an matán seo suas agus nuair a théann do 
chliabhrach isteach, bíonn níos lú spáis ionat. Mar sin, gluaiseann an 
t-aer amach trí do shrón nó do bhéal .i. análaíonn tú amach. 

Ach níl easnacha ná scairt ag frog. Ina n-áit sin, ardaíonn sé nó 
íslíonn sé urlár an bhéil chun an spás ina chorp a mhéadú nó a laghdú. 
Sa chéad ghníomhaíocht eile, feicfi dh tú cad a tharlaíonn taobh istigh 
de do chorp nuair a tharraingíonn tú anáil.

Bunábhair:
• Buidéal mór trédhearcach (transparent) plaisteach
• Sop óil plaisteach
• Marla
• Balúin chruinne
• Siosúr
• Scannán cumhdaithe
• Bandaí leaisteacha
• Seilitéip
Treoracha:
1. Is é an buidéal do chliabhrach. Gearr bun an bhuidéil de.
2. Clúdaigh é le scannán cumhdaithe. Is é an scannán cumhdaithe do 
scairt. Greamaigh den bhuidéal é le seilitéip. 
3. Is é an sop óil do phíobán garbh (windpipe).  Úsáid banda 
leaisteach chun balún (scamhóg) a ghreamú le ceann an tsoip óil.
4. Cuir an balún isteach sa bhuidéal. Bí cinnte go bhfuil píosa mór den 
sop ag gobadh amach as an mbuidéal.
5. Úsáid marla chun an sop a ghreamú i gcaolán (neck) an bhuidéil. Bí 
cinnte go bhfuil sé aerdhíonach (airtight).
6. Tarraing anuas ar an scannán cumhdaithe. Cad a tharlaíonn don 
bhalún?
7. Brúigh an scannán cumhdaithe suas. Cad a tharlaíonn don bhalún?
An léiríonn Uimhir 6 análú isteach nó amach? 
 _______________________________________________
Cad a léiríonn Uimhir 7?
 _______________________________________________

Bunábhair:
• Buidéal mór trédhearcach (transparent) plaisteach

Sop óil

plaisteach

Buidéal 
trédhearcach

Scannán 
cumhdaithe

Balún

Banda 
leaisteach

lá

(geolbhaigh)

seachtain

seachtain

seachtaine

Saolré 
an fhroig

An tsrón

An béal

An píobán garbh

An scamhóg

An scairt




