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Ionad Oideachas Eolaíochta

Aistir na n-éan

Léigh tú faoi ghráinneoga agus faoi gheimhriú.  Cuir triail ort féin anois.

1. Cén aois, de ghnáth, a bhíonn ag gráinneoga óga nuair a dhéanann 
siad geimhriú? 

____________________________________________________
2. Cén meáchan a theastódh uathu chun maireachtáil tríd an 

ngeimhreadh? 
____________________________________________________
3. Cé mhéad céim a thiteann teocht choirp na gráinneoige nuair a 

dheanann sí geimhriú? 
____________________________________________________

4. Cé mhéad uair níos lú atá croíráta gráinneoige i rith geimhrithe? 
____________________________________________________

Fíricí Fónta

•  I rith an gheimhridh, bailíonn ealtaí druideanna (flocks/murmurations 
of starlings) le chéile le titim na hoíche (at dusk) agus eitlíonn siad 
i gcuaifigh (swirls) síos go talamh agus aníos arís go tapa, sula 
socraíonn siad iad féin do chodladh na hoíche. 

• ‘Torc’ (boar) an t-ainm a thugaimid ar ghráinneog fhireann agus 
‘cráin’ (sow) ar ghráinneog bhaineann.

• Géanna, lachain agus lapairí (wading birds) eile a bhfuil cónaí 
orthu i gceantar an Artaigh, is iomaí ceann díobh a chaitheann an 
geimhreadh ar imirce in Éirinn.  

•  Ní thógann sé ach 7 n-uair an chloig ar ealaí glóracha (whooper 
swans) taisteal ón Íoslainn go hÉirinn, trasna 1,000 km farraige. 

Aistir na n-éan 
Thaistealódh an Gheabhróg Artach suas le 1,000,000 ciliméadar i rith a shaoil.

Cabhraigh leis na heolaithe

I nGaillimh, tá eolaithe ag bailiú eolais ar dhallóga féir. Má fheiceann tú ceann,  
inis don fhoireann ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (dormouseireland @
gmail.com) nó ar 086-0660208. Ba mhór an chabhair dóibh é.
A lán de na héin a chuaigh ar imirce, beidh siad ag filleadh go luath mar 
go bhfuil an t-earrach ag teacht. Níl a fhios againn cathain go díreach a 
fhillfidh siad ach, de ghnáth, tosaíonn siad ar an turas faoi mhí an Mhárta. 
Deir eolaithe áirithe go n-athróidh téamh domhanda patrún na himirce 
agus go mb’fhéidir go bhfillfidh roinnt éan ar Éirinn níos luaithe ná mar ba 
ghnáth leo. Tá seans agat páirt a ghlacadh i dturgnamh (experiment) mór 
a chabhróidh le heolaithe breis eolais a fháil ar imirce éan. Chun bheith 
páirteach sa tionscadal ‘Spring Alive’, cláraigh (register) ar líne an t-am 
agus an áit a bhfeiceann tú Fáinleog, Cuach, Gabhlán Gaoithe (swift) agus 
Storc Bán den chéad uair gach bliain (cé gur annamh a fheicimid storc 
bán in Éirinn). Cabhróidh do mhúinteoir leat clárú. 
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Sa scéal, Eachtraí 
Eilíse i dTír na nIontas, 
tá cóisir tae ar siúl ag 
an Haitéir Craiceáilte. Ag 
an gcóisir, is iad Eilís, an 
Giorria Márta agus an 
dallóg fhéir (dormouse) 
an-chodlatach na 
haíonna (guests). Is 
breá le dallóga féir 
codladh a dhéanamh. 
Caitheann siad thart ar 
thrí cheathrú dá saol 
ina gcodladh! Cheap 
eolaithe nach raibh 
dallóga féir ar bith in 
Éirinn, ach is cosúil go 
bhfuil cinn ina gcónaí 
anseo le seacht mbliana 

anuas, ar a laghad. 
Ceapann na heolaithe 
gur tháinig siad anseo ón 
bhFrainc – b’fhéidir go 
raibh siad ina gcodladh i 
dtuí a tháinig isteach ón 
bhFrainc do chapaill ráis.  

Is maith le dallóga féir 
cónaí le chéile i ngrúpaí 
beaga; cónaíonn siad i 
bhfálta (hedges) agus i 
ngairdíní faoin tuath. Tá 
siad chomh mór le lucha 
ach tá eireaball mór 
clúmhach (furry) orthu, 
rud nach bhfuil ar lucha. 
Itheann siad cnónna, 
sméara agus torthaí eile 
chomh maith le feithidí 

ach ní bhíonn sé éasca 
teacht ar an mbia seo 
i rith an gheimhridh. 
Chun fanacht beo i rith 
an gheimhridh, mar sin, 
déanann dallóga féir 
geimhriú (hibernation) 
ó Dheireadh Fómhair 
go mí Aibreáin nó 
Bealtaine. Seans go 
gceapfá, agus tú ag 
féachaint ar ainmhithe 
atá ag geimhriú, go 
bhfuil siad beagnach 
marbh. Déanann siad 
análú go han-mhall. 
Tá teocht a gcoirp gar 
don reophointe. Ach 
nuair a thagann feabhas 

ar an aimsir, tosaíonn 
na hainmhithe seo ag 
bogadh timpeall arís. In 
Éirinn, déanann ialtóga 
(bats) agus gráinneoga 
geimhriú freisin. Is 
mamaigh (mammals) 
iad freisin. Ach ní 
dhéanann ioraí geimhriú, 
cé go gceapann a lán 
daoine go ndéanann.  

Mar gheall ar an 
drochaimsir agus ar an 
easpa (lack of) bia, téann 
ainmhithe eile ar imirce  
(migrate) chuig tíortha 
eile. In Éirinn tá éin 
áirithe chomh beag sin 
nach féidir leo fanacht 

teolaí (warm) i rith an 
gheimhridh anseo, cé go 
bhfuil cleití á gclúdach. 
Is iontach go deo roinnt 
de na turais a dhéanann 
éin agus iad ag dul ar 
imirce. Taistealaíonn na 
milliúin díobh na mílte 
ciliméadar agus ansin 
taistealaíonn siad na 
mílte ciliméadar ar ais 
cúpla mí ina dhiaidh sin. 
Faoin am a shroicheann 
siad Éire, bíonn an 
t-earrach tagtha agus 
níos mó bia ar fáil.

I dtíortha eile atá 
an-fhuar, tagann cuma 
eile ar roinnt ainmhithe 

chun dul in oiriúint don 
(adapt to) aimsir fhuar. 
Athraíonn sionnaigh 
Artacha agus giorriacha 
Artacha a ndath ó dhonn 
go bán sa chaoi nach 
féidir le haon chréatúr 
eile iad a fheiceáil sa 
sneachta. Ní bhíonn 
mórán sneachta in 
Éirinn, agus mar sin, ní 
thagann athrú ar dhath 
na n-ainmhithe sa tír 
seo.  An tseachtain seo, 
féachfaimid ar shamplaí 
den imirce agus den 
gheimhriú.

Wildlife in Winter.

An fiadhúlra 
sa gheimhreadh



 Aistir na n-éan

Is éin bheaga bhídeacha iad roinnt de na héin a théann ar imirce ó Éirinn. Mar 
shampla, tá idir 6 agus 10 ngram meáchain sa Cheolaire Sailí (willow warbler). 
Tá thart ar 57 gram meáchain san ubh sicín  a d’íosfá don bhricfeasta! Ach 
eitlíonn an t-éan bídeach seo an bealach ar fad ó thíortha na hAfraice, m.sh., 
Gána, le bheith in Éirinn thart ar mhí an Mhárta. Taistealaíonn sé níos mó ná 
6,000 ciliméadar trasna na bhfarraigí, na sléibhte agus na ngaineamhlach 
(deserts). Agus nuair a thagann an fómhar, eitlíonn sé ar ais arís!

Is í an Gheabhróg Artach (Atlantic Tern) an t-éan is mó taistil dá bhfuil againn. 
Caitheann sé an geimhreadh in Antartaice agus tagann sé go hÉirinn chun 
pórú (breed) sa samhradh. Taistealaíonn sé thart ar 40,000 km gach bliain. 
Is féidir le Geabhróg Artach maireachtáil go mbíonn sé cúig bliana is fiche 
d’aois. Cé mhéad km a thaistealódh sé i rith a shaoil, mar sin? 

Beathaigh na héin

Ní théann éin uile na hÉireann ar imirce.  Ba dheas cabhrú leis na cinn 
sin a fhanann anseo i rith an gheimhridh. Is féidir bia a thabhairt dóibh 
– coimeádfaidh an bia teolaí iad. Is féidir bia áirithe, síolta m.sh., a 
cheannach i siopaí. Is maith le lonta dubha úlla ach is breá le spideoga 
cáis. Is féidir torthaí, arán taisithe (moistened) agus fataí cócaráilte a chur 
amach freisin. Tá a lán fuinnimh (energy) le fáil i mbia sailleach (fatty), i 
bpíosa geire (suet) nó i gcraiceann (rind) bagúin mar shampla. Cailleann 
éin fuinneamh agus saill nuair a bhíonn an aimsir an-fhuar; chabhródh an 
sórt seo bia leo an fuinneamh agus an tsaill a chur orthu arís. Is breá le 
héin ‘cáca’ speisialta. Is mar seo a dhéanann tú é: 

BUNÁBHAIR:
• Potaí iógairt 
• Cipín solais 
• Téad 
• Babhla 
• Marla
• Spúnóg adhmaid 
• Blonag (lard) 
• Píosaí cáise nó bia d’éin fhiáine
• Piseanna talún (peanuts) gan salann

TREORACHA:
1. Iarr ar do mhúinteoir cabhrú leat an bhlonag a leá (melt). Déan é seo i  
 mbabhla mór in oigheann micreathonnach (microwave).
2. Measc isteach na cnónna, na síolta agus araile; bíodh an meascán  
 cosúil le leite thiubh.
3.  Go cúramach, déan poll i lár bhun an phota iógairt. 
4.  Cuir an téad tríd an bpoll agus ceangail an cipín le bun na téide sa  
 chaoi nach féidir leis an téad teacht ar ais tríd an bpoll (féach ar an  
 léaráid). Dún an poll le marla.
5.  Cuir an meascán isteach sa phota. Fág sa chuisneoir é go dtí go  
 bhfuil sé fuar.
6.  Bain taobhanna an phota den cháca agus croch taobh amuigh é. 
7.  Déan taifead de na cineálacha éan a meallann (attract) an cáca  
 seo iad?

Arbh eol duit?
Ná cuir amach arán tirim ar fhaitíos go n-atfadh (swell) sé i mbolg an éin. 
Ná tabhair bia le salann m.sh., criospaí ná cnónna saillte (salted) d’éin 
riamh

Dúshlán breise
Is gá d’éin uisce a bheith acu le hól. Bíonn sé deacair orthu uisce a fháil 
nuair a chlúdaíonn oighear linnte agus locháin. Níonn éin iad féin in uisce 
freisin. Má tá a gcuid cleití glan, coimeádfaidh na cleití iad te nuair a bheidh 
an aimsir fuar.  
Ba shuimiúil an rud é folcadán éan a dhearadh agus a dhéanamh. D’fhéadfá 
barr araid (bin) bhruscair a shá (sink) bun os cionn isteach sa talamh. 
Ná déan dearmad a chinntiú nach gclúdaíonn oighear dromchla an uisce. 

Geimhriú in Éirinn
Má tá cónaí ar ainmhí ar oileán, tá sé deacair dó dul ar imirce mura bhfuil 
sciatháin air. Tá an t-ádh linn anseo in Éirinn go mbíonn na geimhrí cineálta 
(mild) go leor agus go mbíonn na mamaigh (mammals) in ann maireachtáil, 
de ghnáth. Déanann roinnt acu geimhriú ach ní dhéanann ainmhithe eile 
geimhriú, an broc mar shampla. Ní bhíonn na hainmhithe seo chomh 
gníomhach agus a bhíonn siad in aimsir the, ionas go mbeidh siad in ann 
fuinneamh a shábháil. Déanann roinnt acu saghas suanaíochta (torpor/ 
codladh) agus moillíonn (slows)  an tsuanaíocht seo a gcroí agus a n-análú. 
Ach déanann gráinneoga geimhriú. I rith an gheimhridh, íslíonn siad a gcroí 
agus a n-análú go ráta an-íseal; maireann siad ar an tsaill atá ina gcorp. 

1.  Bíonn gráinneoga óga thart ar cheithre nó cúig mhí nuair a 
dhéanann siad geimhriú.

2.  Theastódh meáchan 450 gram, ar a laghad, uathu chun dóthain 
saille a bheith acu chun maireachtáil tríd an ngeimhreadh.

3.  Titeann teocht choirp na gráinneoige 30°C nó mar sin nuair a 
dheanann sí geimhriú.

4.  Tá croíráta gráinneoige 10 n-uaire níos lú i rith geimhrithe.

Freagraí ar Thráth na gCeist



Gráinneoga gleoite
Úsáideann gráinneoga fuaimeanna éagsúla (smuasaíl, gnúsachtaí 
agus sianta) (snuffl es, grunts, squeals) chun cumarsáid a dheanamh 
lena chéile. Tá thart ar 5000 dealg (spíne) ar chorp gráinneoige. Tá 
gach dealg díobh toll (hollow); fanann dealg ar an gcorp ar feadh 
bliana nó mar sin, ansin titeann sí amach agus fásann ceann nua. 
Is feoiliteoirí iad gráinneoga agus is maith leo mionainmhithe a ithe, 
m.sh. péisteanna talún, drúchtíní (slugs), seilidí, gailseacha (earwigs) 
nó aon mhionainmhí eile ar féidir leo breith air. Tosaíonn siad ag 
geimhriú i mí Dheireadh Fómhair agus ní dhúisíonn siad go dtí mí an Mhárta. Beirtear na báibíní i mí an 
Mheithimh; caitheann siad an samhradh ag ithe agus ag cur suas meáchain. (Má thagann gráinneoga isteach 
sa ghairdín, is féidir bia tirim do chait a thabhairt dóibh ach ná tabhair bainne na bó dóibh – ní maith dóibh 
é.) Tá idir 7 agus 25 gram meáchain sna gráinneoga nua-bheirthe. Faoi mhí Dheireadh Fómhair, tá thart ar 
450 g meáchain sna gráinneoga óga agus tá dóthain saille orthu le maireachtáil tríd an ngeimhreadh. Nuair 
nach mbíonn gráinneoga ag geimhriú, bíonn croíráta 200 buille sa nóiméad acu, i gcomparáid leis an 20 buille 
sa nóiméad nuair a bhíonn siad ag geimhriú. Is é 34 chéim Celsius (34°C) gnáththeocht (temperature) corp 
gráinneoige. Nuair a bhíonn gráinneog ag geimhriú, titeann an teocht go 4°C. 

Análú i 
nGráinneoga 

agus i nDaoine
Nuair a bhíonn gráinneoga ag geimhriú, ní análaíonn 
siad ach uair amháin gach dhá nóiméad. Ach nuair a 
bhíonn siad ag ligean a scíthe, seachas ag geimhriú, 
análaíonn siad thart ar 25 uair sa nóiméad. Nuair a 
bhíonn siad níos gníomhaí, méadaíonn ar an ráta 
anála go 50 anáil sa nóiméad. 

An athraíonn an ráta anála a bhíonn ag duine ar an 
gcaoi chéanna?

As anáil
Tugaimid an t-ainm ‘ráta anála’ ar líon na n-análacha a 
ghlacann tú gach nóiméad. Ach tá sé níos éasca tomhas 
a dhéanamh ar líon na n-análacha a thógann tú i 30 
soicind. Análaíonn tú isteach agus amach in aon anáil 
amháin

Bunábhair:
•  Clog nó uaireadóir a bhfuil snáthaid soicind air
•  Cara a chabhróidh leat na 

hanálacha a chomhaireamh 

Treoracha:
1.  Comhair líon na n-análacha a ghlacann tú i 30 

soicind. Cuimhnigh! Análaíonn tú isteach agus 
amach in aon anáil amháin.

2.  Déan an ghníomhaíocht sin trí huaire. 
Cén tábhacht atá leis seo? 

3.  Taifead na torthaí ar an tábla.
4.  An athróidh aclaíocht do ráta anála? Tuar.
5.  Rith ar an láthair (on the spot) ar feadh dhá 

nóiméad.
6.  Taifead líon na n-análacha i 30 soicind anois

Líon na n-análacha 
i 30 soicind

An chéad uair An dara huair An tríú huair

Líon na n-análacha 
tar éis 30 soicind 
ag rith ar an láthair

An chéad uair An dara huair An tríú huair

As anáil
Tugaimid an t-ainm ‘ráta anála’ ar líon na n-análacha a 
ghlacann tú gach nóiméad. Ach tá sé níos éasca tomhas 
a dhéanamh ar líon na n-análacha a thógann tú i 30 
soicind. Análaíonn tú isteach agus amach in aon anáil 

•  Clog nó uaireadóir a bhfuil snáthaid soicind air

1.  Comhair líon na n-análacha a ghlacann tú i 30 
soicind. Cuimhnigh! Análaíonn tú isteach agus 

6.  Taifead líon na n-análacha i 30 soicind anois

Tugaimid an t-ainm ‘ráta anála’ ar líon na n-análacha a 
ghlacann tú gach nóiméad. Ach tá sé níos éasca tomhas 

 

Déan an ghníomhaíocht sin trí huaire.
 An raibh an ceart agat?
__________________________________
Smaoinigh air seo:
Chomhair tú líon na n-análacha a thóg tú i 30 soicind. 
Cad é líon na n-análacha in 1 nóiméad amháin?
An athróidh aclaíocht de shaghsanna eile do ráta anála 
ar an mbealach céanna? Iarr cead ar do mhúinteoir 
cúpla triail a dhéanamh.
An bhfuil ráta difriúil anála ag buachaillí ná mar atá ag 
cailíní? Dear imscrúdú chun a fháil amach.

Arbh eol duit?
Uaireanta nuair a bhíonn siad ag geimhriú, ní análaíonn
gráinneoga ar chor ar bith i dtréimhse 150 nóiméad.


