
Tá na laethanta ag éirí níos 
faide. Deir a lán daoine go bhfuil 
an geimhreadh thart agus go bhfuil 
an t-earrach linn. Ach ní aontaíonn 
gach duine faoi dháta tosaithe 
an earraigh. Deir Éireannaigh go 
dtosaíonn an t-earrach ar Lá Fhéile 
Bríde, an 1ú lá de mhí Feabhra. 
Deir daoine eile nach mbeidh 
an t-earrach linn go lár mhí an 
Mhárta. Ach beidh feirmeoirí agus 
garraíodóirí gnóthach ar aon nós, pé 
dáta ar a dtosaíonn an t-earrach!

Cuirimid síolta san earrach 

sa chaoi go mbeidh gránbharra 
(cereals), glasraí, agus bláthanna 
againn níos déanaí sa bhliain. Tá 
an t-ádh orainn in Éirinn go bhfuil 
ithir (soil) mhaith againn ar fud 
na tíre, nó i gcuid mhaith den tír, 
agus cabhraíonn an ithir seo le 
gránbharra, glasraí agus bláthanna 
fás. Is meascán de rudaí í ithir. 
Bíonn na mílte píosa bídeach de 
charraig bhriste inti ach bíonn ábhair 
orgánacha inti freisin, go hiondúil: 
ainmhithe agus plandaí atá marbh 
nó atá ag meath (decaying). Bíonn 

uisce in ithir mhaith freisin. 
Úsáideann rudaí beo ithir. Is dócha 

go bhfuil a fhios agat go maireann 
péisteanna in ithir. Ach tá a lán 
mionainmhithe (mini-beasts) eile 
ann a mhaireann ar an ithir nó fúithi. 
Tochlaíonn roinnt ainmhithe móra 
poll san ithir mar áit chónaithe. 
Ainmnigh na hainmhithe sin. Is áit 
chónaithe mhaith í an ithir do rudaí 
beo eile, baictéir (bacteria), mar 
shampla.

Úsáideann daoine ithir le haghaidh 
rudaí eile seachas (apart from) 

barra a fhás. Is féidir ithir chré (clay) 
a bhácáil in oigheann speisialta 
go mbeidh sí crua.  Áith (kiln) a 
thugaimid mar ainm ar an oigheann 
seo. Déanaimid cupáin, potaí agus 
plátaí as cré. Is féidir cré a úsáid 
freisin chun bothán beag láibe nó 
teach mór millteach de bhrící cré 
a thógáil. Úsáidimid móin, sórt 
speisialta ithreach, mar bhreosla 
uaireanta. In Eureka na seachtaine 
seo tá an-chuid eolais againn duit ar 
ithir agus ar na rudaí a mhaireann 
inti. 
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Meath agus Múirín

Pléigh:
• Cén t-ábhar ba thúisce (soonest) a mheath? Cén t-ábhar ba mhoille 

a mheath?
• Conas a bhí a fhios agat gur mheath na hábhair?

Tabhair aire don ithir

Cad atá faoi mo chosa?

Ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, braitheann suas le 90% dár 
gcuid bia ar ithir. Fásann formhór ár nglasraí in ithir. Fásann féar ar ithir 
agus itheann eallach agus uain féar agus ithimidne na hainmhithe sin 
mar fheoil. Gach bliain, bíonn bia ag teastáil ó 100 milliún duine sa bhreis 
ar domhan. Tá an-tábhacht mar sin le hithir a fhásfaidh bia dóibh. Ach 
faraor, táimid ag cailleadh agus ag milleadh ithreach idir 10 agus 40 
uair níos tapúla ná mar atáimid á cruthú. Caithfi mid aire a thabhairt dár 
n-ithir agus cabhrú léi obair i gceart.  Is féidir linn seo a dhéanamh má 
dhéanaimid múirín (compost) agus má chuirimid é san ithir sa ghairdín. 
Cabhraíonn múirín linn seanábhair a athchúrsáil freisin.

Tá a fhios agat gur ainmhithe iad péisteanna talún a chónaíonn san 
ithir. Tá corp na péiste roinnte i ndeighleoga (segments) agus nuair a 
ghluaiseann an phéist, fáisceann (squeezes) agus síneann (stretches) sí 
na deighleoga agus déanann sí lúbarnaíl (wriggle) tríd an ithir. Tá guairí 
(bristles) gearra ar gach deighleog agus cabhraíonn siad léi bogadh.  
De réir mar a dhéanann sí tochailt, déanann sí pócaí aeir san ithir. 
Cabhraíonn na pócaí aeir seo go mór le plandaí a fhásann san ithir. Má 
tá barraíocht (excess) báistí ann, is féidir leis an mbáisteach imeacht 
tríd na poill seo.  Bíonn garraíodóirí sásta nuair a fheiceann siad 
péisteanna talún, mar meascann na péisteanna suas na sraitheanna 
(layers) éagsúla san ithir nuair a ghluaiseann siad tríothu. Deir eolaithe 
gur fi ú 700 milliún euro in aghaidh na bliana an obair a dhéanann 
péisteanna talún in Éirinn!

Cad é múirín (compost)? Fuair rudaí bás san ithir, mheath (decayed) siad 
agus is meascán de na rudaí sin é múirín. Cabhraíonn múirín leis an ithir 
obair i gceart. Go minic, úsáideann garraíodóirí plandaí marbha agus bia 
a tháinig ó phlandaí chun carn (heap) múirín a dhéanamh. An meathann 
na plandaí go tapa? An meathann plandaí ar leith níos tapúla ná cinn eile? 
Déan an chéad ghníomhaíocht eile agus feicfi dh tú.
Bunábhair:
• Lámhainní plaisteacha
• Lián (trowel)
• Seanlíontán (old netting) a bhí thart ar thorthaí
• Áit ithreach taobh amuigh
• Bataí le haghaidh na lipéad
• Ábhair don tástáil: croí (core) úill, craicne oráiste, bananaí agus 

prátaí, duilleoga agus mar sin de.
AIRE:  Nigh do lámha tar éis duit bheith ag obair le hithir. Ná húsáid 
aon ábhar eile seachas plandaí, torthaí agus glasraí.
Treoracha:
1. Roghnaigh na hábhair a theastaíonn uait a thástáil. Thugamar 

roinnt moltaí duit ach is féidir leat cinn eile a roghnú. 
2. Cé acu a mheathfaidh go tapa? Cé acu a mheathfaidh go mall? 

Tuar agus taifead do thuar ar an gcairt.
3. Cuir seanlíontán ar gach ceann de na hábhair éagsúla. Cabhróidh 

sé seo leat chun iad a fháil níos déanaí.
4. Tochail poill san ithir agus cuir beart amháin i ngach poll. Líon na 

poill le hithir agus marcáil iad le bata agus lipéad.
5. Tar éis seachtaine, tochail arís agus bain amach na bearta. 

Breathnaigh cad a tharla dóibh. Ar thosaigh na hábhair ag meath? 
Déan cur síos orthu. Tarraing pictiúr a thaispeánann cad a tharla.

6. Cuir na bearta ar ais sna poill. Scrúdaigh iad gach seachtain ar 
feadh dhá mhí.

7. Taifead na torthaí gach seachtain. Úsáid an chairt thíos.
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Domhan na bpéisteanna
Mioneolas ar Phéisteanna

Cuir ainm ar an mionainmhí!

• Tá inchinn agus cúig chroí ag péist.
• Stéigeacha (intestines) is mó atá taobh istigh 

de phéist. Díleánn (digests) siad an bia.
• Itheann péisteanna a lán rudaí atá san ithir 

(soil) m.sh. féar agus duilleoga atá ag meath 
(decay). Tagann na píosaí ithreach amach trí 
thóin na péiste mar chac péiste (worm cast). 

• Níl súile ag péisteanna talún, ach mothaíonn 
siad solas. Má chaitheann siad barraíocht ama 
sa solas, tiocfaidh pairilis (paralysis) orthu.

• Tagann péisteanna óga amach as cocúin atá níos lú na gráinne ríse.
• Itheann péisteanna meáchan a gcorp féin i mbia gach lá.
• Má éiríonn craiceann péiste tirim, gheobhaidh sí bás.

Ar an gcéad leathanach, léigh tú go bhfuil a lán mionainmhithe beo ar an 
ithir nó inti. Tá mionainmhithe coitianta (common) sna pictiúir. Bain úsáid as 
an ngluais ghéagach (branching key) chun ainm a chur orthu. Chun gluais 
mar seo a úsáid, is gá ceisteanna a chur agus iad a fhreagairt le ‘Tá’ nó ‘Níl’. 
Baineann eolaithe a lán úsáide as gluaiseanna mar seo ina gcuid oibre.
Ar aithin tú A, B, C agus D i gceart? Tá na freagraí ar leathanach eile.
Dúshlán breise:
Déan iarracht na hainmhithe seo a aithint anois.
Scríobh an uimhir cheart in aice leis an gcur síos.

Damhán alla: Tá ocht gcos fúm._______
Gailseach (earwig): Tá pionsúir ag bun mo choirp._______
Ciaróg (beetle): Clúdaíonn sciatháin bheaga mo dhroim. _______
Seangán (ant): Sa phictiúr, níl aon sciatháin bheaga ar mo chorp.______
Smaoinigh air seo:
Sa phictiúr, cé mhéad ainmhí ar feithidí iad? Cá bhfi os duit?
An mbíonn sciatháin bheaga ar sheangáin in am ar bith?

Péisteanna talún agus Bia

Itheann péisteanna a lán rudaí san ithir. An gceapann tú gur fearr leo 
rudaí áirithe in ionad rudaí eile? B’fhéidir go gcabhróidh an chéad 
ghníomhaíocht eile leat fáil amach.     
Bunábhair:
• Buidéal trédhearcach plaisteach
• Ithir
• Gaineamh
• Clocha beaga nó púróga (pebbles)
• Duilleoga
• Uisce
• Péisteanna (Murar féidir leat cinn a fháil san ithir bain triail as 

araid (bin) múirín)
• Siosúr
Treoracha:
1.  Nigh agus triomaigh buidéal trédhearcach plaisteach.
2.  Iarr ar dhuine fásta an buidéal a ghearradh ina dhá leath. Úsáid bun an 

bhuidéil mar áit chónaithe do na péisteanna.
3.  Cuir sraitheanna cloch beag nó púróg i mbun an bhuidéil.
4.  Cuir sraitheanna gainimh agus ithreach (gach re shraith) isteach go mbeidh 

an leathbhuidéal lán.
5.  Cuir beagán uisce ar an ngaineamh agus ar an ithir.
6.  Cuir na péisteanna ar bharr na hithreach agus clúdaigh iad le duilleoga úra.
7.  Cuir áit chónaithe na bpéisteanna in áit dhorcha agus coimeád an ithir tais
Smaoinigh air seo:
Déan imscrúdú le fáil amach an fearr le péisteanna sórt amháin bia 
in ionad bia eile? Déan tástáil ar phíosaí úill nó ar phíosaí cairéid. 
Bí cinnte go bhfuil an tástáil cothrom. (Leid: Cuir an méid céanna 
píosaí úill agus an méid céanna píosaí cairéid ar bharr na hithreach.) 
Conas a bheidh a fhios agat cé acu is fearr leis na péisteanna?
AIRE:
Tar éis duit féachaint ar na péisteanna ag obair agus ag ithe, cuir ar 
ais iad san áit ina bhfuair tú iad.

A B C D

Gluais Ghéagach
An bhfuil cosa faoi?

An bhfuil an corp 
fada agus tanaí? 

Céadchosach 
(centipede)

Drúchtín 
(slug)

Cláirseach 
(woodlouse)

Péist

An bhfuil adharcáin 
(feelers) air?

Tá Tá 

Tá 

Níl Níl

Níl

Bhí Charles Darwin 
ar cheann de na 
heolaithe ba mhó 
clú riamh. Thaistil sé 
ar fud an domhain 
agus rinne sé 
staidéar ar a lán 
ainmhithe aisteach. 
Ach bhí an-suim 
aige i bpéisteanna 
talún agus shíl sé 
go raibh siad ar na 
hainmhithe ba thábhachtaí i stair an domhain. Ach bhí roinnt dá chuid 
turgnamh aisteach go leor. Thaispeáin sé nach ndearna péisteanna dada 
nuair a sheinn sé nótaí ar fheadóg, ar phianó nó ar bhasún. Thaispeáin sé 
freisin gur cuma leo má ligeann duine scread orthu. Déan imscrúdú le fáil 
amach an raibh an ceart aige!

Scríobh an uimhir cheart in aice leis an gcur síos.Scríobh an uimhir cheart in aice leis an gcur síos.Scríobh an uimhir cheart in aice leis an gcur síos.
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An eol duit?
Maireann an phéist nemertea sa Mhuir Thuaidh. ‘Bootlace worm’ a thugaimid mar 
ainm uirthi i mBéarla. Fásann sí go 55m ar fad!
An phéist talún ba mhó riamh, bhí sí 6.7 méadar ar fad.  San Afraic Theas a bhí sí. 



Tá gaineamhlaigh ag 
éirí níos fairsinge

Tionscadal Greenwave

In áiteanna éagsúla ar domhan, tá gaineamhlach á dhéanamh den 
ithir. Tá a lán cúiseanna leis seo: tá daoine ag baint crann; tá bailte ag 
leathnú amach; tá barraíocht ainmhithe ag ithe féir; agus tá triomach 
(drought) ann. Agus ar ndóigh tá téamh domhanda ann. Deir a lán 
eolaithe go bhfuil gaineamhlaigh ag éirí níos fairsinge agus gurb í 
seo an fhadhb timpeallachta is mó sa chéad seo. Tá dainséar ann go 
mbeidh ceantair mhóra den Spáinn agus den tSín ina ngaineamhlaigh 
agus go scriosfaidh sin an talamh feirme. Bheadh deacrachtaí ag 
na tíortha sin bia a sholáthar (supply) dá dtarlódh sé sin. Ceapann 
eolaithe go bhfulaingeoidh (suffer) a lán daoine dá bharr - thart ar dhá 
bhilliún duine - is trian de dhaonra an domhain é sin.

B’fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh nach bhfuil an geimhreadh thart 
fós, ach tá an t-earrach ag teacht. Is féidir leat úsáid a bhaint as do 
shúile le feiceáil an bhfuil aon chomharthaí den earrach i do cheantar. 
D’fhéadfá páirt a ghlacadh i dtionscadal (project) chun cabhrú le 
heolaithe ina gcuid oibre. Greenwave is ainm dó agus tá sonraí breise 
agus sonraí cláraithe le fáil ar www.greenwave.ie.

Deir eolaithe linn má fhéachaimid ar an Eoraip ón spás amuigh, go 
bhfeicfimid tonn ghlas ag gluaiseacht aneas trasna na hilchríche 
(continent) san earrach. Tarlaíonn sé seo mar go mbíonn na bachlóga 
glasa ag oscailt ar na crainn agus ar na fálta. Tosaíonn an tonn i 
ndeisceart na hEorpa i mí Feabhra, agus gluaiseann sí aneas trasna 
na hEorpa, de réir mar a bhíonn an teocht ag ardú. Gluaiseann sí ar 
luas 160 km sa tseachtain. De réir na meastachán seo, thógfadh sé trí 
seachtaine ar an earrach gluaiseacht ó Charn Uí Néid i gCo. Chorcaí 
go Cionn Mhálanna i gCo. Dhún na nGall.

Iarrann Greenwave ort breathnú ar chrainn áirithe le fáil amach 
cathain a thagann na duilleoga orthu agus tabhairt faoi deara cathain 
a fheiceann tú bláthanna, éin agus ainmhithe áirithe den chéad uair 
san earrach. Taispeánann na grianghraif duit cé acu bláthanna, éin, 
agus ainmhithe atá i gceist. Nuair a fheicfidh tú iad, caithfidh tú an 
t-eolas a chlárú ar shuíomh idirlín Greenwave. Má dhéanann tú seo, 
cabhróidh tú le heolaithe a chinntiú an bhfuil an t-earrach linn níos 
luaithe gach bliain.

Cuir ainm ar an mionainmhí!
A = cláirseach (woodlouse); B = drúchtín (slug); 
C = péist; D = céadchosach.
1 = seangán; 2 = gailseach (earwig); 3 = damhán alla ; 4 = ciaróg (beetle)
Is feithidí iad trí cinn de na mionainmhithe: seangán, gailseach agus 
ciaróg. Tá a fhios againn gur feithidí iad mar go bhfuil sé chos orthu.
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