
Mí Mheán Fómhair seo 
caite, tháinig oibrithe 
Bhord na Móna ar chorp 
i bportach Rossan i gCo. 
na Mí. Tháinig oibrithe ar 
chorp eile sa phortach 
céanna, cúpla bliain ó 
shin – bhí an duine sin 
beo idir 700-300 R.C. 
(an Iarannaois Luath). 
Mar sin de, an corp a 
fuair siad le déanaí, is 
dócha go bhfuil sé na 
mílte bliain d’aois freisin. 
Ní rud neamhghnách 
é coirp ársa a fháil i 
bportaigh – tá thart ar 
100 corp faighte go 
dtí seo. Ina measc tá 

Fear Chruacháin as Co. 
Uíbh Fhailí agus Fear 
Chluain Uí Chaomháin 
as Co. na Mí. Sa bhliain 
2011, fuarthas corp fir 
ar an gCaiseal i gCo. 
Laoise agus ceapann 
seandálaithe go bhfuil 
sé thart ar 4,000 bliain 
d’aois. 

Tá portaigh ag clúdach 
roinnt mhaith de thalamh 
na hÉireann agus tá a 
bhformhór san iarthar 
ach tá roinnt mhaith 
díobh i lár na tíre freisin. 
Fásann portaigh go mall 
- cúpla ceintiméadar in 
aghaidh míle bliain. Is 

uisce é 95% den mhóin 
agus is pailin, deannach 
agus plandaí atá ag dreo 
Decaying), (caonach ach 
go háirithe), atá sa chuid 
eile. Leis na cianta in 
Éirinn, bhain daoine an 
portach, thriomaigh siad 
é agus ansin dhóigh siad 
é mar mhóin. Go hiondúil 
faighimid na coirp sna 
phortaigh nuair a bhíonn 
an mhóin á baint. 

Caomhnaíonn 
(preserve) portaigh 
coirp go maith toisc 
go bhfuil portaigh 
fuar agus aigéadach 
(acidic) ach nach bhfuil 

mórán ocsaigine iontu. 
Ní lobhann an corp; 
seargann (mummifies) 
an portach feoil an 
choirp. Caomhnaíonn 
reo coirp freisin. In 1991 
tháinig turasóirí ar chorp 
fir in oighearshruth sna 
hAlpa. Tugadh an t-ainm 
Ötzi ar an gcorp. Rugadh 
é thart ar 3300 R.C. 
Caomhnaíodh a chorp ar 
feadh 5300 bliain toisc 
go raibh sé reoite! 

Maidir le roinnt de 
na coirp a fhaighimid i 
bportaigh, seans gur thit 
na daoine isteach agus 
gur bádh (drowned) iad. 

B’fhéidir gur cuireadh 
(buried) roinnt eile acu i 
bportach d’aon ghnó. Is 
cosúil gur thuig daoine 
i bhfad, i bhfad ó shin 
gur áit mhaith é portach 
chun bia a chaomhnú. 
Tamall ó shin, nuair a 
bhí daoine ag obair ar 
phortach i gCo. Chill 
Dara, tháinig siad ar 
bhairille ina raibh im. 
Bhí meáchan 35 kg, nó 
gar dó, ann agus bhí 
an t-im thart ar 3,000 
bliain d’aois! Lean ort ag 
léamh agus faigh amach 
faoi conas lobhadh 
(decay) a chosc.

Food for thought

Portaigh agus picilí
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Cén fáth a lobhann bia?
Tá baictéir i ngach áit mórthimpeall orainn. Cabhraíonn a lán acu 
linn ach milleann cinn eile bia agus lobhann siad é. Ach is féidir 
beagnach gach saghas bia a chaomhnú ar bhealach éigin. Ceann de 
na bealaí is féidir sin a dhéanamh ná cosc a chur ar fhás an bhaictéir. 
Is seanbhealaí iad roinnt mhaith de na bealaí seo. Bain triail as na 
gníomhaíochtaí seo chun breis eolais a fháil. 

Thuig na hÉigiptigh agus na 
Gréagaigh ársa conas bia a phicilt 
chun é a chaomhnú. Bhí picilt 
coitianta i measc na Rómhánach 
freisin, thart ar dhá mhíle bliain ó 
shin. Chun bia a phicilt, úsáideann tú 
aigéid (acids), mar shampla fínéagar, 
chun baictéir a mharú. Fadó, rinne 
daoine feoil, torthaí agus glasraí 
a phicilt. Inniu, déanann daoine 
“picilí” as cúcamar agus glasraí 
eile. Féach go grinn ar an lipéad ar 
phróca	picilí	go	bhfeicfi	dh	 tú	cé	na	
glasraí atá istigh. Má dhéanann tú 
an phicilt i gceart, is féidir na glasraí 
a choimeád ar feadh na mblianta. 
Sa chéad ghníomhaíocht eile, déan 
cúcamar a phicilt. (Is bia álainn 
é cúcamar picilte i gceapaire, go 
háirithe lá te samhraidh!)

An maith 
leat picilí?

BUNÁBHAIR:
★ Fínéagar
★ Cúcamar
★ 2 bhabhla

★ Scian
★	Scannán	cumhdaithe	(clingfi	lm)	
★ Arán (más mian leat)

TREORACHA:
1. Iarr ar dhuine fásta cúpla slisne tanaí a ghearradh ón gcúcamar.
2. Cuir an líon céanna slisní sa dá bhabhla.
3. Clúdaigh le fínéagar na slisní atá i mbabhla amháin.
4. Cad a tharlóidh do na slisní cúcamair sa dá bhabhla má fhágann tú 

iad ar feadh seachtaine, nó níos faide? Tuar.
5. Féach ar na babhlaí gach lá. Breathnaigh agus taifead gach rud atá 

ag tarlú.
6. An raibh an ceart agat?

SMAOINIGH AIR SEO:
D’fhéadfá a rá go raibh na coirp ‘picilte’ sna portaigh freisin. Tá aigéad 
sna portaigh agus chabhraigh sin le caomhnú na gcorp.

daoine feoil, torthaí agus glasraí 

“picilí” as cúcamar agus glasraí 

an phicilt i gceart, is féidir na glasraí 

D’úsáid na hÉigiptigh ársa natron, 
substaint ghoirt (salty substance), chun 
coirp a sheargadh. D’úsáid siad salann 
speisialta – natron – chun na coirp a 
sheargadh Shúigh an natron suas na 
leachtanna (liquids) uile sa chorp. Is uisce é 70% de chorp an duine, nó 
thart air sin. Dá bhfágfadh na hÉigiptigh uisce istigh sa chorp marbh, 
lobhfadh (rot) an corp. Nuair a thóg siad na leachtanna uile amach as an 
gcorp, chrap (shrank) na mumaithe ach níor lobh siad.
Bain triail as píosa úill a sheargadh nó a leasú.

Searg úll

BUNÁBHAIR:
★ Úll 
★ A lán salainn 
★ Spúnóg chun an salann a thomhas
★ Scian chun an t-úll a ghearradh
★ Dhá mhála phlaisteacha ‘ziplock’ .i. málaí ar féidir iad a dhúnadh go 

dlúth

TREORACHA:
1. Socraigh ar mhéid an phíosa úill a sheargfaidh tú. 
2. Iarr ar dhuine fásta dhá phíosa úill den tomhas céanna a ghearradh duit.
3.	Socraigh	cé	mhéad	spúnóg	salainn	a	chuirfi	dh	tú	ar	an	úll.
4. Cuimil an salann isteach go maith ar phíosa amháin úill.
5. Cuir an píosa úill shaillte (salted) i mála amháin agus cuir an píosa úill 

eile i mála eile gan aon salann.
6. Tuar cé acu píosa a lobhfaidh ar dtús.
7. Breathnaigh ar na píosaí i rith seachtaine nó dhó – cad atá ag tarlú 

dóibh?
8. An ndearna tú an tuar ceart?

PLÉIGH É SEO:
Cé na hathruithe a bhí le feiceáil sna píosaí úill?
Tar éis seachtaine?_______________________________________
Tar éis coicíse? __________________________________________
Cad a tharlódh dá n-úsáidfeá dhá oiread an méid sin salainn san imscrúdú? 
Tuar agus imscrúdaigh. ________________________
_____________________________________________________

Sónna milse Is í an ocsaigin san aer a chuireann dath donn ar úlla agus ar thorthaí eile. 
Siúcraí, síoróip agus súnna - coisceann siad an t-athrú datha seo. Ar thug 
tú faoi deara go bhfeidhmíonn (works) an sú líomóide go han-mhaith? 
Feidhmíonn síoróip go maith freisin agus chabhraigh an siúcra beagán freisin. 
I gcás torthaí stánaithe, go minic is sú nádúrtha torthaí é an tsíoróip éadrom 
a bhíonn sna cannaí; is dócha go bhfuil sí níos sláintiúla ná síoróip throm. 

Fínéagar



Ó thús aimsire, bhí tábhacht le salann ar chúiseanna éagsúla. Sa 
tsean-Róimh, ba mhinic a fuair saighdiúirí salann mar íocaíocht 
(payment). Ciallaíonn an focal Laidine salarium ‘salann’ agus is uaidh 
sin a fhaighimid an focal Béarla ‘salary’. Thuig daoine i bhfad ó shin 
go dtógann salann uisce as bia. Ní féidir le baictéir fás gan uisce, agus 
mar sin, ní fhásann na baictéir go tapa. Ar an gcaoi sin, is féidir bia 
a leasú (preserve/cure) ach é a chur i salann. Go luath san 1800idí, 
bhí sé an-choitianta leasú a dhéanamh ar bhia, go háirithe feoil agus 
iasc, i salann. Tá an nós céanna fós againn inniu. 

Arbh eol duit?
D’fhorbair (developed) Clarence Birdseye tob-reo (fl ash 
freezing) in 1925. Reonn tob-reo an bia go han-tapa, agus 
ar an gcaoi sin, bíonn dath agus blas an bhia fós go maith 
nuair a leánn sé. 

An gcuireann tú 
salann air sin?

Níorbh é an natron goirt an t-aon rud a d’úsáid na hÉigiptigh chun 
mumaithe a chaomhnú, d’úsáid siad mil freisin. Bhí a fhios ag daoine fadó 
go bhféadfadh siad bia agus coirp a leasú le mil nó le siúcra ach níor thuig 
siad an fáth. Tá a fhios againne anois nach bhfásann baictéar i siúcra. 
Fiú sa lá atá inniu ann, úsáidimid soiróip shiúcrúil nó sú chun torthaí a 
chaomhnú i gcannaí stáin.  
Ar thug tú faoi deara go dtagann cuma dhonn ar thoradh, úll mar shampla, 
nuair a bhaineann tú an craiceann de? Ní bhíonn cuma chomh deas 
céanna air agus a bhí. Ní bhíonn craiceann riamh ar thorthaí i gcanna – 
conas a dheánann na táirgeoirí (producers) cinnte nach mbeidh an dath 
donn sin ann?   
Sa chéad ghníomhaíocht eile, déan scrúdú air seo.

Níorbh é an natron goirt an t-aon rud a d’úsáid na hÉigiptigh chun 

Sónna milse

TREORACHA:
1. Cuir lipéad ar gach pláta: úll gan tada eile, siúcra, síoróip, líomóid.
2. Bain an craiceann den úll agus gearr é ina ocht slisne bheaga.
3. Cuir dhá shlisne ar gach pláta. (Cén fáth ar fearr dhá shlisne a úsáid 

seachas slisne amháin)
4. Clúdaigh na píosaí úill le siúcra, síoróip nó líomóid, de réir mar atá 

scríofa ar na lipéid. Ná cuir tada leis na húlla ar an gcéad phláta. Fág 
na slisní thar oíche. Cad a tharla do dhath na n-úll ar na plátaí uile?
_______________________________ 

Bia a choimeád úr

Bhí a fhios ag uamhaigh (cavemen) fadó go bhféadfadh siad a gcuid 
feola a choimeád inite (edible) ar feadh tamall gairid, dá leagfadh siad í ar 
oighear. Thart ar thrí mhíle bliain ó shin, bhí a fhios ag na Gréagaigh nár 
loit bia chomh tapa céanna dá bhfuaródh oighear nó sneachta é. Ach thóg 
sé beagnach 2700 bliain eile sular airgeadh (were invented) cuisneoirí tí.
Fuair daoine amach fadó freisin go mairfeadh (last) feoil a bhí deataithe 
(smoked) i bhfad níos faide ná feoil a bhí cócaráilte ar an ngnáthbhealach. 
Fadó i dtíortha teo, thriomaigh daoine bia ar nós torthaí agus glasraí chun 
iad a chaomhnú. 

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna
3. Uisce 7. Feoiliteacha 8. Im 9. Natron

Anuas
1. Picilte 2. Ocsaigin 4. Caonach 5. Pailin 6. Deanach 10. Rossan

BUNÁBHAIR:
★ Úll amháin
★ Sú líomóide
★ Síoróip

★ Siúcra
★ Marcóir
★ Plátaí, fochupáin nó claibíní beaga

úll gan tada eile
siúcra líomóid

SÍORÓIP

síoróip

SIÚCRA

Líomóid
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Ionad Oideachas Eolaíochta

Crosfhocal
Trasna

3. 70% de chorp an duine, nó thart air sin. (5)

7. Díleánn plandaí _____ feithidí. (12)

8. Bhí meáchan 35 kg den bhia seo i mbairille i bportach. (2)

9. D’úsáid na hÉigiptigh ársa é chun coirp a sheargadh. (6)

Anuas

1. Is bia álainn é ceapaire de chúcamar ___________ . (7)

2. Cad is cúis leis an dath donn ar úll gan chraiceann? (8)

4. Ceann de na hábhair a bhíonn i bportach, mar aon le huisce. (7)

5. Ceann de na hábhair a bhíonn i bportach, mar aon le huisce. (6)

6. Ceann de na hábhair a bhíonn i bportach, mar aon le huisce. (8)

10. Fuair oibrithe Bhord na Móna corp sa phortach seo anuraidh.(6)

Fíricí Fónta
•	Fuarthas	níos	mó	ná	míle	corp	agus	creatlach	i	bportaigh	na	hEorpa.

•	Féach	ar	thaobh	cartán	bainne.	Feicfidh	tú	an	focal	‘paistéartha’ 
nó ‘pasteurised’ air. Ciallaíonn an focal sin gur téadh (was heated) 
an bainne go teocht áirithe go dtí gur mharaigh an teocht baictéir 
dhochracha a dhéanfadh tinn tú. 

•	In	Oirdheisceart	na	hÁise,	tá	planda	feoiliteach	ann	atá	chomh	mór	
sin	go	n-itheann	sé	lucha	agus	francaigh	–	agus	díleánn	sé	na	fiacla	
agus na cnámha freisin!

•	In	1969,	thug	spásairí	na	chéad	bhianna	go	dtí	an	ghealach.	Bhí	na	
bianna sin reothriomaithe (freeze-dried).

Plandaí portaigh

Is áiteanna iontacha speisialta iad portaigh na hÉireann. Ní hé amháin 
go gcaomhnaíonn siad coirp agus im ach tá plandaí neamhghnácha 
iontu freisin. Go hiondúil, itheann daoine agus ainmhithe plandaí mar 
bhia, ach tá plandaí feoiliteacha (carnivorous) sna portaigh. Ceapann 
(trap) na plandaí seo ainmhithe agus díleánn (digest) siad iad. Níl mórán 
cothaitheach i bportaigh, cothaithigh (nutrients) mar chailciam agus 
nítrigin, agus mar sin de, caithfidh plandaí iad a fháil ar shlí éigin eile. 
Déanann plandaí portaigh áirithe na cothaithigh seo nuair a cheapann 
siad feithidí agus nuair a dhíleánn siad iad, ar an mbealach céanna a 
ndíleánn do bholg bia.

Ar phortaigh in Éirinn fásann trí shórt planda a cheapann agus a dhíleánn 
feithidí. Is iad sin na drúchtíní (sundews) atá le feiceáil sa ghrianghraf 
thuas, na leitheanna uisce (butterworts) agus lusanna an bhorraigh 
(bladderworts). Ceapann drúchtíní agus leitheanna uisce feithidí ar a 
nduilleoga greamaitheacha (sticky). Maireann lusanna an bhorraigh 
in uisce. Ceapann siad feithidí beaga a shnámhann. Ceapann siad 
iad i mborradh (swelling) beag atá lán le haer. Má thugann tú cuairt ar 
phortach, seans go bhfeicfidh tú na plandaí seo ach tá siad ar taispeáint 
freisin i nGarraithe Náisiúnta na Lus i mBaile Átha Cliath.
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