
Deir traidisiún na Síneach go seasann 
(represents) ainmhí áirithe de 12 ainmhí 
do gach bliain. Tosaíonn Athbhliain na 
Síneach Dé Domhnaigh seo chugainn, 
10 Feabhra. Bliain na Nathrach a 
bheidh ann. Críochnóidh an bhliain ar 
an 30 Eanáir 2014.  

Bíonn scanradh ar a lán daoine roimh 
nathracha. Deir daoine go bhfuil siad 
dainséarach agus sleamhain. Ach sa 
tSín, creideann daoine go bhfuil baint 
ag nathracha le hádh maith. Cinnte, tá 
roinnt nathracha dainséarach ach níl 
siad sleamhain. Tá craiceann nathrach 
mín (smooth), tirim agus clúdaithe le 
gainní (scales). Agus go minic, bíonn 
patrúin áille dhaite ar chraiceann 

nathracha freisin.
Is ainmhithe suimiúla iad nathracha. 

Má tá a creach (prey) níos mó ná 
cloigeann na nathrach, is féidir leis an 
nathair í a shlogadh go fóill.  Ansin, 
síneoidh an bolg go dtí go mbeidh sé 
mór go leor don bhia. Tá fiacla acu ach 
ní chognaíonn (chew) nathracha bia 
mar a dhéanaimidne. Slogann siad an 
bia ina iomláine – uaireanta tógann sé 
seo níos mó ná uair an chloig orthu!  Tá 
roinnt nathracha ann nach n-itheann 
ach cúpla uair sa bhliain, toisc go 
n-itheann siad béilí atá chomh mór sin.

Cé go mbíonn fiacla ag formhór 
na nathracha, ní bhíonn goineoga 
(fangs) ach ag na nathracha nimhe 

(venomous). Is fiacla géara, fada, tolla 
(hollow) nó clasacha (grooved) iad 
goineoga, agus tá siad nasctha le sac 
beag. Déanann na saic seo leacht 
nimhneach. Nuair a bheireann nathair 
greim ar ainmhí, scaoileann na saic an 
nimh amach agus láithreach, tosaíonn 
an nimh ag marú an ainmhí nó ag cur 
pairilise air. Má chailleann an nathair 
goineog nó má bhriseann sí ceann, 
fásfaidh goineog eile. Nuair a bhíonn 
na goineoga an-fhada, filleann (fold) 
an nathair iad isteach ina béal sa chaoi 
nach mbaineann sí greim aisti féin.

In aeráidí fuara, codlaíonn nathracha 
sa gheimhreadh. Nuair a thagann an 
t-earrach, déanann siad cúpláil (mate). 

Sna trópaicí, déanann nathracha 
cúpláil am ar bith den bhliain. Chun 
aird (attention) na nathrach baininne 
(female) a fháil, ligfidh nathair fhireann 
air go bhfuil sé ag troid in aghaidh 
nathracha fireanna eile atá ag iarraidh 
í a mhealladh freisin. I gcás buanna 
(boas), nathracha sligreacha 
(rattlesnakes) agus nathracha 
gairtéir, beireann siad a n-óg beo. 
Beireann nathracha eile uibheacha in 
áiteanna teolaí sábháilte.  Níl uibheacha 
nathracha cosúil le huibheacha crua 
sicíní – tá uibheacha nathracha cosúil 
le leathair agus is féidir leis an nathair 
óg í a stróiceadh lena fiacail uibhe 
chun í a oscailt.

Snakes alive 

Nathracha
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Céadfaí nathrach

Cnag ar an mbord

Rangú 
Ainmhithe

Tá os cionn 2 mhilliún sórt ruda beo ar an domhan. Cuireann eolaithe iad i ngrúpaí má tá na rudaí beo 
cosúil le chéile nó difriúil óna chéile ar bhealaí áirithe. Tugaimid rangú (classifi cation) mar ainm air seo. 
Cabhraíonn an rangú linn agus sinn ag déanamh staidéir ar rudaí atá beo. Cabhraíonn sé linn gan iad a 
mheascadh suas. Is féidir formhór na n-ainmhithe mór (nathracha san áireamh, ach níl mionbheithigh 
i gceist anseo) a chur i gceann amháin de chúig ghrúpa dhifriúla. Seo liosta de na grúpaí: iasc, 
amfaibiach, reiptíl, éan, agus mamach.

Ceist agam ort:
Féach ar phictiúir na n-ainmhithe seo. Cén grúpa ina gcuirfeá iad? Cén grúpa lena mbaineann nathracha?  Tá na freagraí ar leathanach eile. 
A = _______________  B = _______________  C = _______________  D = _______________  E = _______________

Baineann nathracha le Grúpa _________________________________

A B C D E

Úsáideann nathracha a gcéadfaí chun seilg (hunting) a dhéanamh, 
chun dainséar a sheachaint agus chun céile (mate) a fháil.  
Úsáideann siad boladh agus tadhall (sense of touch) i bhfad níos 
minicí ná radharc na súl. Ach cad faoin éisteacht?
Má fhéachann tú ar nathair, feicfi dh tú nach bhfuil cluasa ar an 
taobh dá cloigeann (mar a bheadh ar dhuine), ach tá cluas aici taobh 
istigh dá blaosc (skull). Mothaíonn sí creathadh (vibration) sa talamh 
sholadach. Cabhraíonn sé seo léi fáil amach cá bhfuil creach.  Bain 
triail as an ngníomhaíocht ‘Cnag ar an mbord’ agus faigh amach an 
ngluaiseann fuaim go maith trí sholad.

Nuair a dhéanann rud fuaim, seolann sé creathanna (vibrations) tríd 
an aer. Is fuaimthonn (soundwave) é seo. Gluaiseann na creathanna 
isteach sa chluas. Baineann an inchinn ciall as na teachtaireachtaí 
seo agus insíonn an inchinn dúinn cad iad na fuaimeanna atá á 
gcloisteáil againn. Ach mothaíonn nathracha creathadh ón talamh 
atá soladach, mar atá bord. 

Bunábhair:
• Bord
• Peann nó peann luaidhe

Treoracha:
1.  Suigh os comhair do charad. Bíodh fad méadair nó mar sin 

eadraibh.
2.  Iarr ar do chara éisteacht.
3.  Cnag go bog ar an mbord leis an bpeann.
4.  Iarr ar do chara a c(h)luas a chur ar an mbord.
5.  Cnag go bog ar an mbord leis an bpeann arís.

Pléigh:
• Cad a shíl do chara? Cé acu den dá fhuaim a bhí níos soiléire: 

an chéad cheann nó an dara ceann?
________________________________________
________________________________________
• Cad a insíonn an ghníomhaíocht seo duit faoi fhuaim?
________________________________________

An eol duit?
• Fadó, chuir Indiaigh Mheiriceá Thuaidh cluas le talamh chun fuaim 

chrúba capall a chloisteáil.  An gceapann tú go n-éireodh leo aon 
rud a chloisteáil?

• Cloiseann eilifi ntí fuaimeanna trína gcosa.
• Ní chloiseann nathracha ceol an “mhealltóra nathrach” 

(snakecharmer).  Is dócha go bhfuil siad ag déanamh aithrise ar 
ghluaiseachtaí an mhealltóra agus na fl iúite.  

Craiceann nathrach

Tá craiceann nathrach mín tirim. Tá sí clúdaithe le gainní. Is ionann an 
t-ábhar i ngainní nathrach agus an t-ábhar atá i d’ingne féin. Ceiritín 
an t-ainm atá air. Formhór na ndathanna a fheicimid ar chraiceann 
nathrach, tá na dathanna sin sa tsraith íochtarach (bottom layer) den 
chraiceann. Déanann an tsraith seachtrach den chraiceann na gainní 
agus tá an tsraith sin tanaí tréshoilseach (translucent). Tá cineálacha 
éagsúla gainní ann – is trédhearcach (transparent) iad na gainní 
os cionn shúile na nathrach. Úsáideann nathair na gainní ar a bolg 
chun greim (grip) a fháil. Tá patrún gainní ar leith (particular) ag gach 
speiceas nathracha – is féidir é a úsáid chun iad a aithint.  
Gach cúpla mí, caitheann an nathair di a seanchraiceann seachtrach. 
Tógann sé cúpla lá uirthi fáil réidh leis.

Tá craiceann nathrach mín tirim. Tá sí clúdaithe le gainní. Is ionann an 



Freagraí ar ‘Rangú Ainmhithe’
A: = Amfaibiach, B. = Reiptíl, C. = Éan, D. = Mamach, E. = Iasc

Baineann nathracha le grúpa na reiptílí. Tá crogaill, laghairteanna 
(lizards) agus turtair sa ghrúpa sin freisin.

Feicfi dh tú nathracha éagsúla sna pictiúir ach tá a n-ainmneacha 
measctha. Úsáid an t-eolas thíos, agus do chuid scileanna, chun na 
hainmneacha cearta a aimsiú.
Tá nathracha ann, buanna, píotóin agus anacandaí, mar shampla, 
agus fi lleann siad a gcorp thart ar an gcreach chun é a fháisceadh 
(squeeze) go mall chun báis. An nathair is faide ar domhan, is sórt 
píotóin í – fásann roinnt díobh chomh fada le 9 méadar.
Úsáideann nathracha eile nimh chun a gcreach a sheilg agus a 
mharú. Tá dóthain nimhe ag Rí-chobra chun eilifi nt a mharú le haon 
phlaic (bite) amháin. Is féidir le cobra de shórt eile nimh a sheiliú 
(spit) beagnach 2 mhéadar ar shiúl. Tá mamba dubh na hAfraice 
an-nimhneach agus tá sé ar cheann de na nathracha is tapúla ar 
domhan – is féidir leis gluaiseacht ar luas idir 16 – 20 km/uair! 
Tá an nathair shligreach ar cheann de na nathracha is dainséaraí i 
Meiriceá Thuaidh. Déanann sí torann lena heireaball agus shílfeá go 
bhfuil sligreach ina heireabaill.

Nathracha a aithint

A

C

B

D
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Díreach mar a aithnímid nathair ón bpatrún 
ar a craiceann, is féidir an patrún ar do 
chraiceann a úsáid chun tusa a aithint. Má 
fhéachann tú go géar ar bharra do mhéar, 
feicfi dh tú go bhfuil línte orthu atá ag dul 
timpeall ina gciorcail. Is é seo an méarlorg. 
Tá méarlorg sainiúil (unique) ag gach duine 
ar domhan. Úsáideann bleachtairí méarloirg 
chun daoine a bhí ag láthair choire (crime 
scene) a aithint. Ní smaoiníonn tú air riamh, 
ach is dócha go bhfágann tú méarlorg gach uair a chuireann tú do 
mhéar ar rud éigin. Mar sin, go minic cuireann buirgléirí agus coirpigh 
(criminals) eile lámhainní orthu féin chun a méara a chlúdach.
Tá trí phríomhghrúpa de mhéarloirg ann: stua (arch), lúb (loop) agus rinse 
(whorl). Taispeánann an pictiúr thíos an cruth atá orthu.

Bí i do bhleachtaire

Cé leis an méarlorg seo?

Bain triail as an ngníomhaíocht seo agus faigh amach cén sórt 
méarloirg atá agat, agus ag do chairde.
Bunábhair:
• Ceap stampa (stamp pad) nó péint
• Formhéadaitheoir
• Páipéar breise chun na méarloirg a chleachtadh
• Ceirt nó ciarsúir fhliucha chun méara a ghlanadh
• Bileoga oibre
Treoracha:

1. Déan cleachtadh méarlorg a chur ar fhuíollpháipéar (scrap paper). Ná 
húsáid an iomarca péinte ná dúigh. Má tá an ceap stampa in úsáid agat, 
ná brúigh ródhian air. Roll do mhéar chun an toradh is fearr a fháil. 

2. Déan tábla cosúil leis an gceann seo.
3. Cuir do mhéarlorg i mbosca A.
4. Iarr ar thriúr cairde a méarloirg a chur sna boscaí eile.
5. Glan do lámha.
6. Scríobh ainm do charad faoi na méarloirg.
7. Aithin an sórt méarloirg (stua, lúb nó rinse) atá ag gach cara agus 

scríobh é seo sa tábla.
Dúshlán breise:
Má tá dhá mhéarlorg sa ghrúpa céanna, an féidir leat aon difríocht a 
fheiceáil eatarthu?  B’fhéidir go dteastódh formhéadaitheoir uait.

A. B. C. D. 

M’ainm Ainm Ainm Ainm

Grúpa: Grúpa: Grúpa: Grúpa:

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna
6.  RINSE 
7.  TEANGA
9.  AONTEASACH
10.  FUAR

Síos
1. SLIGREACHA
2. GOINEOG
3. CEIRITIN
4. CREACH
5. NATHRACH
8. BUANNA

Stua Lúb Rinse



Cnag ar an mbord
Go hiondúil, gluaiseann fuaimeanna níos fearr trí sholaid, m.sh. 
adhmad nó an talamh, ná mar a ghluaiseann siad  trí ghás, m.sh. aer.

An eol duit?
I roinnt tíortha, beireann eolaithe speisialta ar nathracha agus 
‘crúnn’ siad iad chun an nimh a fháil as a ngoineoga. Fáisceann 
na heolaithe na saic nimhe agus scaoileann siad an nimh amach. 
Ansin úsáideann na heolaithe an nimh chun frithnimh (antidote) 
a chruthú. Dá mbainfeadh nathair plaic as duine, chabhródh an 
fhrithnimh seo chun beatha an duine sin a shábháil. Leanann 
nathracha orthu ag déanamh nimhe go bás.
Le déanaí, fuair eolaithe amach gur féidir nimh an mhamba dhuibh 
a úsáid mar phianmhúchán (painkiller).

Nathracha na hÉireann

Tá nathracha ar gach ilchríoch ar domhan, seachas ar Antartaice.  
Bíonn cónaí orthu i ngach saghas áite – gaineamhlaigh, foraoiseacha, 
aigéin, srutháin, locha, ar thalamh agus i gcrainn. Ach níl nathair ar 
bith ar oileáin áirithe, an Nua-Shéalainn agus Éire, mar shampla. 
Deir na seanscéalta gur dhíbir Naomh Pádraig na nathracha as Éirinn. 
Ach níl fi anaise (evidence) ar bith ann go raibh nathracha anseo 
riamh. Na mílte bliain ó shin, bhí Éire, an Bhreatain, agus an Eoraip 
clúdaithe le hoighear. An Oighearaois an t-ainm a thugaimid ar an am 
sin. Bhí sé rófhuar do nathracha agus d’ainmhithe áirithe eile freisin. 
De réir mar a d’éirigh an aeráid níos teo i ndiaidh na hoighearaoise, 
thosaigh ainmhithe ag bogadh isteach sna háiteanna a bhí saor ó 
oighear. D’éirigh le trí speiceas nathrach - an nathair nimhe (adder), 
an nathair fhéir agus an nathair mhín dul isteach sa Bhreatain ach 
níor tháinig siad chomh fada le hÉirinn. Sular shroich siad Éire, 
is dócha gur tháinig ardú ar leibhéil na bhfarraigí agus dheighil 
(separated) an fharraige Éire ón mBreatain.  

Fíricí Fónta
• Bolaíonn nathracha lena dteanga.
• Is carnabhóirí iad nathracha; ní itheann siad 

dada ach feoil – nathracha eile san áireamh.
• Tá nathracha fuarfhuilteach. Éiríonn corp na 

nathrach fuar in aimsir fhuar.  Mar sin, 
bíonn orthu codladh i rith an gheimhridh 
go n-éiríonn an aimsir níos teo. Tá daoine 
aonteasach (warm blooded). Fanann teocht 
chorp an duine mar an gcéanna, is 
cuma cén aimsir atá ann.   

Fíricí Fónta
 iad nathracha; ní itheann siad 

dada ach feoil – nathracha eile san áireamh.
• Tá nathracha fuarfhuilteach. Éiríonn corp na 

bíonn orthu codladh i rith an gheimhridh 
go n-éiríonn an aimsir níos teo. Tá daoine 
aonteasach (warm blooded). Fanann teocht 
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Across
6. 3 phríomhshórt méarloirg: stua, lúb agus 

___________ (5) 
7. Bolaíonn nathair leis an gcuid seo dá corp. (6) 
9. Tá daoine ____________ - ní athraíonn teocht 

an choirp mórán. (10) 
10. Éiríonn corp na nathrach _______ mar tá sí 

fuarfhuilteach. (4) 

Down
1. Déanann nathracha _________ torann. (10) 
2. Fiacail nathrach ina mbíonn an nimh: (7) 
3. Bíonn _________ in ingne agus i ngainní. (8) 
4. Slogann nathracha  ____ ina iomláine.  (6) 
5. Is í seo Bliain na ________ , dar leis na Sínigh. 

(8) 
8. Beireann ____ a n-óg beo. (6) 

Trasna
6.  3 phríomhshórt méarloirg: 

stua, lúb agus _________ (5) 
7.  Bolaíonn nathair leis an gcuid 

seo dá corp. (6) 
9.  Tá daoine ____________ - 

ní athraíonn teocht an choirp 
mórán. (10) 

10.  Éiríonn corp na nathrach 
_______ mar tá sí 
fuarfhuilteach. (4) 

Síos
1. Déanann nathracha 

_________ torann. (10) 
2. Fiacail nathrach ina mbíonn 

an nimh: (7) 
3. Bíonn _________ in ingne 

agus i ngainní. (8) 
4. Slogann nathracha  ____ ina 

iomláine.  (6) 
5. Is í seo Bliain na ________ , 

dar leis na Sínigh. (8) 
8. Beireann ____ a n-óg beo. (6) 


