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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Tá súil againn anseo in
Eureka go mbainfidh tú
an-sult as saoire na
Samhna ach iarraimid ort
bheith aireach.
• Má tá tú amuigh sa
dorchadas, bí cinnte go
mbeidh solas agat nó go
mbeidh éadaí geala ort.
• Bí an-chúramach má tá
tú in aice le tine chnámh
nó le tinte ealaíne – tá
dainséir ag baint leo.

Fíricí Fónta

Trasna
3. Is féidir le hialtóga feiceáil; níl siad _____ (4)
6. Is í ialtóg _____ Mhalaech an ialtóg is mó ar domhan. (4)
7. Fuaim a phreabann ar ais chugainn. (7)
8. Brúnn sé fuil timpeall an choirp. (4)
Anuas
1. Bíonn frithbhualadh amháin ag gach _____ an chroí. (6)
2. Codlaíonn siad mar seo. (10)
4. Úsáideann ialtóga _______ chun teacht ar bhia. (5)
5. Tonn na fola ag gluaiseacht trí artaire. (6)
6. Bíonn fionnadh ar ialtóga agus beathaíonn siad a n-óg;
mar sin is ___ iad. (7)
8. Is _________ é ialtóg a mharú. (4)

• Deir eolaithe gurb í an ialtóg mhucshrónach Kitti (bumblebee
bat/Kitti’s hognosed bat) an mamach is lú ar domhan. Maireann
an ialtóg seo sa Téalainn (Thailand).
• Is maith le hialtóga baineanna ialtóga ﬁreanna a ligeann bíc
(squeak) ard astu.
• Is í ialtóg meas Mhalaech (Malayan ﬂying fox) an ialtóg is mó
ar domhan. Bíonn meáchan 900 g (nó thart air sin) inti agus
réise sciatháin beagnach 103 cm aici.
• Maireann formhór na n-ialtóg go mbíonn siad idir 10 agus 20
bliain. Maireann roinnt díobh go mbíonn siad 30 bliain d’aois!
• Cónaíonn suas le 20 milliún ialtóg i gcoilíneachtaí (colonies) in
uaimheanna áirithe.
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Bats in the belfry
Aithníonn ialtóg ialtóg eile!
Ní fada uainn anois Oíche Shamhna
– beidh pictiúir, de chailleacha agus
de chnámharlaigh, de phuimcíní agus
de Dhracula, le feiceáil ar fud na háite.
An gcuirfidh na pictiúir scanradh ort?
Níl iontu, ar ndóigh, ach píosa spraoi!
Uaireanta, bíonn pictiúir d’ialtóga in
úsáid freisin mar go gcuireann ialtóga
scanradh ar dhaoine, ach, dáiríre, tá
formhór na n-ialtóg beag, clúmhach
(furry), cúthaileach. Bíonn cónaí orthu in
uaimheanna nó i bhfoirgnimh thréigthe
(abandoned), áiteanna a mbíonn baint
acu – i samhlaíocht dhaoine – le púcaí nó
le dainséar. Is san oíche amháin a bhíonn
ialtóga gníomhach agus de ghnáth, ní

fheiceann daoine iad. Ar an ábhar sin,
bíonn scanradh ar dhaoine rompu.
Is iomaí scéal atá ann faoi ialtóga, ach
níl a bhformhór fíor. Ar chuala tú go bhfuil
ialtóga dall, nó go súnn siad fuil, nó go
n-eitlíonn siad isteach i ngruaig dhaoine?
Níl na scéalta seo fíor go hiomlán. Níl
ialtóga dall – úsáideann siad a radharc
chun a mbealach a aimsiú sa dorchadas.
Níl suim dá laghad acu inár gcuid
gruaige. Tá ialtóga vaimpírí ann ceart
go leor – maireann (exist) siad ar fhuil,
ach níl cónaí ar na hialtóga sin in Éirinn.
Bíonn cónaí orthu in áiteanna ar leith i
Meiriceá Theas agus maireann siad ar
fhuil bhó, chaorach agus ghabhar.

Ó lár na haoise (century) seo caite,
tá líon na n-ialtóg ar fud an domhain
ag ísliú. Is iomaí cúis atá leis seo,
easpa (lack) suíomhanna fara (roost)
ina measc. Is i bhfara a ghlacann
ialtóga sos, déanann siad codladh iontu
agus beireann siad na hialtóga beaga
iontu freisin. Nuair a bhíonn sé in am
póraithe (breeding), roghnaíonn an
ialtóg bhaineann (female) spás deas
teolaí thuas ag barr seanfhoirgnimh, nó
sciobóil, nó cloigtheach (belfry) séipéil.
(Ar chuala tú an nath Béarla riamh faoi
‘bats in the belfry’?). Is é seo fara na
n-ialtóg óg. Sa gheimhreadh, bogann na
hialtóga go fara eile – in uaimheanna nó

i siléir faoi thalamh - chun codladh an
gheimhridh a dhéanamh.
Sa lá atá inniu ann, úsáideann
feirmeoirí líon mór ceimicí ar an
talamh; leagaimid crainn, scriosaimid
coillearnach (woodland) agus bainimid
sceacha agus fálta amach as an díog.
Bíonn drochthionchar ag gníomhaíochtaí
mar seo ar líon na n-ialtóg freisin. Tá
ialtóga anois faoi chosaint an dlí chun iad
a chaomhnú (conserve). Is coir (crime) é
ialtóga a mharú d’aon ghnó, a láimhseáil,
a choimeád gan cheadúnas; is coir é cur
as d’ialtóga. Ach ní coir é aire a thabhairt
d’ialtóg ghortaithe ná d’ialtóg óg a thréig
a máthair í.

go suíomh fara samhraidh. Is anseo a ligeann siad a scíth agus a chodlaíonn siad
bunoscionn, agus is anseo a bheirtear an ialtóg nua.
Bain úsáid as an eolas atá bailithe agat chun an féilire seo a líonadh isteach.
Eanáir

Bíonn codladh an gheimhridh ar siúl ag ialtóga

Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh
Iúil
Lúnasa
Meán Fómhair
Deireadh Fómhair
Mí na Samhna
Mí na Nollag
Tá an féilire líonta isteach agat anois. An féidir leat na ceisteanna seo a fhreagairt?
1. Cé mhéad mí a chaitheann na hialtóga ag déanamh chodladh an gheimhridh?
2. Cén aois a bhíonn ag na hialtóga óga nuair a thosaíonn siad ar chodladh
an gheimhridh?
3. Cén aois a bhíonn ag na hialtóga óga nuair a fhoghlaimíonn siad conas eitilt?

Ialtóga na hÉireann

Ní bheireann an mháthair ach ialtóg bheag amháin – i mí an Mheithimh,
de ghnáth. Ní thugann an t-athair aon chabhair
don mháthair chun an ialtóg óg a thógáil
hair
D. Fóm
(rear) – bíonn ar an máthair an obair ar fad a
dhéanamh í féin. Is mamaigh (mammals) iad
ialtóga – beathaíonn (feeds) an mháthair an ialtóg
óg lena bainne. Tarlaíonn sé seo i rith mhí Iúil
agus, faoi Lúnasa, bíonn an ialtóg bheag ábalta
eitilt. Faoi Mheán Fómhair, bíonn sí ábalta fiach
agus tosaíonn ialtóga ag cúpláil (mating) i mí
Dheireadh Fómhair. Tosaíonn siad ar chodladh an
gheimhridh (hibernation) i mí na Samhna, agus go
hiondúil, ní dhúisíonn siad go dtí mí Aibreáin. I rith
Aibreáin agus na Bealtaine, bogann siad

Bíonn a lán bia ag teastáil ó ialtóga mar úsáideann siad a lán fuinnimh
(energy) nuair a bhíonn siad ag eitilt. I rith an tsamhraidh, itheann
ialtóg feascrach suas le 3,000 míoltóg ghéar (midges) in aon oíche
amháin. I rith an gheimhridh, ní bhíonn mórán feithidí ann mar bhia
do na hialtóga. Mar sin, sábhálann siad fuinneamh trí chodladh an
gheimhridh a dhéanamh. Nuair a bhíonn siad ina gcodladh, ní bhíonn
bia uathu. Íslíonn teocht a gcorp, íslíonn a ráta anála agus íslíonn ráta
bhuillí a gcroí. Is é 900 – 1,300 buille in aghaidh an nóiméid ráta croí
ialtóige gníomhaí (active). Ach i rith chodladh an gheimhridh, titeann an
ráta sin go 10 mbuille sa nóiméad.

Ialtóg fhadchluasach atá sa phictiúr

Saol na hialtóige

Saol na hialtóige

Cé acu ialtóg atá sa phictiúr, dar leat?

1. Cúig mhí, go hiondúil, a chaitheann siad ag déanamh chodladh an gheimhridh.
2. Thart ar chúig mhí.
3. Dhá mhí.

Tá thart ar dheich speiceas (species) ialtóg againn in Éirinn. Tá
ainmneacha aite ar chuid acu, m.sh. ialtóga Daubenton agus ialtóga
Leisler! Is iad na hialtóga Leisler na hialtóga is mó in Éirinn. Má
fheiceann tú ialtóg amuigh ag fiach os cionn uisce, seans maith gur
ialtóg Daubenton í. Is iad na hialtóga feascracha (common pipistrelle)
na hialtóga is lú in Éirinn. Seo cúpla ainm aite eile duit: an chrú-ialtóg
bheag (lesser horseshoe bat) agus an ialtóg fhadchluasach.

Tagann ialtóga amach san oíche chun breith ar fheithidí agus ar
mhionainmhithe beaga eile. Is féidir leo feiceáil ach tá a gcéadfa
(sense) éisteachta níos fearr. Tá a gcluasa an-íogair (sensitive), agus
formhór an ama, úsáideann siad macallaí chun a gcreach (prey) a
aimsiú agus chun an tslí a aimsiú sa dorchadas. Aimsiú ó mhacalla a
thugaimid mar ainm ar an modh stiúrtha seo.
Preabann gach fuaim. Nuair a chloisimid fuaim ag preabadh ar ais
chugainn, tugaimid an t-ainm macalla ar an bhfuaim sin. Seolann
ialtóga amach fuaimeanna atá an-ard ar fad – cinn nach féidir linn a
chloisteáil – chun cabhrú leo breith ar fheithidí i ndorchadas na hoíche.
Preabann na fuaimeanna an-ard seo ar ais ón gcreach, leamhan (moth)
mar shampla. Cloiseann an ialtóg an macalla beagnach láithreach.
Éisteann an ialtóg leis an macalla chun an fad idir í agus an fheithid
a oibriú amach. Ar an mbealach seo, cloiseann sí agus feiceann sí cá
bhfuil sí ag dul.
Preabann gach fuaim, is cuma an bhfuil sí
ard nó íseal. Bain triail as, tú féin.

Freagraí ar an gCrosfhocal

An gcloiseann tú mé?

Codail, a
chroí

Trasna: 3 - DALL, 6 - MEAS, 7 - MACALLA, 8 - CROÍ
Anuas: 1- MAMAIGH, 2 - BUNOSCIONN, 4 - FUAIM, 5 - CUISLE,
6 - BUILLE, 8 - COIR

Ialtóga na hÉireann

Cén ráta frithbhuailte atá agat?

Bunábhair:
• 2 fheadán chairtchláir, m.sh. feadáin ó rolla cistine
• Dromchla mín (smooth) m.sh. bord
• Rud éigin a dhéanann torann tic m.sh. clog (roghnach)
• Cara le cabhrú leat
Treoracha:
1. Beir ar cheann de na feadáin. Bíodh an feadán 30 cm ar shiúl ó do
chara.
2. Go réidh, cuimil an chuid taobh istigh den fheadán le do mhéar. An
féidir le do chara an fhuaim a chloisteáil go héasca?
3. Anois, cuir an dá fheadán mar atá siad sa phictiúr. Iarr ar do chara a
c(h)luas a chur le barr ceann de na feadáin.
4. Go réidh, cuimil an chuid taobh istigh den fheadán eile le do mhéar,
mar a rinne tú i gCéim 2. An bhfuil sé níos éasca nó níos deacra ar do
chara an fhuaim a chloisteáil?
Cad atá ar siúl?
Tá dhá rud ar siúl anseo. Tá na feadáin ag breith ar na fuaimeanna a
rachadh ar fud na háite gan iad. Nuair a chuimlíonn tú an chuid taobh
istigh den fheadán, gluaiseann an fhuaim síos go dtí go sroicheann sí an
bord mín. Preabann an fhuaim ar ais agus má tá an dara feadán ag an
uillinn chéanna leis an gcéad cheann, gluaiseann an macalla ar ais suas
an dara feadán agus cloiseann tú í go héasca.
Pléigh:
An bhfuil dromchlaí míne nó dromchlaí garbha níos fearr le haghaidh
macallaí? Cuir cúiseanna le do fhreagra.

Díreach mar a bhrúnn croí ialtóige fuil timpeall a coirp iomláin, brúnn do chroí fuil
timpeall do choirp. Nascann (connects) feadáin (tubes) bheaga bhídeacha do chroí le
gach uile chuid de do chorp. Is artairí (arteries) agus féitheacha (veins) iad na feadáin
seo. Nuair a bhuaileann do chroí, gluaiseann an fhuil trí na hartairí ar nós toinne
(wave). Tugaimid an t-ainm frithbhualadh nó cuisle (pulse) ar an tonn seo. Bíonn
frithbhualadh amháin ag gach buille an chroí. Is féidir an frithbhualadh a mhothú ar
do chorp, in áiteanna ina bhfuil na hartairí an-ghar don chraiceann, m.sh. ag taobh
an mhuiníl agus ag caol na láimhe (wrist). Tugaimid an t-ainm ráta frithbhuailte
ar cé chomh minic a tharlaíonn frithbhualadh sa nóiméad. Braitheann sé ar d’aois
agus ar leibhéal d’aclaíochta (fitness) freisin. Tomhais cén ráta frithbhuailte atá
agatsa. Gheobhaidh tú amach sa chéad ghníomhaíocht eile. Ná déan dearmad – tá
frithbhualadh amháin ag gach buille an chroí. Comhair na frithbhuailtí agus beidh a
fhios agat cé chomh tapa agus atá do chroí ag bualadh.
BUNÁBHAIR:
• Clog nó uaireadóir le snáthaid na soicindí.
• Cara le rá leat cathain a thosóidh tú agus cathain a chríochnóidh tú.
• Páipéar agus peann luaidhe
TREORACHA:
1. Uaireanta, bíonn sé deacair do chuisle a aimsiú. Seans go mbeidh
ar do mhúinteoir cabhrú leat. Is maith an smaoineamh é go mbeadh
gach duine an-chiúin.
2. Cuir do lámh ar an mbord, bos na láimhe in airde.
3. Cuir barr mhéara na láimhe eile ar chaol do láimhe.
4. Braithfidh (feel) tú teannáin (tendons) i lár chaol na láimhe. Tá siad
cosúil le cordaí beaga. Brúigh do mhéara ar thaobh na hordóige de na
teannáin seo. Seans go mbeidh ort brú go láidir.
5. Ba choir go mbraithfeá plimp, plimp, plimp bheag, ach mar a deir an
seanfhocal, cleachtadh a dhéanann máistreacht.
6. Comhair na buillí a mhothaíonn tú i 60 soicind. Iarr ar chara tú a amú.
(Leid: má chomhaireann tú líon na bplimpeanna i leathnóiméad agus
an freagra a iolrú faoi a dó, beidh sé níos éasca).
7. Is é seo do ráta frithbhuailte nó buillí an chroí sa nóiméad. Is é seo
ráta an chroí faoi shuaimhneas (at rest) mar ní raibh aon aclaíocht
(exercise) á déanamh agat ag an am.

Cuisle eile
Deir roinnt daoine go mbíonn sé níos éasca ráta an chroí a chomhaireamh
trí bharr na méar a chur lena muineál, díreach faoin ngiall. Sa phictiúr de
Mhollaí, feicfidh tú cá háit le do mhéara a chur. Nó d’fhéadfá do mhéara a
bhrú ar lár do chliabhraigh (chest) agus buillí do chroí a chomhaireamh.
DÚSHLÁIN BHREISE:
An athraíonn ráta do croí nuair a bhíonn tú ag déanamh aclaíochta? Tuar.
Bí ag bogshodar ar an láthair (jog on the spot) ar feadh nóiméid. Stop agus
comhair ráta do fhrithbhuailte arís, mar a rinne tú thuas. An raibh na torthaí
mar an gcéanna nuair a bhí tú ar do shuaimhneas?
Anois, tabhair seans do do chara an ghníomhaíocht seo a dhéanamh. An
raibh bhur dtorthaí cosúil le chéile?
Taifead na torthaí.
Ainm

Ráta an chroí faoi
shuaimhneas (sa nóiméad)

Ráta an chroí tar éis
aclaíochta (sa nóiméad)

