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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Seachtain na gCrann

I ngairdíní Chaisleáin Bhiorra i gCo. Uíbh Fhailí, thit crann
ollmhór poibleoige (poplar) i rith stoirmeacha na míosa seo
caite. Bhí an crann 200 bliain d’aois. Aisteach go leor, is é an
crann seo iontráil (entry) na hÉireann i mbliana sa chomórtas
Eorpach bliantúil ‘Crann na Bliana’. Beidh torthaí an chomórtais
ar fáil ar an 19 Márta. Tá úinéirí an chrainn chun é a fhágáil
san áit inar thit sé, in aice na habhann, agus binse mór álainn a
shnoí (carve) as anois.
Rinne na stoirmeacha sin an-dochar dá lán crann agus
thit líon (amount) mór díobh. In eagrán na seachtaine seo,
féachfaimid ar an gcabhair a thugann crainn duinn agus conas a
úsáidimid iad. Is í seo Seachtain na gCrann - déanfaimid crainn
a cheiliúradh!
Tá a lán crann an-sean ar fad. Ní fios go díreach cén áit in
Éirinn ina bhfuil an crann is sine, ach i gCo. Loch Garman tá
crann iúir (yew) ann atá os cionn 1,000 bliain d’aois. Agus deir
daoine go bhfuil crann darach Bhrian Bhorú i gCo. Cheatharlach
os cionn 1,000 bliain d’aois freisin. Cé go bhfuil an crann seo
an-sean, bíonn dearcáin (acorns) air gach bliain! Chuir (planted)
daoine na mílte dearcán ón gcrann sin ar fud na tíre. Ní fios cé
a chuir an crann darach féin ach is cosúil go bhfuil baint éigin
ag an gcrann leis an Ardrí deiridh ar Éirinn, a rugadh gar don áit.
Crann eile atá an-sean is ea an crann iúir i gColáiste Phádraig,
Maigh Nuad – tá sé idir 700 agus 800 bliain d’aois. Tugann
daoine ‘Crann Thomás an tSíoda’ mar ainm air.
Chuir daoine crainn mar go raibh a gcuid adhmaid úsáideach.
Déanaimid troscán, doirse, páipéar agus fiú rudaí mar thaos
fiacla agus guma coganta as crainn. Chuir daoine crainn iúir
gar do chaisleáin mar go raibh adhmad an iúir go hiontach mar
bhoghanna boghdóireachta (archery bows) agus mar throscán.
Tá an-tionchar (influence) ag an adhmad in uirlisí ceoil ar an
bhfuaim a dhéanann siad. Úsáidimid adhmad ó chrainn éagsúla
chun uirlisí éagsúla a dhéanamh. Chun veidhlín nó giotár a
dhéanamh, úsáidimid sprús, saileach (willow) nó mailp (maple)
go hiondúil. Má tá uirlis ceoil adhmaid agat, faigh amach cén
sórt adhmaid atá inti.
Tá ról eile ag crainn, ról atá an-tábhachtach sa saol. Tá
daoine, eolaithe ina measc, an-bhuartha faoi théamh domhanda.
Tá an iomarca dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar agus sin
ceann de na cúiseanna a bhfuil téamh domhanda againn. Súnn
na crainn dé-ocsaíd charbóin isteach agus dá gcuirfimis crainn,
b’fhéidir go gcuirfimis moill ar an téamh domhanda. Chomh
maith leis sin, coimeádann fréamhacha na gcrann an ithir le
chéile agus cuidíonn sé seo le cosc a chur ar thuilte (floods).
Ach cé go bhfuil crainn an-úsáideach, gearrann daoine síos
líon millteach mór crann in aghaidh na bliana. Samhlaigh páirc
pheile a bhfuil crainn curtha (planted) uirthi. Deir eolaithe go
ngearrann daoine síos an méid sin crann gach trí shoicind! An
gcuideofá leis an domhan? Cuir crann i rith na seachtaine seo.

Cén aois tú?

Cé go bhfuil seanchrainn againn in Éirinn, níl aon cheann againn a bhuafaidh
comórtas na haoise ar domhan! Go dtí 2013, shíl daoine gurbh é an crann
péine (pine) i Sléibhte Bána Chalifornia an crann ba shine ar domhan. Thug
daoine Methusaleh mar ainm ar an gcrann sin – bhí sé 4,845 bliain d’aois. Ach
le déanaí, tháinig eolaithe ar chrann eile sna Sléibhte Bána - tá sé 5,062 bliain
d’aois. Níl ainm ar an gcrann sin go fóill.
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.

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.

Uisce ag gluaiseacht
Tá duilleoga ag barr gach crainn. Tá
na duilleoga beo agus caithfidh siad
uisce a bheith acu chun fanacht beo.
Ní féidir le huisce dul isteach trí na
duilleoga. Mar sin, caithfidh sé teacht
aníos ón ithir. Conas a shroicheann
an t-uisce barr an chrainn?
Is planda é crann, tá sé cosúil le féir
nó caisearbhán (dandelion) nó planda
soilire. Is é stoc (trunk) an chrainn
an gas (stem). Gluaiseann uisce ó na
fréamhacha tríd an ngas go dtí na
duilleoga ar barr. Faigh amach cad a
tharlaíonn taobh istigh de ghas, m.sh.
gas soilire. An ngluaiseann an t-uisce
i gcuid ar leith den ghas?
Bunábhair:
• Coimeádán uisce
• Gas soilire a bhfuil duilleoga air
• Dath bia (food colouring) – dearg
nó gorm más féidir
Treoracha:
1. Cuir cúpla braon den dath bia
isteach san uisce sa chaoi go
mbeidh dath láidir agat.
2. Cuir an gas soilire isteach san
uisce daite. Fág ansin é cúpla
uair an chloig nó thar oíche.
3. Tóg an gas amach as an uisce.
Breathnaigh go cúramach air.
4. Iarr ar do mhúinteoir an gas
a ghearradh nó a bhriseadh i
gcúpla áit.
Pléigh:
Ar tháinig athrú ar bith ar na
duilleoga?
Má bhriseann tú an gas, feicfidh
tú snáitheanna (threads) ann. Is
féitheacha (veins) iad seo. Cén
fáth a bhfuil siad ann? An bhfuil
an t-uisce daite i ngach áit taobh
istigh den ghas, nó an bhfuil sé sna
féitheacha amháin?

Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
An t-uisce atá sna duilleoga, galaíonn (evaporates) sé. Ach i ndiaidh dó seo
tarlú, caithfidh an planda uisce a chur ina áit agus súnn sé aníos breis uisce,
ó na fréamhacha tríd an ngas. Gluaiseann an t-uisce suas trí na féitheacha.
Tá na féitheacha an-chaol agus is mór an chabhair go bhfuil naisc láidre idir
na móilíní (molecules) uisce. Dá bharr seo is féidir leis an bplanda an t-uisce a
tharraingt aníos go dtí an barr i gcolún uisce nach mbrisfidh.

Trasna 6. CHOILLEARNACH, 7. FUNGAS, 9. STUMPA, 10. POIBLEOIGE
Síos 1. BHOGHANNA, 2. MAIGH NUAD, 3. METHUSALEH, 4. FUINSEOIGE,
5. PHAORAIGH, 8. DAIR.

Crosfhocal

1: Seiceamar; bachlóg E. 2: Crann cnó capaill; bachlóg C. 3: Fuinseog;
bachlóg A. 4: Feá; bachlóg D. 5: Dair ; bachlóg B.

Freagraí ar ‘Duilleoga
agus Bachlóga’

An crann
is airde in
Éirinn
Mí na Samhna seo caite, d’ainmnigh
eolaithe an crann is airde in Éirinn.
Is giúis Dhúghlais (Douglas Fir) é i
gCúirt an Phaoraigh i gCill Mhantáin.
Tá an crann 61.5 méadar ar airde –
tá sé níos airde ná Halla na Saoirse i
mBaile Átha Cliath atá 59.5 méadar
ar airde. Níl sé chomh hard leis an
Túr Solais (Spire) atá 120 méadar ar
airde. Ach níl sa ghiúis Dhúghlaise
ach tor beag i gcomparáid leis an
gcrann is airde ar domhan – tá sé
sin 155 méadar ar airde agus tá sé i
gCalifornia.
Is crann fuinseoige é an crann
dúchasach is airde in Éirinn agus
tá sé 40 méadar ar airde. Tá sé i
ngairdín Marlfield House i gCluain
Meala i gCo. Thiobraid Árann.
Má tá cónaí ort in aice leis na crainn
seo, ba mhaith an smaoineamh é dul
ar cuairt chucu.

Duilleoga agus Bachlóga
1

2

3

4

5

Sa phictiúr, feicfidh tú na duilleoga a bhíonn ar chúig cinn de na crainn is
coitianta (most common) in Éirinn. Na duilleoga uile atá sa phictiúr, bíonn siad
le feiceáil ar chrainn dhuillsilteacha ón earrach go dtí an fómhar gach bliain.
Tá cruthanna éagsúla ar dhuilleoga éagsúla. Níl gach duilleog roinnte ar an
mbealach céanna; tá ranna (sections) i nduilleoga áirithe agus cheapfá go raibh
duilleoga eile déanta as duilleoga beaga. Duillíní (leaflets) a thugaimid mar
ainm ar na duilleoga beaga seo.
Níor chuireamar ainmneacha ar na duilleoga sa phictiúr, chuireamar
uimhreacha orthu. Seo dúshlán duit – aimsigh ainm gach duilleoige. Úsáideann
eolaithe eochracha chun ainmneacha rudaí beo a aimsiú. Déan do chuid oibre
mar a dhéanfadh eolaí – úsáid an eochair bhrainseála thíos chun an duilleog
a ainmniú i ngach pictiúr. Scríobh an uimhir faoin ainm ceart san eochair. Seo
duit na leideanna:
An bhfuil mo dhuilleog roinnte ina duillíní?
Tá
Níl
An bhfuil 5 dhuillín ar mo dhuilleog? An bhfuil ranna ar mo dhuilleog?
Tá
Níl
Tá
Níl
An bhfuil ciumhais
Seiceamar
chorrach ar mo
Uimhir _______ dhuilleog?
Tá
Níl
Dair
Beith
Uimhir _______ Uimhir _______
Tá sé fós ró-luath sa bhliain chun duilleoga a fheiceáil ar chrainn. Caithfidh tú
fanacht ar feadh cúpla seachtain eile go dtí go dtiocfaidh na duilleoga amach
as na bachlóga (buds). Má theastaíonn uait crainn a aithint anois, caithfidh
tú na bachlóga a aithint. Thíos, tá pictiúir de bhachlóga crann ann ach níl na
hainmneacha leo ach oiread, tá litreacha leo.
Crann cnó capaill Fuinseog
Uimhir _______ Uimhir _______

A

B

C

D

E

Bain úsáid as do chuid scileanna bleachtaireachta chun an litir cheart a chur
le gach bachlóg. Scríobh an litir cheart in aice leis an gcur síos.
• Feá (beech): Tá an bhachlóg cúng (narrow) agus tá pointe
uirthi._______
• Cnó Capaill: Bachlóg mhór ghléineach (shiny) atá uirthi seo._______
• Seiceamar: Tá dath glas ar an mbachlóg. ______
• Fuinseog: Tá dath dubh ar an mbachlóg agus tá an choirt
(bark) liath. _______
• Dair: Tá a lán bachlóg beag ar bharr na craoibhe. _________
Anois meaitseáil an bhachlóg lena duilleog – scríobh an litir in aice leis
an uimhir a scríobh tú thuas.
Tá na freagraí ar leathanach eile más mian leat iad a sheiceáil.

Arbh eol duit?

Ní fhásfaidh dearcáin ar chrainn dharach go hiondúil go mbeidh na crainn 50
bliain d’aois, ar a laghad. Má chuireann tú dearcán an fómhar seo chugainn,
cén aois a bheidh agat sula mbeidh tú in ann dearcáin an chrainn sin a chur?

Crainn na hÉireann
Tá thart ar 10% d’Éirinn clúdaithe le foraiseacha. Ní móran é sin i gcomparáid
le céatadán na hEorpa. Tá níos mó crann síorghlas anseo ná mar atá crainn
dhuilsilteacha mar gur foraoiseacha buaircíneacha (coniferous) iad a lán de
na foraoiseacha. Bíonn crainn phéine agus crainn ghiúise sna foraoiseacha seo.
Thosaigh crainn dhúchasacha ag fás in Éirinn i ndiaidh na Ré Oighir dheiridh,
thart ar 15,000 bliain ó shin (13,000 RC). Is crann dúchasach é crann nár thug
an cine daonna isteach sa tír, na crainn a fhásann go nádúrtha sa tír. Is crainn
dhúchasacha iad an dair, an fhearnóg (alder), an fhuinseog, an bheith (birch),
an coll (hazel), an iúr agus an péine Albanach. Is crainn neamhdhúchasacha
iad na crainn a thug an cine daonna isteach sa tír m.sh. an fheá, an seiceamar,
an crann cnó capaill agus an ghiúis Dhúglais. Níl ach fíorbheagán fágtha den
choillearnach (woodland) dúchasach a chlúdaigh Éire fadó.

Crosfhocal

Trasna
6. Níl ach fíorbheagán fágtha den ___________ a chlúdaigh
Éire fadó. (13)
7. Tá sé ag marú crann i nGuagán Barra. (6)
9. Chun aois crainn a fháil amach, féachann eolaithe ar na
fáinní ar an _______. (6)
10. I ngairdíní Chaisleáin Bhiorra, thit
crann____________. (10)
Síos
1. Tá adhmad an iúir go hiontach mar _________
boghdóireachta. (9)
2. Tá ‘Crann Thomás an tSíodaʼ sa bhaile seo. (5, 4)
3. Thug daoine an t-ainm seo ar chrann atá 4,845 bliain dʼaois. (10)
4. Is crann _____________ é an crann dúchasach is airde
in Éirinn. (10)
5. Tá an crann is airde in Éirinn i gCúirt an ___________ i gCill
Mhantáin. (9)
8. Is crann dúchasach é. (4)

Aicídí ar
chrainn
Mí Dheireadh Fómhair, d’insíomar duit faoi fhungais, m.sh. beacáin
agus giosta. Tá na fungais seo úsáideach mar bhia nó nuair a bhímid ag
cócaireacht. Ach uaireanta, déanann fungas dochar do chrainn. Fuair eolaithe
amach go bhfuil fungas ag marú crann i nGuagán Barra, i gCo. Chorcaigh.
Chun leathadh na haicíde (spread of disease) seo a stopadh, ghearr siad síos
16,000 crann.
Tá gaol idir an bhfungas atá ag déanamh an dochair agus an ceann a thug
dúchan na bprátaí (potato blight) agus an Gorta go hÉirinn sa 19ú céad.
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