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Ionad Oideachas Eolaíochta

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 11, Eagrán 19, 4 Márta 2015

Cén fáth ar breá le daoine crainn? Fáth 
amháin ná gur féidir leo an-spraoi a bheith 
acu le crainn. Is féidir leo iad a dhreapadh; 
uaireanta luascann daoine ó na géaga; 
uaireanta déanann daoine teachín crainn. Is 
mór an spórt a bhaineann leis na teachíní sin, 
cinnte! San fhómhar, bailíonn daoine cnónna 
capaill. Ar imir tú cluiche le cnónna capaill 
riamh? An raibh a fhios agat go mbíonn 
Craobhchomórtais Cluiche Cnó Capaill 
(Conker) ar siúl beagnach gach bliain i gCo. 
Chill Chainnigh? 

Seachas an spraoi ar fad a bhíonn againn 
le crainn, tá siad tábhachtach ar bhealaí eile. 
Ithimid bia a thagann ó chrainn – úlla, oráistí, 
plumaí, cnónna éagsúla, piorraí, liomóidí, 
silíní, bananaí agus mar sin de. Is liosta le 
háireamh é – ná déan dearmad ar sheacláid, 
ach oiread! Tagann seacláid ó phónairí a 
fhásann ar an gcrann cócó. Déanaimid 
páipéar, troscán, tithe agus a lán rudaí eile as 
crainn. Scríobh liosta de na rudaí is eol duit a 
dhéanaimid as crainn.  

Súnn (soak) fréamhacha (roots) crainn 
uisce. Cuireann siad moill ar uisce ag rith síos 
le fána agus coimeádann sin tuilte (floods) 
faoi smacht. Le cúpla bliain anuas, bhí tuilte 
uafásacha agus léirscrios (devastation) i 
dtíortha áirithe, an Phacastáin, an Téalainn 
agus an Mhalaeisia ina measc. Ceapann a 
lán eolaithe go bhfuil dífhoraoisiú ar cheann 
de phríomhchúiseanna na dtuilte seo. Mar 
aon leis an uisce a choimeád faoi smacht, 
coimeádann fréamhacha crainn an ithir (soil) 
san áit ina bhfuil sí freisin. Ar an gcaoi sin, má 
chuirimid (plant) crainn agus plandaí, is féidir 
linn creimeadh (erosion) a chosc.

Cé go bhfuil crainn an-tábhachtach, 
táimid ag milleadh (destroying) crann níos 
tapúla ná mar atá siad ag fás. Deir eolaithe 
go bhfuil 100 crann á leagan gach nóiméad 
sna foraoisí báistí! Ar an ráta sin, cé mhéad 
crann atá á leagan gach lá? Féach ar na 
huimhreacha seo ar bhealach eile – ar fud an 
domhain, gach dhá lá, leagann daoine 800 
ciliméadar cearnaithe (chomh mór le Condae 
Lú) de chumhdach foraoise (forest cover).  
Ach i rith na seachtaine seo, féachfaimid ar 
bhealaí chun crainn a cheiliúradh.  Seachtain 
na gCrann atá ann agus tá Bord Soláthar an 
Leictreachais á hurrú (sponsoring). Coimeád 
súil ar shuíomh idirlín Sheachtain na gCrann.

Trees
Crainn

Ainmhithe na coille Crosfhocal

Trasna
2. Focal eile ar ‘buaircíneach’. (9)
4. Itheann siad caora ach ní dócha go n-íosfadh
siad caoirigh mhóra (mharbha)! (4, 7)
5. Planda beag adhmadach. (3)
6. In aibítir na gcrann, seasann an tor seo don litir O. (7)
7. An t-ainm atá ar sháible an chait chrainn. (8)
8. Úsáideann eolaithe crómatagrafaíocht go minic san áit seo. (11)
9. An t-ainm atá ar ainmhí a itheann feoil. (11)
Anuas
1. In aibítir na gcrann, seasann an crann seo don litir D. (4)
3. Tá cónaí ar mhuintir Korowai sa tír seo. (2, 3-6)
5. Tá an teach crainn is mó ar domhan sa stát seo. (9)

Tá cónaí ar a lán ainmhithe éagsúla i gcoillearnach (woodlands) 
na hÉireann; ioraí rua agus ioraí liatha, broic (badgers), ialtóga 
(bats), agus sionnaigh ina measc. Cónaíonn an cat crainn (pine 
marten) sa choillearnach freisin, ach níl mórán díobh ann. Tá líon 
na gcat crainn ag méadú anois, i gCo. an Chláir agus in áiteanna 
i gCo. na Gaillimhe go háirithe. Tá an cat crainn beagáinín cosúil 
le cat tí. Bíonn dath donn ar a chuid fionnaidh, agus ‘bib’ buí air. 
Tá cluasa cruinne air agus eireaball fada tomógach (bushy). Ní 
fios go cinnte an ainmhithe dúchasacha (native) in Éirinn iad cait 
chrainn, is é sin le rá, an raibh siad ina gcónaí in Éirinn ó thús, 
nó ar thug daoine isteach iad fadó mar gheall ar a bhfionnadh 
álainn. Sáible (sable) an t-ainm a thugaimid ar a gcuid fionnaidh. 
Bíonn cait chrainn le feiceáil i gcoillearnach duillsilteach 
(deciduous) agus i gcoillearnach buaircíneach / síorghlas 
(coniferous / evergreen). Tá siad an-mhaith ag an dreapadh agus 
úsáideann siad a gcuid crobh (claws) chun greim a choimeád 
ar choirt (bark) an chrainn. Úsáideann siad a n-eireaball fada 
tomógach chun iad féin a chothromú (balance). 
Ar nós ioraí, ní dhéanann cait chrainn codladh an gheimhridh 
(hibernate). I rith an gheimhridh, itheann siad pé bia atá ar fáil. Tá 
an t-ádh leo nach bhfuil siad éisealach (picky) faoina gcuid bia 
agus íosfaidh siad caora (berries), cnónna, beacáin, feithidí, mar 
aon le hainmhithe marbha agus sicíní, fiú. I rith Mhí an Mhárta 
agus mhí Aibreáin, tagann na cait óga ar an saol. Dhá cheann nó 
trí cinn a thagann ar an saol ag an am céanna. Bíonn siad níos 
éadroime ná 30 g agus bíonn siad dall anbhann (helpless). Ach 
faoi Mheán Fómhair, bíonn siad lánfhásta.

Tithe crainn
•	Sa	Nua-Ghuine,	cónaíonn	

an treibh Korowai i dtithe 
crainn. Coimeádann 
siad gach rud (bia agus 
a ngiuirléidí) os cionn 
leibhéal an talaimh 
chun iad a chosaint ar 
ainmhithe agus ar thuilte. 

•	Tá	an	teach	crainn	is	mó	
ar domhan i Tennessee, 
S.A.M. Tá sé níos mó ná 
900 méadar cearnach 
agus seasann sé ar 6 
chrann! Thóg sé 14 bliana 
orthu é a thógáil (build) 
agus tá séipéal le clog 
(bell) ann! 



Arbh eol duit?
•	Cuireann	crann	mór	darach	amach	151,000	lítear	uisce	sa	bhliain.

Mollaí, Maidhc agus Mionainmhithe 
Ní hé an cine daonna amháin a bhaineann taitneamh agus tairbhe 

(benefit) as crainn. Cónaíonn a lán ainmhithe i gcrainn freisin. 
Mí Mheán Fómhair seo caite, bhí Maidhc agus Mollaí ag imirt i 
gcrann darach gar don scoil. Thug siad faoi deara go raibh a lán 
mionainmhithe thart orthu. Shocraigh siad comhaireamh a dhéanamh 
ar líon na mionainmhithe ar ghéag íseal. Chuir siad bráillín faoin 
ngéag agus ansin chroith siad an ghéag go láidir. Nuair a thit na 
mionainmhithe ar an mbráillín, bhailigh siad iad le pútair (pooters) 
agus le spúnóga agus chuir siad i bprócaí iad. Tar éis dóibh na 
mionainmhithe a chomhaireamh, thug siad ar ais go dtí an crann iad. 

Léiríonn an bharrachairt thíos líon na mionainmhithe éagsúla a 
fuair siad. Tá an litir F in aice le roinnt 
acu – is feoiliteoirí iad 
na mionainmhithe seo. 
Ciallaíonn an litir L gur 
luibhiteoirí iad (itheann  
siad plandaí).
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Dúshlán breise
Cuir pictiúir de na mionainmhithe uile 
seo ar chairt.

Is mór an chabhair é crann
I rith na seachtaine seo beidh Coillte ag tabhairt amach 15,000 

crann saor in aisce. B’fhéidir go bhfaighidh tú ceann le cur i do 
cheantarsa. Cé gur rud simplí é crann a chur, is rud é a chabhraíonn 
go mór le sláinte an Domhain seo, ar chúiseanna éagsúla.  

Ní féidir linn análú gan ocsaigin. Cruthaíonn crainn agus plandaí 
thart ar 30% den ocsaigin ar domhan. Mar aon leis sin, glanann 
crainn an t-aer mar baineann siad dé-ocsaíd charbóin agus 
truailleáin (pollutants) as an aer. Crainn, agus gach planda eile, 
cuireann siad amach galuisce (water vapour) agus fuaraíonn sé seo 
iad féin agus an pláinéad araon. Go hiondúil, ní bhíonn an galuisce le 
feiceáil ach féach cad a tharlaíonn sa triail seo le planda i bpota. 
1. Clúdaigh an planda le mála plaisteach trédhearcach (transparent). 
Dún bun an mhála le téip.  Bí cinnte nach bhfuil an ithir clúdaithe.
2. Cuir an planda in áit ghrianmhar ar feadh cúpla uair an chloig ( 2 – 
3 uair). Ansin cuir sa chuisneoir é. Mura bhfuil cuisneoir agat, cuir in 
áit fhuar thar oíche é.
4. Féach ar an taobh istigh den mhála.

Pléigh:
An raibh braoiníní uisce 

ar an taobh istigh den 
mhála nó ar éirigh an 
taobh istigh modartha 
(cloudy/unclear)? 

Tharla sé seo mar gur shúigh an planda uisce ón ithir trína 
fhréamacha. Ghluais an t-uisce seo suas tríd an ngas go dtí na 
duilleoga. Chuaigh 90% den uisce amach mar ghaluisce, trí phoill 
sna duilleoga. Nuair a bhuail an galuisce in aghaidh an mhála fhuair, 
d’athraigh sé go ceochán (mist) nó braoiníní uisce. 

Iúr, Driseog, Iúr, Cuileann, Sceach gheal, Crann creathach
Coll, Sceach gheal, Fraoch, Iúr, Eidhneán
Cuileann, Crann creathach, Péine Albanach, Coll, Sceach gheal    
Aiteann, Trom, Caorthann, Péine Albanach

Ní raibh a fhios ag 
Maidhc cá raibh Mollaí. 
Ansin, thug duine dá 
chairde nóta dó – bhí 
liosta crann scríofa ar 
an nóta. Teachtaireacht 
rúnda ba ea é. An féidir 
leat a oibriú amach cá 
raibh sí imithe? 

Fadó bhí an-mheas ag daoine ar chrainn. De réir an Fhéineachais, 
dlíthe ársa (ancient laws) na hÉireann, bhí crainn faoi chosaint. Cheap 
daoine go raibh cumhacht speisialta ag crainn áirithe. Bhí cúig chrann 
fhíorthábhachtacha in Éirinn - crann fuinseoige i gCo. na hIarmhí, dhá 
chrann fuinseoige i gCo. na Mí, crann iúir (yew) nó crann darach (i gCo. 
Uíbh Fhailí, b’fhéidir). Féach i d'atlas cá bhfuil na contaetha seo. Ní fios 
cá raibh an cúigiú crann – iúr Rossa ab ainm dó. 

Fadó, bhí an oiread sin tábhachta ag baint le crainn gur úsáid daoine 
ainmneacha na gcrann chun aibítir a chruthú. Bhí roinnt de na crainn 
san aibítir  níos cosúla le toir (shrubs) – plandaí beaga adhmadacha. Ní 
raibh ach 20 litir san aibítir seo. 

Tabhair faoi deara
•	An	ghníomhaíocht	thíos	a	dhéanfaidh	tú,	baineann	eolaithe	an-
úsáid as an modh oibre seo sa saotharlann. Crómatagrafaíocht 
(chromatography) an t-ainm a thugaimid air agus is bealach é chun na 
ceimicí a dheighilt óna chéile i meascáin. Ciallaíonn crómatagrafaíocht 
“scríbhneoireacht dhaite”.

A Péine Albanach M Driseog

B Beith N Fuinseog

C Coll Ng Giolcach

D Dair O Aiteann

E Crann creathach Q Úll

F Fearnóg R Trom

G Eidhneán S Saileach

H Sceach gheal T Cuileann

I Iúr U Fraoch

L Caorthann Z or SS Draighean

Is breá le daoine dathanna na gcrann. 
Ó thús an fhómhair, tosaíonn dathanna 
na nduilleog ag athrú – feicimid duilleoga 
dearga, buí, oráiste, donna in áit na nduilleog 
glas. Ar smaoinigh tú riamh cá as a dtagann 
na dathanna seo? Bhuel, bhí na dathanna 
sin sna duilleoga i gcónaí, ach bhí an oiread 
sin den dath glas iontu, nach bhféadfá na 
dathanna eile a fheiceáil. De réir a chéile 
san fhómhar, tosaíonn an dath glas ag dul i 
laige (fading) agus bíonn na dathanna eile le 
feiceáil. B’fhéidir go dtarlaíonn an rud céanna 
leis na dathanna a úsáideann tusa. Déan an 
ghníomhaíocht seo go bhfeicfidh tú. 

BUNÁBHAIR: 
•	Marcóirí	–	dathanna	éagsúla.	
•	Páipéar	bán	–	páipéar	súite	(blotting	paper)	nó	páipéar	cistine	
•	Uisce	
•	Fochupán	nó	coimeádán	eile	don	uisce	
•	Siosúr	
•	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. Cuir ponc ar an bpáipéar thart ar 1cm ó bhun an pháipéir. Úsáid an marcóir dubh. 
4. An gceapann tú go bhfuil aon dath eile ceilte faoin dubh? Tuar.
5. Greamaigh an píosa páipéir den pheann luaidhe agus socraigh é mar atá sa léaráid. Bí cinnte go bhfuil bun an pháipéir san uisce  

ach nach bhfuil an ponc dubh ann. 
6. Féach cad a tharlaíonn de réir mar a ghluaiseann an t-uisce suas an páipéar. 
5. An raibh an ceart agat?

Dathanna Ceilte 

Dúshlán breise
An gceapann tú go dtabharfadh marcóirí eile na torthaí 
céanna? Imscrúdaigh an cheist seo agus faigh amach.

•	40	cuil	ghlasa	lúide	24	lingire	duille	=	16
•	Sa	chás	seo,	is	iad	na	beacha	na	luibhitheoirí	is	lú	líon.
•	Tá	a	lán	duilleog	agus	bláthanna	ag	na	luibhiteoirí	le	hithe	–	tá	

dóthain bia acu. Ach ní itheann feoiliteoirí tada ach feoil, is é sin, 
luibhiteoirí agus ainmhithe eile, agus bíonn orthu breith orthu.

Mollaí, Maidhc agus Mionainmhithe 

Cá bhfuil Mollaí? 
Imithe chuig teach Orla.

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 2 - SÍORGHLAS; 4 - CAIT CHRAINN; 5 - TOR; 6 - AITEANN; 7 - FIONNADH; 8 - 

SAOTHARLANN; 9 - FEOILITEOIR  Anuas: 1 - DAIR; 3 - AN NUA-GHUINE; 5 - TENNESSEE

Aibítir na gCrann

Tá an chairt feicthe agat anois.  Bain triail as na ceisteanna seo a 
fhreagairt:
•	Tá	níos	mó	cuileanna	glasa	ann	ná	lingirí	duille.	Cé	mhéad	níos	mó?
•	Cé	acu	luibhiteoir	is	lú	líon	(least	numerous)?
•	Cén	fáth	a	bhfuil	níos	mó	luibhiteoirí	ann	ná	feoiliteoirí,	dar	leat?

Cá bhfuil 
Mollaí?




