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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Thosaigh Seachtain Náisiúnta
na gCrann an Domhnach seo caite
agus críochnóidh sí Dé Sathairn seo
chugainn, 9 Márta. ‘Féile na gCrann’
an téama atá acu i mbliana agus tá
siad ag súil go ndéanfaidh daoine
machnamh agus ceiliúradh ar conas
a sholáthraíonn (provide) crainn
bia dúinn féin, d’éin, do bheacha
agus d’fhiabheatha (wildlife) eile.
Smaoinigh ar an mbia a fhaighimid ó
chrainn - torthaí, síolta, cnónna, olaí,
fréamhacha (roots) agus coirt (bark).
Ní hamháin go soláthraíonn crainn
bia dúinn, ach tá siad an-tábhachtach
ar bhealaí eile freisin.

Tá Comhairle Crann na hÉireann
ag súil go n-eagróidh daoine ócáidí
agus imeachtaí i rith na seachtaine
chun crainn a cheiliúradh. An
mbeidh do scoilse nó do phobal ag
glacadh páirte? B’fhéidir go mbeidh
searmanais á n-eagrú (organised)
gar do do bhaile chun crainn a chur
(plant) nó go mbeidh siúlóidí dúlra
ann trí choillte agus trí choillearnacha
(woodland). Tá daoine ag eagrú
‘Plantathons’, áiteanna a dtiocfaidh
siad le chéile chun a lán crann a chur
in achar (amount) áirithe ama.
Tá crainn tábhachtach ar mhórán
bealaí. Mar sin, caithfimid aire mhaith

a thabhairt dóibh. Mí Dheireadh
Fómhair seo caite, bhí an-imní ar
eolaithe nuair a fuair siad amach go
raibh galar ar chrainn fhuinseoige
(ash) in Éirinn. ‘Críonadh siar
(dieback) fuinseoige’ an t-ainm
atá ar an ngalar seo. Fuair crainn
fhuinseoige bás ón ngalar seo ar fud
na hEorpa cheana féin. Fungas is
cúis leis an ngalar seo. Is cuma cén
aois iad na crainn, buailfidh an galar
iad. Déanaimid níos mó ná 350,000
camán as adhmad na bhfuinseog
anseo in Éirinn gach bliain - seans
go gcuirfidh an galar isteach go mór
ar an iomáint.

Fadó, bhí an oiread sin tábhachta
ag baint le crainn gur úsáid daoine
ainmneacha na gcrann chun aibítir
a chruthú. Ní raibh ach 20 litir san
aibítir sin (tá an aibítir le feiceáil ar
leathanach eile). Bain úsáid as an
aibítir sin chun an teachtaireacht
rúnda ar an gcéad líne eile a
thuiscint.
Dair Iúr Péine Albanach
Dair Sceach gheal Fraoch Iúr
Cuileann
Tá an freagra ar leathanach
eile. Lean ort ag léamh agus
foghlaimeoidh tú faoi chrainn agus
faoi thábhacht crann.

Coillearnach fadó

Fadó, bhí coillte ar fud na hÉireann. Nuair a tháinig na chéad
lonnaitheoirí (settlers) go hÉirinn, bhí coillte fuinseog (ash) agus
leamhnán (elm) ar an talamh maith, bhí cuileann (holly) agus dair (oak)
ag fás ar thalamh nach raibh chomh maith agus bhí péine Albanach
ag fás ar thalamh sléibhe. Bhain na daoine úsáid as gach cuid den
chrann - d’ith siad na cnónna agus na torthaí; dhóigh siad an t-adhmad
le haghaidh teasa agus cócaireachta. Thóg siad tithe agus rinne
siad rothaí cairt agus carbaid (chariots) as adhmad. D’úsáid siad an
t-adhmad chun ciseáin agus sciatha (shields) a dhéanamh. Thug siad
boghanna (bows) adhmaid leo nuair a chuaigh siad ag fiach (hunting).
Bhí an-mheas ag daoine ar chrainn fadó agus thug dlíthe ársa (ancient
laws) na hÉireann cosaint do chrainn. Cheap daoine go raibh cumhacht
speisialta ag crainn áirithe. Bhí cúig chrann fhíorthábhachtacha in Éirinn
fadó - dhá chrann fuinseoige i gCo. na Mí agus crann fuinseoige i gCo.
na hIarmhí agus crann iúir (yew) nó crann darach, a d’fhás i gCo. Uíbh
Fhailí, b’fhéidir. Féach i d’atlas cá bhfuil na contaetha sin. Iúr Rois an
t-ainm a bhí ar an gcúigiú crann ach ní fios cár fhás sé.

Adhmad taobh amuigh

I ndiaidh crainn a ghearradh anuas, is féidir
an t-adhmad a úsáid le haghaidh troscáin agus
rudaí eile taobh istigh agus taobh amuigh den teach. Cónaíonn daoine i
dtithe adhmaid ar fud an domhain. Má tá an t-adhmad le húsáid taobh
amuigh (m.sh. frámaí fuinneoige, troscán sa ghairdín, báid), is gá é a
phéinteáil nó vearnais (varnish) a chur air. Cén fáth, dar leat? Cabhróidh
an ghníomhaíocht seo leat fáil amach.
Bunábhair:
• 2 bhloc bheaga adhmaid (bíodh an t-adhmad den chineál céanna sa
dá bhloc; ná bíodh péint ná vearnais orthu)
• Coimeádán mór uisce
• Scálaí tomhais
Treoracha:
1. Meáigh an dá bhloc adhmaid agus scríobh síos na meáchain.
2. Cuir bloc amháin sa choimeádán uisce. Cuir an bloc eile in áit thirim.
3. Tuar cad a tharlóidh do mheáchan an dá bhloc tar éis cúpla lá.
An bloc atá san uisce ceapaim go mbeidh sé
__________________________________________________
An bloc atá san áit thirim ceapaim go mbeidh sé
__________________________________________________
4. Tar éis trí lá, meáigh an dá bhloc arís.
6. Cad a tharla? An raibh do thuar ceart?
Bain úsáid as torthaí na ngníomhaíochta chun míniú a thabhairt ar an
bhfáth a gcuireann daoine péint nó vearnais ar adhmad atá le húsáid
taobh amuigh.

Bia ó
chrainn
Tugann crainn dídean agus bia
d’ainmhithe. Itheann na hainmhithe
torthaí, cnónna, duilleoga, an choirt agus
na fréamhacha. Itheann daoine bia a
thagann ó chrainn freisin. Taispeánann
an pictiúr na gnáthchnónna agus na
gnáth-thorthaí a ithimid. Ní fhásann
ceann amháin acu ar chrann. Cé
acu ceann? Tá an freagra le fáil ar
leathanach eile.

Úll

Oráiste

Piorra

Líomóid

Pluma

Pis talún

Gallchnó

Silín

Úsáidimid an-chuid páipéir gach uile lá. Smaoinigh ar do theach. An
bhfuil seomra ar bith ann gan páipéar de shaghas éigin ann? Is cúis
imní d’eolaithe go bhfuilimid ag gearradh na milliún crann anuas
chun an páipéar seo a dhéanamh. Smaoinigh ar bhealaí ar féidir
leat laghdú a dhéanamh ar an líon páipéir a úsáideann tú ar scoil
agus sa bhaile. Déan liosta díobh.
Tá páipéar bog agus mín (delicate) i gcomparáid le hadhmad. An
féidir le páipéar mórán meáchain a iompar, dar leat? Féach cad
a tharlóidh má dhéanann tú cruthanna éagsúla as páipéar. Beidh
ionadh ort!
Bunábhair:
• Cúpla bileog (sheet) páipéir
• Seilitéip nó páipéar greamaitheach (sticky) eile
• Rudaí troma nó meáchain le triail ar na cruthanna éagsúla.
Treoracha:
1. Déan píobáin (tubes) agus cruthanna difriúla orthu as na bileoga
páipéir. (Féach ar an léaráid.)
2. Greamaigh na cruthanna le seilitéip.
3. Déan iad a thástáil - cén líon rudaí troma is féidir le gach cruth a
iompar?
4. Leid: Cuir na píobáin ina seasamh suas díreach agus tástáil
meáchan ar a mbarr.
Smaoinigh air seo:
An ndéanann cruth an phíobáin difríocht maidir leis an meáchan is
féidir leis a iompar?
An ndéanann leithead an phíobáin difríocht?
An ndéanann fad an phíobáin difríocht?

Péine Albanach
(Scots pine)
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Rúin na gCrann
Nuair a ghearrtar anuas crann, is féidir fáinní a fheiceáil ar thaobh
istigh de stoc (trunk) an chrainn. Bíonn dath geal ar chuid de na fáinní
agus dath dorcha ar chinn eile. Gach bliain, bíonn fáinne geal nua agus
fáinne dorcha nua sa stoc. Má chomhaireann tú na fáinní, beidh tú in
ann aois an chrainn a oibriú amach. Ach tugann na fáinní níos mó eolais
dúinn ná aois an chrainn. Nuair nach mbíonn an aimsir rófhuar agus
nuair a bhíonn cuid mhaith báistí ann
i rith na bliana, bíonn fáinní an
chrainn leathan (wide). Bíonn
na fáinní tanaí sna blianta
nuair nach mbíonn an
aimsir oiriúnach don
chrann. Má bhíonn na
fáinní níos tanaí ar
thaobh amháin ná ar
thaobh eile, is dócha
go raibh an crann ag
claonadh (leaning) i
dtreo an taoibh sin. Gálaí
gaoithe nó stoirmeacha a
chuireann crann ag claonadh.
Fágann feithidí agus galair coilm (scars)
ar chrann.
Féach ar an bpictiúr de stoc crainn. Freagair na ceisteanna seo, le
cabhair an eolais atá léite agat:
• Cén aois a bhí ag an gcrann nuair a ghearr siad anuas é?
_____________
• Cén aois a bhí ag an gcrann nuair a rinne feithidí agus galar
damáiste dó? _____________
• Chlaon an crann i ndiaidh stoirme móire. Cén aois a bhí ag an
gcrann nuair a tharla sé seo? _____________
Tá na freagraí ar leathanach eile.

An eol duit?

Chun páipéar a dhéanamh le haghaidh nuachtán agus irisleabhar
(mar atá á léamh agat), meilimid (grind) an t-adhmad go mion.
Tagann gach sórt páipéir ó adhmad.

A

Ní dhéanaimid na rudaí seo as crann: leathar;
cannaí stáin; fáiscíní páipéir.

Déanaimid páipéar
as crainn

Aibítir na gCrann

a: Fuinseog b: Dair c: Cnó Capaill d:Feá e: Seiceamar

Cad is ainm dom?

Fíricí Fónta
• An crann iúir ar an tslí isteach go Coláiste
Phádraig, Maigh Nuad, seans maith gurb
é an crann dúchasach (native) is sine in
Éirinn é. Cuireadh (was planted) é sa 12ú
céad agus tugann daoine ‘Crann Thomás
an tSíoda’ mar ainm air.
• Is crónghiúis (redwood) é an crann is
airde ar domhan (ach ní hé an crann is
mó é!). Tugann daoine ‘General Sherman’
mar ainm air. Tá sé níos sine ná 2000
bliain d’aois.
• Fadó, rinne ﬁaclóirí ﬁacla bréige as
adhmad.
• Ar chuala tú duine riamh ag rá ‘touch
wood’? Tagann an phiseog (superstition)
seo ó nós a bhí ag daoine. Chnag siad ar
chrann ag glacadh buíochais le spiorad an
chrainn nuair a bhí ag éirí go maith leo.
• Coinníonn fréamhacha an chrainn an ithir
(soil) le chéile. Má ghearraimid anuas an
iomarca crann, caillfimid a lán ithreach.
• In Tenessee, Meiriceá atá an teach crainn
is mó ar domhan. Tá 80 seomra ann
agus seasann sé ar bharr 6 chrann.

An eol duit?
Tá a fhios ag gach duine go n-úsáidimid adhmad crann chun troscán,
doirse agus frámaí fuinneoige a dhéanamh. Ach an raibh a fhios agat
gur féidir rudaí úsáideacha a dhéanamh as gach cuid den chrann? Is
féidir níos mó ná 5000 rud a dhéanamh as crainn. Féach ar an liosta
agus cuir tic leis na rudaí a dhéanaimid as crainn (go hiomlán nó cuid
díobh).
Tá an freagra ar leathanach eile.
• Taos ﬁacla
• Páipéar balla
• Snasán bróg
• Ciarsúir pháipéir
• Cosmaidí
• Irisleabhair
• Leathar
• Léarscáileanna
• Cannaí Stáin
• Cumhráin

• Guma coganta
• Ceallafán
• Seampú
• Fáiscíní páipéir
• Páipéar nuachta
• Féilirí
• Péint
• Leabhair
• Ola gréine
• Corc

Cad is ainm dom?
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I rith an gheimhridh, bíonn sé deacair ainm a chur ar chrainn nuair
nach mbíonn na duilleoga le feiceáil. Ach bíonn bachlóga (buds)
éagsúla ar na crainn, agus mar sin, is féidir na crainn a aithint ó na
bachlóga.
Féach go cúramach ar na cúig phictiúr de bhachlóga. Tá na lipéid a,
b, c, d agus e ar na pictiúir. Léigh na leideanna agus bain úsáid as do
chuid scileanna eolaíochta chun ainm a chur ar na bachlóga. Scríobh
an litir cheart in aice leis an gcur síos.
• Feá (beech): Bíonn an bhachlóg cúng (narrow) agus bíonn pointe
uirthi._______
• Cnó Capaill (horse chestnut/conker): Bachlóg mhór ghléineach
(shiny) atá uirthi seo._______
• Seiceamar (sycamore): bíonn dath glas ar an mbachlóg. ______
• Fuinseog (ash): Bíonn dath dubh ar an mbachlóg agus bíonn an
choirt (bark) liath. _______
• Dair (oak): Bíonn a lán bachlóg beag ar bharr na craoibhe.
_________
Tá na freagraí ar leathanach eile. Féach an bhfuil na bachlóga seo ar
aon cheann de na crainn in aice le do theach nó le do scoil.

Ní fhásann pis talún ar chrann. Fásann sí faoin ithir.

Bia ó chrainn

• Bhí an crann idir 11 agus 12 bhliain d’aois nuair a gearradh
anuas é.
• Rinne feithidí agus galar damáiste dó nuair a bhí sé thart ar 7
mbliana d’aois.
• Bhí stoirm mhór ann nuair a bhí an crann idir 9 agus 10 mbliana
d’aois.

Rúin na gCrann
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