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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Ní oireann an geimhreadh d’ainmhithe áirithe, m.sh gráinneoga agus ialtóga (bats),
agus nuair a thosaíonn an aimsir ag éirí fuar, tosaíonn siad ar chodladh trom an
gheimhridh. Tosaíonn gráinneoga ar chodladh trom an gheimhridh i mí Dheireadh
Fómhair nó i Mí na Samhna. Seans go gcodlóidh siad go dtí Mí Aibreáin nó Mí na
Bealtaine seo chugainn. Ní dhéanann ioraí rua codladh an gheimhridh, cé go
ngluaiseann siad níos moille agus nach mbíonn siad chomh gníomhach (active) agus
a bhí siad.

Maireann gráinneoga i gcoillearnach (woodland), i ngairdíní agus i bhfálta (hedges). Ní
fheicimid iad go minic i rith an lae mar is ainmhithe oíche (nocturnal) iad agus is fearr
leo dul amach san oíche ag lorg bia. Itheann siad a lán seilidí agus drúchtíní (slugs).
Itheann siad damháin alla, péisteanna, uibheacha agus fiú caora (berries) agus torthaí.
Má tá gráinneog agat sa ghairdín, is féidir leat bia cait a thabhairt di, ach deir eolaithe
gan bainne ná arán a thabhairt di mar nach n-oireann (suit) siad do ghráinneoga agus go
ndéanfaidh siad tinn iad.

B’fhéidir go gceapann tú gur rud aisteach é dul a chodladh ar feadh an gheimhridh,
ach ní bhaineann geimhriú (hibernation) go hiomlán le codladh. Nuair a dhéanann
ainmhí geimhriú, moillíonn (slows) buille an chroí agus an t-análú (breathing).
De ghnáth buaileann croí gráinneoige ar ráta 190 buille sa nóiméad ar an meán; nuair
a bhíonn sí ag geimhriú, buaileann a croí 20 buille sa nóiméad. Mar sin, ní bhíonn a
oiread fuinnimh (energy) ag teastáil uaithi le fanacht beo. Nuair nach mbíonn mórán
bia ar fáil sa gheimhreadh, cabhraíonn geimhriú leis an ainmhí fanacht beo.

T

Bíonn idir 5,000 – 7,000 dealg (spine) ar ghráinneog. Bíonn dath liathdhonn orthu. Bíonn
dealga na mbáibíní bog nuair a thagann siad ar an saol i mí an Mheithimh. Bíonn 4 nó 5
bháibín sa nead de ghnáth agus maireann gráinneog thart ar thrí bliana.
Uaireanta déanann gráinneoga a lán torainn. Nuair a bhíonn siad ag lorg bia, bíonn siad
ag smúrthacht (snuffling) agus ag srannadh (snorting). Uaireanta, má bhíonn eagla orthu,
ligfidh siad scread. Dreapann siad gan deacracht ar bhallaí agus ar fhálta. Má thiteann
siad síos, déanfaidh siad liathróidín díobh féin agus cosnóidh a ndealga iad ar dhamáiste
nuair a bhuailfidh siad an talamh. Tá snámh ag gráinneoga ach uaireanta báitear iad i
linn éisc i ngairdín, mar go mbíonn taobhanna na linne rómhín agus nach féidir leo
dreapadh aníos le héalú. Má tá linn éisc agat sa ghairdín, dear agus déan rampa chun
cabhrú leis na gráinneoga éalú uaithi.

á an fómhar linn arís. Úsáideann
Meiriceánaigh an focal Fall ar an
bhfómhar mar go dtiteann
duilleoga ó chrainn áirithe. Ar ndóigh,
titeann torthaí ó chrainn ag an am seo
den bhliain freisin. Tugaimid an t-ainm
crainn dhuillsilteacha ar chrainn a
chailleann duilleoga san fhómhar.
Tugaimid an t-ainm crainn shíorghlasa
ar chrainn a choimeádann duilleoga.
Uaireanta deir daoine gurb é an
fómhar an séasúr is fearr leo mar go
mbíonn dathanna áille ar an dúlra.
Bíonn na dathanna áille seo le feiceáil
mar go dtagann athrú ar dhath na
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nduilleog ar chrainn dhuillsilteacha.
Ach bíonn dath glas i gcónaí ar na
duilleoga ar chrainn shíorghlasa. Bíonn
áthas ar fheirmeoirí san fhómhar freisin
nuair a éiríonn leo na barra agus na
torthaí a bhaint agus nuair a éiríonn leo
bia an gheimhridh a chur ar leataobh
go slán sábháilte. Tá an t-ádh orainn in
Éirinn gur ar fheirmeacha na hÉireann a
fhásann a lán den bhia a ithimid.
Dá bhfanfadh na duilleoga agus na
torthaí uile san áit ar thit siad ar an
talamh, in aon charn (pile) mór amháin,
ní bheadh aon spás fágtha ar an
domhan do dhaoine! Mar sin, tá sé

tábhachtach go bhfuil bealach éigin
ann le fáil réidh (get rid) leo. Déanann
fungais (fungi) an gnó seo,m.sh.,beacáin
(mushrooms), beacáin bhearaigh
(toadstools) agus coincleacha (moulds).
Tosaíonn na fungais ag lobhadh
(decomposing) na nduilleog, agus sa
deireadh níl aon rud fágtha. Tá breis
eolais ar fhungais agus ar an
bhfómhar le fáil san eagrán seo
d’Eureka. Dála an scéil, an raibh a
fhios agat go bhfuil ainm eile i
nGaeilge ar bheacáin agus ar
bheacáin bhearaigh? ‘Fás aon oíche’
an t-ainm atá ar bheacán agus ‘púca

peill’ an t-ainm atá ar bheacán bearaigh!
Beidh Lá na gCrann ann amárach –
b’fhéidir go mbeidh obair speisialta ar
siúl agaibh. Ceiliúraimid crann ar leith
gach bliain ar Lá na gCrann. I mbliana,
is í an bheith (birch) atá i gceist. Is
ceann de chrainn dhúchasacha na
hÉireann í an bheith. Ní crann an-mhór
í, ach bíonn suas le 229 sórt feithide
(insect) ina gcónaí ar chrann beithe. Is
crann úsáideach í freisin mar gur féidir
páipéar agus sraithadhmad (plywood) a
dhéanamh as a hadhmad.
Ar aghaidh leat agus bain taitneamh
as an bhfómhar!

(Tá duilleoga na beithe an-bheag.)

Freagraí :
A = Crann Cnó Capaill B = Beith C = Seiceamar D = Dair
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An crann is
sine in Éirinn
Maireann (live) crainn bheithe idir 60 agus 90 bliain. Maireann crainn eile níos faide ná
sin. Deir eolaithe gur tháinig siad ar chrann atá 9,550 bliain d’aois sa tSualainn. Níl aon
chrann againn in Éirinn atá chomh sean leis sin, ach tá seanchrann iúir (yew) i gCo. Loch
Garman – deir daoine go bhfuil sé níos mó ná míle bliain d’aois.
Chun aois crainn a fháil amach, déanann eolaithe staidéar air tar éis an crann a leagan.
Féachann siad go mion ar na fáinní ar an stumpa. Comhaireann siad na fáinní chun aois
an chrainn a fháil. Má tá an crann fós ina sheasamh, is féidir buille faoi thuairim (guess)
a thabhairt faoina aois – feicfidh tú conas é sin a dhéanamh sa chéad ghníomhaíocht eile.

Fungais
Is dócha go bhfuil beacáin ite agat. Bíonn siad ar díol sna siopaí glasraí agus sna
hollmhargaí. Ach tá a lán cineálacha (types) éagsúla fungais le fáil agus feicfidh tú na
fungais fhiáine (wild) sin ag fás san fhómhar.

Dathanna Ceilte
Ó thús an fhómhair, tosaíonn athrú ag teacht ar dhath na nduilleog – in áit na nduilleog
glas feicimid duilleoga dearga, buí, oráiste, donna. Ar smaoinigh tú riamh cá as a
dtagann na dathanna seo? Bhuel, bhí na dathanna sin sna duilleoga i gcónaí, ach cheil
(hid) an dath glas iad. De réir a chéile, tosaíonn an dath glas ag dul i laige (fading) agus
bíonn na dathanna eile le feiceáil. B’fhéidir go dtarlaíonn an rud céanna le rudaí eile.
Déan an ghníomhaíocht seo go bhfeicfidh tú.

Tá roinnt de na fungais seo an-nimhneach. Ná hith fungas riamh go dtí go ndeir duine
fásta leat go bhfuil sé slán sábháilte. Ní féidir le fungais a gcuid bia féin a dhéanamh le
cabhair na gréine mar a dhéanann plandaí: ina áit sin, faigheann siad a gcuid bia ó
phlandaí agus ó ainmhithe. Nuair a fhaigheann fungais bia ó phlandaí marbha agus ó
ainmhithe marbha, tosaíonn na plandaí agus na hainmhithe ag lobhadh.

Suirbhé
ar bhia
Léigh tú ar an gcéad leathanach go raibh an t-ádh orainn in Éirinn mar go dtagann a
lán dár gcuid bia ó fheirmeacha anseo in Éirinn. Déanann báicéirí arán ó chruithneacht
a fhásann anseo. Tagann an bia déiríochta (dairy) ó bhainne bha na hÉireann. Is féidir
linn bradán (salmon) a fháil ó fheirm éisc in Éirinn. Ach an dtagann ár gcuid bia uile as
Éirinn?

Ní bhíonn síolta ag fungais mar a bhíonn ag plandaí eile. In ionad síolta, bíonn spóir
(spores) acu. Tá spór chomh beag bídeach sin nach bhféadfá é a fheiceáil, ach má
dhéanann tú an chéad ghníomhaíocht eile, feicfidh tú na mílte acu sa spórphrionta (spore
print).

BUNÁBHAIR:
* Páipéar bán
* Cloigeann beacáin

BUNÁBHAIR:
* Miosúr
* Sreangán
* Cara a chabhróidh leat
* Crann
TREORACHA:
1. Tomhais go hairde de 150 cm ar an gcrann – úsáid an miosúr.
2. Cuir píosa sreangáin thart ar an gcrann ag an airde seo.
3. Tomhais an méid sreangáin a d’úsáid tú chun dul timpeall ar an gcrann. Is é seo
timpeall (girth) an chrainn.
4. Roinn an fad seo ar 2.5 (m.sh. Timpeall = 100 cm. Roinn 100 cm ar 2.5. Toradh = 40)
5. Bheadh an crann sin thart ar 40 bliain d’aois.

TREORACHA:
1. Bris an gas (stalk) ón mbeacán. Cuir an cloigeann ar an bpáipéar (féach ar an
léaráid).
2. Fág an cloigeann ar an bpáipéar ar feadh lae. Ná bain dó (do not touch). Tar éis 24
uair an chloig, ardaigh é.
3. Beidh púdar ar an bpáipéar. Seo iad na milliúin spór a thit ón gcloigeann. Is féidir le
gach spór fás ina fhungas eile.
FUNGAS SPEISIALTA
Is sórt speisialta fungais é strufal (truffle). Bíonn siad an-daor ar fad. Sa bhliain 2007,
chaith duine €197,500 ar strufal bán!

Cad is ainm dom?
D.
A.

C.

Léigh tú ar an gcéad leathanach gurb í an Bheith an crann ar
leith do Lá na gCrann i mbliana. An eol duit cén cuma atá ar
dhuilleog bheithe? Taispeánann an grianghraf seo ceithre
shórt duilleog duit – is duilleog ó chrann beithe í ceann acu.
Bain úsáid as na leideanna chun na duilleoga a ainmniú.
Cuir an litir chuí ar an líne bhriste. Tá na freagraí ar
leathanach eile.
Dair. Tá imeall tonnúil (wavy) ar an duilleog ......................
Beith. Tá cruth biorach ar an duilleog. Tá a lán fiacla ar a
taobh ......................
Seiceamar. Tá cúig chuid ar an duilleog, cosúil le lámh .............
Crann Cnó Capaill. Tá a lán duillíní (leaflets) sa duilleog
......................

B.

BUNÁBHAIR:
* Marcóirí – dathanna éagsúla; gheobhaidh tú torthaí (results) suimiúla ó mharcóir dubh
* Uisce
* Seilitéip
* Siosúr
* Páipéar bán – páipéar súite (blotting paper) nó páipéar cistine
* Fochupán nó coimeádán eile don uisce
* Leabhair agus peann luaidhe nó rialóir chun an páipéar a chrochadh san uisce
TREORACHA:
1. Gearr stiall chaol (narrow strip) páipéir atá thart ar 3cm ar leithead (wide) agus
20 cm ar fad.
2. Cuir beagán uisce san fhochupán.
3. Úsáid an marcóir dubh chun marc a chur ar an bpáipéar thart ar 1cm ó bhun an
pháipéir.
4. Tuar an bhfuil aon dath eile ceilte faoin dath dubh.
5. Greamaigh an píosa páipéir ar an bpeann luaidhe agus socraigh é mar atá sa
léaráid. Bí cinnte go bhfuil bun an pháipéir san uisce ach nach bhfuil an ponc dubh
ann. Féach cad a tharlaíonn de réir mar a ghluaiseann an t-uisce suas an páipéar.
6. An raibh an ceart agat?

BUNÁBHAIR:
* Léarscáil an domhain
* Léarscáil na hÉireann
* Boscaí agus paicéid fholmha, ghlana ó bhia (bailigh iad sa rang)
* Lipéid (labels) ó bhia stánaithe (canned)
* Lipéid ó thorthaí agus ó ghlasraí
AIRE: Ná tabhair isteach pacáistí ó fheoil ná ó iasc. Beidh boladh gránna uathu tar eis tamaill.
TREORACHA:
1. Le do ghrúpa, féach ar na boscaí, na paicéid agus na lipéid a bhailigh sibh.
Déan iarracht fáil amach ó na lipéid cá as ar tháinig an bia.
2. Déan dhá charn (piles) – bia ó Éirinn, bia ó áiteanna eile.
3. Aimsigh na háiteanna éagsúla ar na léarscáileanna.
ANOIS, FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO:
• Cén bia a tháinig as Éirinn?
• An bhfuil aon bhia stánaithe as Éirinn sa charn?

SMAOINIGH AIR SEO:

• An bhfuil aon bhia reoite as Éirinn sa charn?

• An gceapann tú go dtabharfaidh marcóirí eile na torthaí céanna? Pléigh le do
mhúinteoir conas fáil amach.

• Cé mhéad bia déiríochta a bhí agat?

• Is féidir le súil an duine 7,000,000 dath a fheiceáil. Déan liosta de na dathanna uile
atá ar eolas agat. Cé mhéad atá ar an liosta?

• An raibh tú ábalta fáil amach cad iad na contaetha as ar tháinig
an bia Éireannach?

• An raibh aon bhia agat a tháinig as níos mó ná tír amháin?

