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2 Feabhra 2011Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig – Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) 

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

In Eureka na seachtaine seo caite,
labhraíomar ar fhuacht uafásach an
gheimhridh. Is dócha go raibh 
an-spraoi agat sa sneachta, ach bhí
deacrachtaí móra ag roinnt ainmhithe,
m.sh. éin.Tá a lán éan chomh beag sin
nach raibh siad ábalta fanacht teolaí
cé go bhfuil siad clúdaithe le cleití.

De réir mar a éiríonn an aimsir níos
fuaire, bíonn ar éin bia a lorg chun iad
féin a choimeád te. Ach, mo léan, sa

gheimhreadh ní bhíonn mórán feithidí
(insects) ar fáil agus ní bhíonn mórán
caor fágtha ar chrainn ná ar thoir faoin
am seo. Ní bhíonn na héin ábalta
péisteanna ná bia eile a fháil ar an
talamh má tá sí clúdaithe le sneachta
nó le hoighear.

Ach beidh an t-earrach linn go luath.
Tosóidh na héin ag tógáil neadacha
agus ag breith uibheacha. Roinnt de
na héin a d’fhág Éire an fómhar seo

caite, fillfidh siad arís. Tugaimid imirce
(migration) mar ainm ar ghluaiseacht
éin agus ainmhithe eile ó áit amháin
ar an domhan go háit eile, ag séasúir
áirithe. Is beagnach do-chreidte
(unbelievable) iad roinnt de na haistir
a dhéanann éin.

Faoin am a shroicheann na héin
Éire, ba cheart go mbeadh dóthain
bia anseo dóibh. Ach idir an dá linn,
bíonn cabhair ag teastáil uathu chun

bia a fháil. San eagrán seo
d’Eureka, tugaimid moltaí duit
maidir le cabhrú leo.

Insímid duit freisin faoi thurgnamh
(experiment) tábhachtach eolaíochta
inar féidir leat páirt a ghlacadh.
Beidh obair  eolaíochta á déanamh
agat, díreach mar a dhéanann eolaí,
agus beidh tábhacht leis na torthaí
agus leis an eolas a bhailíonn tú.
Léigh leat.

Éiníní, Éiníní ....Éiníní, Éiníní ....

EurekaIrish_7.13  26/1/11  10:13  Page 2



BUNÁBHAIR:
* Uibheacha cruabhruite (nó clocha den mhéid chéanna)

* Péint

* Marcóirí feilte

* Uaineadóir (timer)

TREORACHA:
1. Roghnaigh áit i dtimpeallacht na scoile chun na huibheacha a chur i

bhfolach.
2. Scrúdaigh an áit go cúramach agus tabhair na dathanna faoi deara.
3. Cad iad na dearaí (designs) is fearr chun na huibheacha a cheilt?
4. Dathaigh nó péinteáil na dearaí seo ar na huibheacha.
5. Cuir i bhfolach iad san áit ar roghnaigh tú.
6. Féach cén fad a thógann sé ar do chairde iad a fháil.

Éin in Éirinn
Uibheacha

agus
Neadacha

Ní fhásfaidh na sicíní 
sna huibheacha gan teas
(thart ar 35°C). Bíonn cnap
(knob) cnáimhe ar ghob an
tsicín. Fiacail uibhe an 
t-ainm atá ar an gcnap seo.
Úsáideann an sicín é seo chun
briseadh amach as an
mblaosc. Titeann an fhiacail
uibhe den ghob ansin.

Taistealaíonn na milliúin éan na mílte ciliméadar, agus ansin, tar éis cúpla mí,
taistealaíonn siad na mílte ciliméadar ar ais arís. Is éin bheaga bhídeacha iad roinnt de
na héin seo. Mar shampla, meánn (weighs) an Ceolaire Sailí (willow warbler) idir 6 agus
10 ngram (meánn ubh sicín thart ar 57 gram!). Ach thart ar mhí an Mhárta gach bliain,
sroicheann an Ceolaire Sailí Éire tar éis taisteal ó thíortha na hAfraice, m.sh. Gána.
Eitlíonn sé níos mó ná 6,000 ciliméadar trasna na bhfarraigí, na sléibhte agus na
ngaineamhlach (deserts). Agus nuair a thagann an Fómhar, eitlíonn sé an bealach ar fad
ar ais arís!

Is í an Gheabhróg Artach (Atlantic Tern) an t-éan is mó taistil dá bhfuil againn. Caitheann
sé an geimhreadh san Antartach agus tagann sé go hÉirinn chun pórú (breed).
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?  

Bain úsáid as léarscáil nó as atlas chun na haistir seo a rianú (trace).

Seo liosta de na deich n-éan is coitianta faoin tuath in Éirinn. Ach tá a n-ainmneacha
measctha. Déan iarracht iad a oibriú amach. Cé acu éan atá sa ghrianghraf?  

1. enorilíd  2. oln bdhu  3. haósmlc  4. esiodgp  

5. ír aur  6. áeionflg  7. gasn rbeca  

8. mlco llceoi  9. cchúra  10. rógca itlah

Aistir na n-éan

Is breá le hainmhithe uibheacha a ithe! Mar sin, bíonn ar éin iad a chosaint. Beireann
formhór na n-éan a gcuid uibheacha i nead – bíonn cruth cupáin ar nead go hiondúil.
Bíonn na neadacha faoi cheilt, agus ar an mbealach sin, bíonn na huibheacha slán.
Ach beireann éin áirithe a n-uibheacha in áiteanna oscailte, m.sh. cois farraige. Cén
chosaint a bhíonn ag na huibheacha seo? Bíonn duaithníocht (camouflage) orthu –
bíonn dath speisialta orthu sa chaoi nach féidir iad a fheiceáil go héasca sa
timpeallacht. Tóg mar shampla na Geabhróga (Terns) Beaga– déanann siad nead ar
an ngaineamh. Bíonn dath an ghainimh ar a n-uibheacha agus bíonn siad breactha
(speckled) sa chaoi gurb ionann a ndath agus dath na gcloch beag bídeach cois trá.
Cad a thugann duaithníocht mhaith d’ubh? Gheobhaidh tú amach sa chéad
ghníomhaíocht eile.

Arbh
eol

duit?

Grianghraf: John Hammond 
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Má thuigeann na héin go mbeidh bia ar fáil go rialta i gclós na scoile,
tiocfaidh siad go rialta.

PLÉIGH:

1.Dreoilín.2.Lon dubh.3.Smólach.4.Spideog.5.Rí rua (chaffinch).6.Fáinleog.
7.Snag breac.8.Colm coille.9.Rúcach.10.Caróg liath (hooded crow).

1.Bréagach.Tagann dath an lasairéin ó líocha (pigments) ina chuid bia.Seans go
mbeidh ribí róibéis sa bhia ach ní gá go mbeidh.2.Bréagach.Beireann an ostrais
an ubh is mó.3.Bréagach.Bíonn brollach dearg ar an spideog fhireann (male)
agus ar an spideog bhaineann.4.Fíor.5.Fíor.6.Fíor.7.Fíor.8.Bréagach.

Tabhair bia 
do na héin

Tagann na
héin ar scoil!

BUNÁBHAIR:
* Leac fuinneoige nó bord éan

* Réimse (range) bia – is maith le héin an sórt bia a bhíonn agat don lón
(cáis,úlla, arán, mar shampla). Ná cuir amach feoil mar meallfaidh sí francaigh
agus lucha. Is féidir bia a cheannach d’éin fhiáine – bíonn gráinní éagsúla agus
piseanna talún ann.

* Leabhair nó cairteacha a chabhróidh leat na héin a aithint

TREORACHA:
1. Roghnaigh am áirithe den lá nuair a bheidh clós na scoile folamh. Tá seans níos
fearr ann go dtiocfaidh na héin chuig clós ciúin folamh ná chuig clós ina bhfuil a
lán daoine.
2. Roghnaigh áit oiriúnach chun féachaint ar na héin.
3. Is fearr uainchlár (rota) a leagan amach agus go bhféachfaidh duine nó beirt ar
na héin gach seal. Cuirfidh scata mór daoine isteach ar na héin.
4. Comhair líon na n-éan a fheiceann tú in achar áirithe, m.sh. 15 nóiméad.
5. Úsáid leabhair nó cairteacha (má tá cinn agat) chun na héin a aithint. Tá cinn
mhaithe ar fáil ó Birdwatch Ireland (www.birdwatchireland.ie)
6. I leabhar nótaí, taifead dáta, líon na n-éan agus na cineálacha éagsúla.
Déan cairt chun an t-eolas seo a léiriú.

IMSCRÚDUITHE EILE:
An dtagann éin éagsúla nuair a bhíonn an aimsir níos
teo, níos fuaire, níos fliche?

DÚSHLÁN BREISE
1 Dear imscrúdú le fáil amach cén sórt bia is mó a
thaitníonn leis na héin.
2. Ar cheart duit sórt amháin bia nó dhá shórt bia a
chur amach? An gá na
píosaí bia a chomhaireamh?
3. Déan cairt agus taifead na héin a thagann gach lá agus cad a itheann siad.
4. Taifead cén sórt bia is mó a thaitníonn leis na héin.

PLÉIGH:
Cén cineál bia is fearr le héin áirithe?

Léigh tú ar an gcéad leathanach go raibh an-deacrachtaí ag éin i rith an gheimhridh
chrua seo. Iarrann Bird Watch Ireland ar dhaoine bia a chur amach do na héin a
thagann isteach sa ghairdín nó i gclós na scoile. Tá sé an-éasca é seo a dhéanamh.
Cabhróidh an bia leis na héin fanacht te. Is féidir bia ar nós síolta a cheannach i siopaí.
Is breá leis an lon dubh úlla agus is breá leis an spideog cáis. Cuir amach torthaí, arán
taisithe (moistened) agus prátaí cócaireáilte freisin. Ach ná cuir amach arán tirim mar
d’fhéadfadh sé at (swell) i mbolg an éin. Ní ceart bia saillte (salted) m.sh. criospaí nó
piseanna talún saillte a thabhairt d’éin ach oiread.

Tá a lán fuinnimh i mbia sailleacha (fatty). An méathras (fat) agus an fuinneamh a
chailleann éin i rith na haimsire fuaire, cabhraíonn bia sailleacha leo roinnt de a chur
ar ais. Is féidir cnapán geire (lump of suet) nó craiceann bagúin a chrochadh do na
héin, agus is breá leo an cáca thíos. Seo mar 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 bhfuil sé fuar.
6. Bain taobhanna an phota den cháca agus croch taobh amuigh é.

FAIGH AMACH:
Cé na héin a meallann (attract) an cáca iad?

DÚSHLÁN BREISE
Tá sé tábhachtach freisin go mbeidh dóthain uisce ag éin. Bíonn sé an-deacair orthu
uisce a fháil má bhíonn oighear ar na locháin agus ar na linnte. Chomh maith le
huisce a ól, úsáideann éin é chun iad féin a ní. Coinníonn an níochán a gcuid cleití
glan agus inslíonn (insulate) na cleití iad in aghaidh na haimsire fuaire.

Bain triail as folcadán éan a dhearadh agus a dhéanamh. Cad faoi clúdach araid
bhruscair (dustbin) a chur bun os cionn sa talamh?  Bí cinnte nach mbíonn oighear
ar dhromchla an uisce.
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Cairde
cleiteacha

Ghlacamar an ghrianghraf seo de rí rua an samhradh seo caite. Thaitin mo
chuid bia go mór leis! An bia a thugamar don spideog (sa ghrianghraf ar an
leathanach eile), thaitin sin léi siúd freisin.

Ag obair le heolaithe

An bhfuil na ráitis seo fíor nó bréagach? Tá na freagraí ar leathanach eile.

1. Ní bhíonn dath bándearg ar lasairéin (flamingoes) ach amháin má itheann siad 
a lán ribí róibéis (shrimps).

2. Beireann an ostrais an ubh is lú.

3. Bíonn brollach dearg ar an spideog fhireann (male) ach ní bhíonn ar an 
spideog bhaineann.

4. Beireann an chuach a cuid uibheacha i nead éin eile. Tugann an t-éan eile 
aire don chuach óg.

5. Úsáideann na gabhláin bhinne (house martins) láib chun nead a dhéanamh.

6. Is feidir le lon dubh siúl ar an talamh.

7. Déanann crúidín (kingfisher) a nead i dtollán (tunnel).

8. Ní fheiceann éan dath ar bith seachas dubh agus bán.

CEARTÚ
In eagrán na Nollag, mheascamar suas na blianta agus dúramar go raibh Brú na Bóinne
2000 bliain níos sine ná na pirimidí san Éigipt!  Ar ndóigh, tá Brú na Bóinne 500 bliain
níos sine ná iad. Gabhaimid buíochas le daltaí na Modhscoile i nDún Mánmhaí a chonaic
an botún agus a chuir ar an eolas muid.

Is deacair a rá cén t-am go díreach a bhfillfidh
éin ar Éirinn. Deir eolaithe áirithe go n-athróidh
téamh domhanda pátrún na himirce agus go
mb’fhéidir go bhfillfidh roinnt éan ar Éirinn níos
luaithe ná mar ba ghnáth (usual) dóibh. 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 agus Storc Bán den chéad uair gach
bliain. Faigh breis eolais ar an tionscadal ag
www.springalive.net agus ansin beidh tú
ullamh chun páirt a ghlacadh ann.

An bhfuil tú
chomh héirimiúil

le héan?

An bhfuil tú
chomh héirimiúil

le héan?
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