
Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 10, Eagrán 26, 28 Bealtaine 2014

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Is í Bloom an fhéile gairdíní agus 
bia is mó in Éirinn agus beidh sí ag 
tosú amárach. Beidh sí ar siúl i bPáirc 
an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, go 
dtí an Luan seo chugainn. Beidh na 
mílte duine i láthair chun taispeántais 
na mbláthanna agus na ngairdíní áille 
a fheiceáil. Ach ní caitheamh aimsire 
nua é suim a chur i mbláthanna – le 
5000 bliain anuas, bhí suim ag daoine 
iontu. Deir eolaithe gur bhain na 
daoine is luaithe, fiú, taitneamh as na 
rudaí áille beo seo freisin.

Le fada an lá, chreid daoine go 
raibh brí éagsúil le gach bláth. Mar 
shampla, tá bláthanna áille bána ar 
ghairleog agus chreid daoine gur 
dhíbir gairleog ainspioraid (evil spirits) 
agus mí-ádh. Fadó, sheol daoine 
teachtaireachtaí chuig daoine eile 
agus d’úsáid siad bláthanna chun 
sin a dhéanamh. Mar shampla, má 
chuir duine nóinín, chiallaigh sé ‘Ní 
inseoidh mé an rún riamh’.  Má chuir 
duine poipín (poppy) buí chugat, 
chiallaigh sé ‘Tá súil agam go mbeidh 

tú saibhir’.
Bíonn brí nó teachtaireacht eile ag 

baint le bláthanna freisin. Uaireanta, 
is siombal (comhartha / symbol) tíre 
iad plandaí nó bláthanna – tá an 
tseamróg ar cheann de shiombail 
na hÉireann agus is é an rós bláth 
náisiúnta Shasana. Agus baineann 
bláthanna áirithe le gach mí freisin. 
Is féidir bláthanna a úsáid chun 
teachtaireacht rúnda a chur  
chuig cara.

Tá bláthanna go hálainn, ach 

chomh maith leis sin, cabhraíonn 
siad leis an bpláinéad maireachtáil 
(survive). Déanann bláthanna pailin 
agus gluaiseann an pailin ó bhláth go 
bláth. Tugaimid pailniú (pollination) 
mar ainm air seo. Fásann an phailin 
agus is mar sin a dhéanann an planda 
síol. Cruthaíonn na plandaí na barra 
(crops) uile a ithimid. Gan phailniú, ní 
fhásfadh formhór na bplandaí agus 
ní bheadh na barra againn. Tá breis 
eolais againn duit ar bhláthanna –  
léigh leat.

Blooming

Faoi bhláth



Puzal na mbláthanna Plandaí mar bhia
Tá an príomhspiaire le cuairt a thabhairt ar chúig thír éagsúla san Eoraip. 
Tá sí le bualadh le spiaire eile i ngach tír. Tá tasc rúnda le déanamh 
ag gach duine de na spiairí eile seo. Tá a fhios acu cén tasc é ach níl 
a fhios acu cathain a bheidh sé le déanamh acu. Nuair a bhuailfidh an 
príomhspiaire leo, inseoidh sí do gach duine acu cén mhí ina mbeidh an 
tasc le déanamh acu. Ach tá an t-eolas ar fad i gcód rúnda bláthanna. 
Tá liosta de chúig phéire planda ag an bpríomhspiaire. Insíonn an chéad 
phlanda i ngach péire di cá bhfuil sí le dul; is cód é an dara planda don 
mhí ina mbeidh ar an spiaire an tasc a dhéanamh.
Seo an liosta: 

AN ÁIT A MBEIDH SÍ AG DUL AN MHÍ INA NDÉANFAIDH SIAD
AN TASC

seamair dhearg buíán  

tiúilip Lús an chromchinn

edelweiss plúirín sneachta

feochadán cuileann

fraoch rós

An féidir leat freagra an phuzail a aimsiú?  Faigh amach cá mbeidh 
na spiairí ag feidhmiú, agus cathain. Gheobhaidh tú leideanna eile san 
eagrán seo d’Eureka. Tá na freagraí ar leathanach eile.  

 

Bláthanna aisteacha
Ní bhíonn bláth ar gach planda - ní bhíonn bláth ar 
raithneach (fern), ná ar chaonaigh (mosses), ná ar 
chrainn áirithe, péine (pine) mar shampla. Ach bíonn 
bláth ar níos mó ná 80% de phlandaí. Bíonn gach sórt 
crutha, méide, datha orthu.  
Is é ‘an chluas chaoin ollmhór’ an bláth is mó ar 
domhan. Tugann eolaithe an t-ainm rafflesia arnoldii 
air. Cé go bhfuil ainm deas fileata air i nGaeilge, ‘corpse 
flower’ an t-ainm atá air i mBéarla. Is i bhforaoiseacha 
báistí na hIndinéise a fhásann an bláth tearc (rare) seo. 
Bíonn sé suas le méadar trasna agus chomh trom le 
7 gcileagram. Bíonn boladh bréan air, cosúil leis an 
mboladh a bheadh ar fheoil atá ag lobhadh, ach is breá 
leis na feithidí an boladh sin toisc go meallann sé iad 
chun pailniú a dhéanamh ar an bplanda!
An raibh a fhios agat gur feoiliteoirí iad plandaí áirithe 
– go mbeireann siad ar ainmhithe agus go ndíleánn 
(digest) siad iad?  Féach ar an bpictiúr den ascaid 
(pitcher plant) – beireann an ascaid ar fheithidí taobh 
istigh dá duilleoga tiubha. Ansin díleánn an planda iad 
mar a dhíleánn do bholg do chuid bia.
Dáiríre, ní itheann mórán plandaí ainmhithe ach itheann 
ainmhithe, agus daoine san áireamh, plandaí mar bhia.

Faighimid bia ó chodanna (parts) éagsúla den phlanda - ithimid
fréamhacha, síolta, torthaí, bláthanna, gais agus duilleoga. 
Féach ar liosta na bplandaí ar thaobh chlé na cairte seo. Cén chuid den 
phlanda sin a ithimid? Cuir tic sa bhosca ceart. Rinneamar an chéad 
cheann duit. 

fréamhacha síolta torthaí bláthanna duilleoga gais

cairéad √

oráiste

leitís

práta

pónaire

cóilís

spionáiste

tornapa

cabáiste

brocailí

soilire

pis

tráta

Dathanna an Tuair Cheatha
Déanann codanna éagsúla de do chorp 
tascanna éagsúla. Brúnn do chroí fuil 
thart ar do chorp; análann do shrón aer 
isteach; bolaíonn tú rudaí le do shrón 
freisin. Scríobh síos liosta den obair a 
dhéanann codanna eile de do chorp.  
Ar an gcaoi chéanna, déanann codanna 
éagsúla de phlanda gnóthaí éagsula. 
Tógann na fréamhacha uisce isteach; 
déanann na duilleoga bia; tugann gas 
taca (support) don phlanda. Agus i 
measc rudaí eile meallann (attracts) 
an bláth feithidí. Sin an fáth a bhfuil 
tábhacht leis na dathanna geala a 
bhíonn ar bhláth. Meallann dathanna 
éagsúla feithidí difriúla. Nuair a thugann 
feithid cuairt ar bhláth, piocann sí suas 
roinnt pailine agus tugann sí léi í go 
bláth eile. Fásann an phailin ó bhláth 
amháin síos isteach sa bhláth eile. Is 
mar sin a dhéanann an planda síol.



Cad a ólfaidh tú?

Dear bláth daite
Baineann a lán garraíodóirí sult as fás bláthanna a bhfuil dathanna nua orthu. Mar shampla, is bláthanna ‘nua’ 
iad tiúilipí dubha agus cóilísí corcra. Sa chéad ghníomhaíocht eile, bain triail as dath nua a chur ar bhláthanna 
bána.

BUNÁBHAIR:
• 4 choróineach (carnation) bhána (mura féidir leat 

coróinigh a fháil, is féidir leat úsáid a bhaint as 
soilire (celery) a bhfuil duilleoga ar a bharr.)

• 4 choimeádán (prócaí trédhearcacha)
• Dathanna bia (dearg, buí, gorm)
• Siosúr
• Uisce

TREORACHA:
1. Cuir uisce isteach sna coimeádáin go mbeidh siad leathlán.
2. Cuir idir 20 agus 30 braon den dath bia isteach i dtrí 

choimeádán. Cuir dath difriúil i ngach coimeádán díobh. Fág 
uisce sa cheathrú coimeádán.

3. Gearr gas na gcoróineach ar fiar (diagonally); ar an gcaoi  
sin, súfaidh siad isteach níos mó uisce.

4. Cuir coróineach amháin i ngach coimeádán. Tuar cad a 
tharlóidh do na bláthanna.

5. Fág na bláthanna ar feadh cúpla uair an chloig. An raibh do 
thuar i gceart?DÚSHLÁN BREISE

Tóg coróineach eile agus iarr ar do mhúinteoir an gas a ghearradh ina dhá leath, ó bhun go barr. Cuir leath an ghais choróinigh san uisce dearg agus 
an leath eile san uisce gorm. Tuar cén dath a bheidh ar an mbláth. 

Tá uisce uainn le maireachtáil. Ní 
mhairfimid níos faide ná 3- 5 lá gan 
uisce. Ní mhairfidh plandaí gan uisce 
ach oiread; sin an fáth a gcuirfimid 
bláthanna gearrtha isteach i vása 
uisce láithreach.  An gceapann tú 
gur féidir le bláthanna gearrtha 
maireachtáil i leachtanna (liquids) eile 
seachas uisce? Dear imscrúdú le fáil 
amach.

TREORACHA
1. Pleanáil tástáil chothrom le fáil amach an éireoidh níos fearr le 

bláthanna in uisce nó i leachtanna eile ar nós deochanna boga, 
uisce le siúcra, uisce le salann. Seo cúpla leid duit.

2. Cad a thomhaisfidh tú? An dtomhaisfidh tú cé mhéad a
fhásfaidh na bláthanna, nó cá fhad a mhairfidh siad nó rud éigin eile?
3. An gcuirfidh tú an méid céanna uisce i ngach coimeádán?
4. An mbeidh na bláthanna uile ar comhairde agus ar cóimhéid ag tús 

an imscrudaithe?
5. An leanfaidh d’imscrúdú ar feadh seachtaine nó coicíse nó níos 

faide arís?
6. Bí cinnte go ndéanfaidh tú taifead ar na torthaí ar fad. 

BUNÁBHAIR:
• Bláthanna gearrtha ó ghairdín nó ó 

shiopa
• Uisce 
• Siúcra 
• Salann 
• Coimeádáin
• Deochanna boga ar nós 7 Up, Coke, 

oráiste nó aon deoch eile is mian leat

Smaoinigh air seo: An dóigh leat go bhfásann bláthanna níos fearr in uisce ina 
bhfuil siúcra, nó in uisce nach bhfuil aon rud breise ann?

Bliain Bhláthach
Bíonn baint ag bláthanna áirithe le míonna ar leith,
dar le roinnt daoine.  Cé acu mí atá ar an bhféilire sa phictiúr?

Eanáir plúirín sneachta
Feabhra sabhaircín
Márta lus an chromchinn
Aibreán nóinín
Bealtaine lile na ngleanntán
Meitheamh rós

Iúil duilleog bháite (waterlily)
Lúnasa poipín
Meán Fómhair ialus (morning glory)
Deireadh Fómhair buíán (marigold)
Samhain nóinín mór (chrysanthemum)
Nollaig cuileann



Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i 
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta 
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC 
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &
Janet Varley
Dearadh: INM Studio
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka,
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
Cuir ríomhphost chuig:
eureka@ independent.ie
www.independent.ie/eureka

Ionad Oideachas Eolaíochta

• I rith na 1600idí, bhí tiúilipí chomh luachmhar sin gurbh fhiú (worth) 
níos mó ná ór iad na bleibíní (bulbs)!

• Is leis an bPrionsa Séarlas i Sasana na Scillí (oiléain bheaga amach 
ó chósta Chorn na Breataine) (Cornwall). Na daoine a chónaíonn ar 
na hoileáin, íocann siad cíos bliantúil leis. Lus an chromchinn is ea 
an cíos! 

• Speicis mhóra den ascaid - is féidir leo lucha agus laghairteanna 
(lizards) a mhealladh isteach agus a dhíleá.

• Is planda é puya raimondii agus fásann an planda tearc seo sna 
hAindéis i Meiriceá Theas. Ní thagann bláth air go mbíonn sé 150 
bliain d’aois agus ansin, faigheann sé bás.

• Ainlíonn dordeáin (hummingbirds hover) os comhair bláthanna agus 
iad ag bailiú neachtair. Úsáideann siad méid ollmhór fuinnimh chun 
é seo a dhéanamh.  Bheadh ort 150 kg burgar a ithe chun an méid 
seo fuinnimh a dhéanamh. (Faigh rud éigin a bhfuil meáchan 1 kg 
ann, mála  plúir, mar shampla. Anois, samhlaigh 150 díobh sin!)

Fíricí fónta

Puzal na mbláthanna
Tá ar an bpríomhspiaire dul go hAlbain (feochadán), go dtí an 
Danmhairg (seamair dhearg), an Ollainn (tiúilip), an Eilbhéis (edelweiss), 
agus an Iorua (fraoch). Tá an tasc sa Danmhairg le déanamh i mí 
Dheireadh Fómhair (buíán).  San Ollainn, tá sé le déanamh i mí an 
Mhárta (lus an chromchinn). San Eilbhéis, tá sé le déanamh i mí Eanáir 
(edelweiss), agus in Albain, tá sé le déanamh i mí na Nollag (cuileann). 
Ar deireadh, tá ar an spiaire san Iorua an tasc a dhéanamh i mí an 
Mheithimh (rós).

Plandaí mar bhia
Is fréamhacha iad cairéid agus tornapaí. Is síolta iad piseanna 
agus pónairí. Is duilleoga iad leitís, cabáiste agus spionáiste. Is gais 
iad prátaí agus soilire. Is torthaí iad trátaí agus oráistí. Is bachlóga 
(buds) iad cóilís agus brocailí a osclaíonn ina mbláthanna.

Arbh eol duit?
Ní mhairfidh ár bplainéad gan phlandaí. Úsáideann plandaí glasa dé-
ocsaíd charbóin as an aer agus fuinneamh na gréine chun a gcuid bia 
féin a dhéanamh. Ag an am céanna, cuireann siad amach ocsaigin. 
Fótaisintéis an t-ainm a thugaimid ar an bpróiséas seo. Agus sinn 
ag análú, úsáidimid ocsaigin – mar sin, ní fhéadfaimis maireachtáil 
gan phlandaí. Faighimid na rudaí seo ó phlandaí: bia, adhmad, cógais 
(medicines), olaí, rubar, agus ruaimeanna (dyes). Is ábhair iontaise (fossil 
materials) iad gual agus peitreal a thagann ó phlandaí
freisin. Mar sin, faighimid foscadh, éadaí, cógais, breoslaí agus an-chuid 
rudaí eile uathu chomh maith. 

Bláthanna náisiúnta
Léigh tú ar an gcéad leathanach gur siombal náisiúnta tíre é planda nó bláth, 
uaireanta. Ar ndóigh, is í an tseamróg siombal náisiúnta na hÉireann. Caitheann 
a lán daoine an tseamróg ar a gcuid éadaí ar Lá Fhéile Pádraig. Uaireanta, tá an 
siombal céanna ag dhá thír – is é an rós an siombal náisiúnta atá ag Sasana agus 
ag Lucsamburg. Is é an poipín an siombal náisiúnta atá ag an mBeilg agus ag an 
bPolainn. Tá liosta thíos de roinnt de na bláthanna náisiúnta seo agus de na tíortha 
lena mbaineann siad. Mura bhfuil a fhios agat cén chosúlacht atá ar aon cheann 
de na bláthanna seo, féach i leabhar nó i gcatalóg faoin ngairdín nó ar an idirlíon.

TÍR PLANDA

An Eilbhéis Edelweiss

Alba Feochadán

An Bhreatain Bheag Lus an chromchinn/cainneann (leek)

Éire Seamróg

An Ollainn Tiúilip

An Iorua Fraoch

Lucsamburg & Sasana Rós 
An Bheilg & an Pholainn Poipín

An Danmhairg Seamair (clover) dhearg




