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Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 11, Eagrán 5, 15 Deireadh Fómhair 2014

Tamall ó shin, bhí beirt eolaí ag 
caint le chéile faoi líon (amount) 
iomlán na n-éan ar domhan. Shíl 
siad go raibh idir 200 agus 400 
billiún éan ar domhan. Tá thart ar 7 
billiún duine ar domhan – sin thart 
ar thríocha éan an duine! Tá éin ar 
an domhan seo le 150 milliún bliain 
anuas. Tá éin le fáil ar gach ilchríoch, 
ar thalamh agus ar uisce. Cad is cúis 
lena rath (success)?

Ceapann eolaithe gur éabhlóidigh 
(evolved) éin ó reiptílí. 70 milliún 
bliain sula raibh éan ar domhan, bhí 
sórt reiptíle anseo a bhí in ann eitilt. 
Ba theireasáir (pterosaur) iad na 

reiptílí seo. Bhí sciatháin orthu déanta 
as craiceann, ach ní raibh aon chleite 
orthu. Bhí roinnt díobh beag bídeach 
– chomh beag le gealbhan (sparrow); 
bhí roinnt eile díobh ollmhór – chomh 
mór le heitleán beag. I gcás fhormhór 
na reiptílí seo, bhí fi acla fada géara 
ar na gialla acu, agus cnámha tolla 
(hollow) a bhí an-éadrom. Ach níorbh 
éin iad. 

D’éabhlóidigh éin ó reiptílí eile – 
na dineasáir. Bhí gainní (scales) ar 
a lán dineasár, mar atá ar reiptílí 
an lae inniu. Na gainní a bhí ar 
ainmhithe áirithe, ceapann eolaithe 
gur athraigh na gainní seo ina gcleití 

thar na milliúin bliain. Tamall ó shin 
sa tSín, fuair eolaithe iontaisí (fossils) 
dineasáir ar a raibh cleití. Bhí na 
hiontaisí ar fad níos sine ná 150 
milliún bliain agus deir na heolaithe  
gur cruthúnas (proof) é seo gurbh 
iad na dineasáir sinsir (ancestors) na 
n-éan.

D’aimsigh (discovered) daoine an 
t-éan iontaise is cáiliúla 150 bliain ó 
shin. Aircéipteiric (Archaeopteryx) 
an t-ainm atá uirthi. Bhí sí beo ag 
an am céanna le reiptílí eile a bhí in 
ann eitilt. Cé go raibh cleití uirthi, ní 
raibh sí go maith ag eitilt. Ní raibh sí 
ábalta éirí díreach den talamh - bhí 

uirthi crann a dhreapadh, agus ansin 
léim de, isteach san aer. Nó b’fhéidir 
gur rith sí ar an talamh chun a luas 
a ghéarú sular éirigh sí in airde sa 
spéir. 

Ní raibh Aircéipteiric ach chomh 
mór le snag breac (magpie) an lae 
inniu. Bhí fi acla géara uirthi agus 
eireaball fada cnámhach, mar a bhí ar 
dhineasáir bheaga eile; bhí cnáimhín 
súgartha (wishbone) aici agus cleití 
mar a bhíonn ar éin. Tugann eolaithe 
an t-ainm ‘lúb ar lár’ (missing link) 
ar iontaise mar seo mar léiríonn 
sí an chaoi a bhfuil grúpa amháin 
ainmhithe ceangailte le grúpa eile.

Birds of a feather 

Éin mhóra agus éin bheaga

Éin in Éirinn

Tá níos lú speiceas (species/types) éan againn anseo in Éirinn 
ná mar atá acu i dtíortha eile na hEorpa. Ach, is cuma cén séasúr é, 
feicfi dh tú éin ag eitilt thart. 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?

Taistealaíonn formhór na n-éan de réir mar a thagann athrú ar na 
séasúir. Is annamh a fhaigheann éin bás den ocras toisc gur féidir leo 
taisteal chun bia a fháil. Taistealaíonn spideoga, mar shampla, cúpla 
céad ciliméadar. Tá a lán eolais bhreise le fáil ar imirce éan ar www.
birdwatchireland.ie – cliceáil ar Kids’ Zone.

1. enorilíd 2. oln bdhu 3. haósmlc 4. esiodgp 5. ír aur 
6. áeionfl g 7. gasn rbeca 8. mlco llceoi 9. cchúra 10. rógca itlah

Fíricí Fónta

•  Deir eolaithe go n-úsáideann roinnt éan mótarbhealaí chun an 
treo ceart a aimsiú (fi nd) agus na héin sin ag taisteal.

•  Chóipeáil eolaithe struchtúr cleití éan chun Velcro a dhéanamh.

•  Deir eolaithe áirithe go bhfuil maighnéad beag ag éan ina 
inchinn. Feidhmíonn (works) an maighnéad mar chompás. 
Cabhraíonn sé seo leis an éan an treo ceart a aimsiú agus é ag 
taisteal na mílte ciliméadar.

•  An bhfuil tionchar ag téamh domhanda (global warming) ar éin 
a thagann go hÉirinn? Is cosúil go bhfuil na gabhláin ghaoithe 
(swifts) ag fanacht níos faide sa tír.

• Tá an ceolaire sailí idir 6 agus 10 ngram meáchain. Tá thart ar 
57 gram meáchain sa sórt ubh sicín a itheann tú!

Tráth na gCeist
Anois tá an t-eolas ar éin léite agat, bain triail as na ceisteanna seo.

1.  An t-ainm a thugaimid ar chleití ar éin: 
a. cluimhreach b. seithe c. fi onnadh

2.  Caitheann roinnt crotach an samhradh: 
a. san Eilvéis b. san Afraic Theas c. sa tSualainn.

3.  D’éabhlóidigh éin ó: 
a. éisc b. reiptílí c. mamaigh.

4.  In aghaidh gach duine ar an bpláinéad, cé mhéad éan atá ann? 
a. 10 b.80 c.30

5.  Deir eolaithe go bhfuil maighnéad beag ag éan: 
a. ina sciatháin b. ina inchinn c. ina chosa

6.  Caitheann an gheabhróg Artach an geimhreadh: 
a. san Antartach b. san Afraic c. i Meiriceá



Struchtúir láidre

Arbh eol duit?
5.5 méadar – is í sin an réise sciathán (wingspan) a bhí ar reiptíl eitilte 
amháin. (Tomhais 5.5 méadar sa chlós). Ba reiptíl ollmhór í ach ní raibh 
ach meáchan 20 kg inti mar go raibh a cuid cnámh toll. Sin an meáchan 
céanna le páiste ocht mbliana d’aois.

Ceann de na cúiseanna le rath na n-éan is ea gur féidir leo eitilt. Is féidir 
leo éalú óna naimhde go héasca, agus dul ar imirce chun bia agus teas 
a aimsiú. Is féidir le héin eitilt toisc go bhfuil a gcorp láidir ach 
an-éadrom. Tá a gcorp an-éadrom toisc go bhfuil a gcnámha toll 
(hollow). Má tá struchtúr toll, an féidir leis bheith láidir? Cabhróidh an 
chéad ghníomhaíocht eile leat freagra a fháil ar an gceist seo.

BUNÁBHAIR:
• Bileoga páipéir A4  • Leabhar trom 
• Seilitéip • Siosúr
TREORACHA:
1.  Tástáil an bhfuil sé éasca meall (liathróid) a dhéanamh de bhileog. 

Déan meall aisti. 
2.  Roll bileog eile i bhfoirm feadáin agus greamaigh í le seilitéip chun í a 

choimeád dúnta.
3.  An gceapann tú gur féidir leis an mbileog bhog seo leabhar trom a 

iompar? Tuar.
4.  Bain triail aisti. Cuir an leabhar ar bharr an fheadáin.
5. Cad a tharla? An raibh an ceart agat?
SMAOINIGH AIR SEO:

Smaoinigh ar struchtúir eile a úsáideann feadáin tholla. An bhfuil siad 
láidir? An féidir leat teacht ar throscán a bhfuil cosa tolla orthu? An bhfuil 
an troscán láidir? Faigh amach an úsáideann innealtóirí feadáin tholla 
nuair a bhíonn siad ag tógáil foirgnimh ilstóracha nó foirgnimh eile.

3.  Taistealaíonn sí thart ar 40,000 km (20,000 an turas).
4.  I dtréimhse 25 bliain, thaistealódh sí míle míle ciliméadar 

(1,000,000).
5.  Ag -14°C, bheadh an láib bhog reoite. Ní bheadh na héin in ann í a 

bhriseadh lena ngob. Ar aon nós, ní bheadh inveirteabraigh beo ag 
an teocht sin. 

6.  -27°C

Na mílte ar imirce

Cleití cliste

Is cabhair mhór d’éin a gcleití. Tugaimid an t-ainm cluimhreach 
(plumage) ar chleití éin. 

Coimeádann na cleití an t-éan teolaí tirim, fi ú san aimsir is fuaire, 
mar go gceapann (trap) siad aer. 

Má bhíonn sraith (layer) aeir thart ar an gcorp, ní féidir leis an teas 
éalú. Sin go díreach an fáth a n-úsáideann daoine cleití - cleití 
clúimh (down) ach go háirithe – i nduivéanna, i seaicéid agus i málaí 
codlata. Bíonn cleití clúimh istigh faoi chleití seachtracha (outer) 
agus bíonn siad ar éin óga freisin. 

Bíonn sé deacair iad a scrúdú ach má fhéachann tú ar chleite 
seachtrach, feicfi dh tú cad atá i gceist.

BUNÁBHAIR:
• Cleite mór (is féidir iad seo a cheannach i siopa ealaíne mura 

dteastaíonn uait ceann a phiocadh suas ón talamh) 
• Siosúr 
• Gloine formhéadúcháin (magnifying)
TREORACHA:
1.  Gearr trí ghas lárnach (central shaft/stick) an chleite le siosúr.
2.  Cad a thugann tú faoi deara? An bhfuil sé toll nó soladach (solid)? 

Pléigh an tionchar (effect) atá aige seo ar an bhfáth a bhfuil an 
cleite éadrom.

3.  Féach go cúramach ar an lián (vane). Má tharraingíonn tú go 
cúramach ar an gcleite, is féidir codanna an liáin a scaradh óna 
chéile.

4.  Ag úsáid na gloine formhéadúcháin, féach ar chiumhaiseanna 
(edges) an bhearna a rinne tú. An bhfeiceann tú crúcaí (hooks) 
beaga ar na ciumhaiseanna?

5.  Coinníonn na crúcaí seo an lián le chéile sa chaoi go mbíonn an 
cleite in aon phíosa amháin. Bíonn an dromchla (surface) réidh 
(fl at) de ghnáth agus ní bhíonn aon bhearna ann. 

6.  Cuimil an cleite go réidh, ó bhun go barr an ghais. Tagann na 
crúcaí uile le chéile arís chun dromchla réidh a dhéanamh. Seo 
an rud a bhíonn ar siúl ag éin nuair a bhíonn siad á gcluimhriú 
(preening) féin.

Arbh eol duit?
Déanann éin cluimhriú chun a gcleití a choimeád glan uiscedhíonach 
(waterproof) freisin. Tá ola i bhfaireog (gland) ag bun an chleite. Nuair a 
dhéanann an t-éan cluimhriú, leathann (spreads) sé an ola trí na cleití 
uile. Cabhraíonn sé seo leis an uiscedhíonadh. Glanann an cluimhriú na 
cleití freisin agus déanann sé réidh (smooth) iad.

 

Duaithníocht 

Is iomaí dath a bhíonn le feiceáil ar chleití. Uaireanta, úsáideann éin 
dathanna geala chun céile (mate) a mhealladh (attract). Uaireanta 
eile, tugann cleití duaithníocht (camoufl age) dóibh ó naimhde. I rith 
an gheimhridh, bíonn dath bán ar chluimhreach éan agus bíonn sé 
deacair na héin áirithe seo a fheiceáil sa sneachta. Bíonn duaithníocht 
ar uibheacha éan uaireanta. Cad a thugann duaithníocht mhaith d’ubh? 
Gheobhaidh tú amach sa chéad ghníomhaíocht eile.

BUNÁBHAIR:
• Clocha ar an méid céanna le huibheacha
• 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 clocha.
5. Cuir i bhfolach iad san áit ar roghnaigh tú.
6. Féach cén fad a thógann sé ar do chairde iad a fháil.

1: a; 2: c; 3: b; 4: c; 5: b; 6: a.

Freagraí ar Thráth na gCeist

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

Éin ar eite

Is gnách d’éin imeacht ar imirce (migrate); ní gnách dóibh fanacht 
san aon áit amháin i rith na bliana. San fhómhar, fágann na milliúin 
éan Éire agus taistealaíonn siad na mílte ciliméadar. Tar éis cúpla mí, 
taistealaíonn siad na mílte ciliméadar ar ais arís. Imíonn siad chun breis 
bia a fháil, agus aimsir níos teo, go hiondúil. Eitlíonn an fháinleog agus 
an ceolaire sailí (willow warbler) thart ar 8,500 ciliméadar ó Éirinn go dtí 
an Afraic. Caitheann an gheabhróg Artach (Atlantic terns) a ngeimheadh 
san Antartach, turas 20,000 km nó mar sin, agus fi lleann sí ar Éirinn sa 
samhradh chun pórú (breed). 
Cé go bhfágann éin áirithe Éire ag an am seo den bhliain, tagann éin 
eile go hÉirinn chun an geimhreadh a chaitheamh anseo. Is maith le 
crotaigh (curlews) agus le cosdeargáin (redshanks) inveirteabraigh 
(minibeasts) ó áiteanna boga lábacha (muddy) a ithe. Caitheann na 
héin seo an samhradh sa tSualainn agus i dtuaisceart na Rúise ach, 
sa gheimhreadh (nuair a bhíonn an teocht faoi bhun -14°C nó mar 
sin), tagann siad go hÉirinn. Caitheann géanna áirithe an samhradh 
in áiteanna mar an Ghraonlainn agus Ceanada, ag ithe féir. Póraíonn 
(breed) siad agus beireann siad uibheacha ansin. Ach bíonn teocht an 
gheimhridh sa Ghraonlainn chomh híseal le -27°C. In áit i gCeanada, 
darbh ainm Eureka, bíonn an teocht thart ar -20°C go minic. Mar sin, 
fágann na héin agus tagann roinnt acu go hÉirinn mar a bhfuil bia fós le 
fáil go fl úirseach.

        

Na mílte ar imirce

Nuair a bheidh an t-eolas 
uile thuas léite agat, bain 
triail as an ngníomhaíocht 
seo. Freagair na 
ceisteanna thíos.

1.  Marcáil Éire, an Afraic, an tAntartach, Ceanada, an Ghraonlainn, an tSualainn 
agus an Rúis ar léarscáil bhán (blank). Bain úsáid as d’atlas.

2. Tarraing línte a léireoidh na haistir bhliantúla a dhéanann an gheabhróg 
Artach, an ghé, an crotach agus an cosdeargán.

3. Cé mhéad ciliméadar a thaistealaíonn geabhróg Artach in aghaidh na bliana?
4. Maireann geabhróg Artach suas le 25 bliain. Dá ndéanfadh sí an turas sin 

gach uile bhliain, cé mhéad ciliméadar a thaistealódh sí ina saol?
5.  Cén fáth nach mbeadh an crotach agus an cosdeargán in ann iad féin a 

bheathú (feed) i dtuaisceart na Rúise i rith an gheimhridh?
6. Maidir leis na trí theocht a luamar thuas, cé acu is fuaire?

Gas

Lián




