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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

St. Patrick’s Day
Oileán Iathghlas Éireann

Is lá an-speisialta é Lá Fhéile
Pádraig. Bíonn muintir na hÉireann
agus daoine ar fud an domhain ag
ceiliúradh ar an lá sin. Bíonn paráidí
agus féilte ar siúl chun comóradh a
dhéanamh ar Naomh Pádraig. Cén
dath a chuireann Lá Fhéile Pádraig i
gcuimhne duit? Dath glas, ar ndóigh!
B’fhéidir gur chuala tú daoine ag
déanamh cur síos ar Éirinn i mBéarla
mar ‘the Emerald Isle’ nó ag labhairt
faoi na ‘forty shades of green’ - cén
fáth a n-úsáideann siad focail mar sin?
Go dtí Ré na Meánaoiseanna, bhí
Éire clúdaithe le foraoisí ina raibh dair,
péine, feá agus beith. Inniu, níl ach
9% de thalamh na hÉireann clúdaithe

le foraoisí. Talamh féarach (pasture)
is mó atá againn. Fásann formhór na
bplandaí agus na mbarr (crops) san
fhéarach, agus mar sin, is é an dath
glas an dath is coitianta ar thírdhreach
(landscape) na hÉireann. B’fhéidir gurb
é seo an fáth a dtugann daoine ‘oileán
iathghlas’ ar Éirinn.
Tá aeráid chineálta athraitheach
(changeable) ag Éirinn, agus is féidir
linn a lán plandaí agus a lán barr a
fhás mar gheall uirthi. Tá an aeráid
mar seo toisc go mbogann uiscí
deasa teo Shruth na Murascaille
(Gulf Stream) tharainn agus go
séideann gaotha aniar aneas leo, rud
a chiallaíonn nach mbíonn aeráid

na hÉireann róthe ná rófhuar. Ag
Caisleán Chill Chainnigh sa bhliain
1887, thomhais eolaithe an teocht
33.3°C agus ba í sin an teocht aeir
ab airde riamh in Éirinn. Ag Caisleán
Mharcréidh i gContae Shligigh sa
bhliain 1881, thomhais eolaithe an
teocht -19.1°C agus ba í sin an teocht
aeir ab ísle riamh in Éirinn. Bíonn
meánteocht (average temperature)
21°C againn in Éirinn i rith mhíonna an
tsamhraidh agus 5°C i rith mhíonna an
gheimhridh.
Bíonn báisteach againn in Éirinn i
rith na bliana ar fad. Titeann níos lú
báistí in oirthear na tíre ná a thiteann
in iarthar na tíre. Bíonn iarthar na

tíre níos fliche mar go mbuaileann
stoirmeacha an Atlantaigh an cósta
sin ar dtús. Tarlaíonn na stoirmeacha
móra seo san fhómhar agus sa
gheimhreadh. Fásann plandaí agus
barraí ó cheann ceann na bliana san
aeráid chineálta atá againn in Éirinn.
Bíonn an-tóir (demand) ag daoine ar
an tseamróg ag an am seo den bhliain.
In eagrán na seachtaine seo d’Eureka,
beidh eolas le fáil ar an tseamróg
agus beidh seans agat an dath glas
a iniúchadh freisin. Deir scéal gur
dhíbir (drove out) Naomh Pádraig na
nathracha as Éirinn ach is féidir leat
léamh anseo faoi roinnt ainmhithe eile
atá againn sa tír seo.

An tSeamróg

Plúirín sneachta ... glas

Tá an tseamróg ar cheann de na plandaí ﬁáine is cáiliúla a fhásann
in Éirinn. Is sórt seimre (clover) í an tseamróg, go hiondúil, ach tugann
daoine an t-ainm ‘seamróg’ ar phlandaí eile freisin. Ón 18ú haois ar
aghaidh, d’úsáid daoine an tseamróg mar shiombail d’Éirinn. Bíonn
gach duilleog roinnte ina trí dhuillín (leaflet). Fadó, d’úsáid daoine an
tseamróg mar leigheas. I rith an Ghorta, d’ith daoine seamróga. Bíonn
gas reatha (creeping stem) tanaí ar sheamróga. Fásann bláthanna buí,
bána nó bándearga ar sheamróga níos deireanaí sa bhliain.

Fíricí Fónta faoin tSeamróg
Ní bhíonn bláthanna ar an tseamróg san earrach. Ach fásann plúiríní
sneachta san earrach freisin agus bíonn bláthanna orthu. Bíonn bláth
bán ar an bplúirín sneachta, ach má dhéanann tú an ghníomhaíocht
thíos, beidh tú in ann dath an bhlátha a athrú.
Bunábhair:
• Plúirín sneachta nó bláth bán cosúil leis an bplúirín, m.sh. lus na gile
(carnation) bán
• Dath bia glas
• Uisce
• Próca / eascra
• Soilire (roghnach)

Is luibheolaí (botanist) é Charles Nelson agus sa bhliain 1988, rinne
Charles suirbhé ar an tseamróg. D’iarr sé ar dhaoine seamróga
a bhailiú ina gceantair féin agus iad a sheoladh chuige. Rinne sé
iniúchadh ar na plandaí éagsúla a fuair sé. D’oibrigh sé amach go
bhfuil cúig shórt planda a úsáideann daoine mar sheamróga in Éirinn.
Fuair sé rudaí suimiúla eile amach freisin faoin tseamróg. Is planda
bliantúil (annual) í an tseamróg. Ciallaíonn sé seo go gcríochnaíonn
sí a beatha in aon bhliain amháin. Is féidir léi fás go hairde 25 cm. Is
minic a bhíonn seamróg ag fás mar bhláth ﬁáin san fhéar i ngairdíní tí.
Dála an scéil, is féidir síolta seamróige a cheannach inniu sna hionaid
gharraíodóireachta agus i siopaí do thurasóirí ar fud na tíre.

Treoracha:
1. Líon an próca le huisce agus cuir isteach cúpla braon den dath bia.
2. Go cúramach, úsáid siosúr le bun an ghais a bhaint den bhláth.
3. Cuir an bláth isteach sa phróca ina bhfuil an t-uisce agus an dath
bia.
4. Féach air gach cúpla uair an chloig. Ar tharla aon athrú? Taifead na
freagraí.
5. Fág an bláth san uisce ar feadh lae nó dhó. Cad a tharlaíonn don
bhláth?
An eol duit?
Tháinig athrú ar dhath na mbláthanna mar ghluais an t-uisce daite
aníos trí fhéitheacha (veins) nó píobáin sa ghas agus isteach sna
bláthanna. (Má bhriseann tú craobh shoilire, feicﬁdh tú na féitheacha.
Beidh siad cosúil le snáitheanna.) Cad a tharlódh dá scoiltfeá (split) gas
an phlanda ina dhá leath, agus an dá leath a chur i bprócaí le huisce
agus le dathanna bia difriúla? Tástáil do thuar.

Glas, Uaine agus na
dathanna idir eatarthu

Bí i do bhleachtaire ar
Lá Fhéile Pádraig
Bain úsáid as na scileanna a d’fhoghlaim tú sa ghníomhaíocht deiridh
chun dúrún (mystery) na ‘scríbhneoireachta’ a réiteach.

Bunábhair:
• Na 4 stiall pháipéir a bhfuil na poncanna glasa orthu; chuir tú in uisce
iad sa ghníomhaíocht roimhe seo
• Píosa nua den tuáille cistine
• Marcóir glasa
Treoracha:
1. Iarr ar chara a (h)ainm a scríobh ar stiall nua de thuáille cistine le ceann
de na marcóirí glasa. (Níl cead agat ﬁos a bheith agat cé acu marcóir a
d’úsáid sé/sí.)
2. An féidir leat a oibriú amach cé acu marcóir a d’úsáid sé/sí?
3. Croch an stiall le scríbhneoireacht do charad uirthi ar an bpróca mar a
rinne tú cheana.
3. Fan go snámhfaidh an t-uisce aníos an stiall. Roinnﬁdh an t-uisce an
dath.
4. Bain an stiall amach as an uisce. Cuir an patrún i gcomparáid leis na
patrúin eile. Breathnaigh orthu go cúramach.
5. Cé acu marcóir a d’úsáid do chara?
Dúshláin bhreise:
• Faigh amach an bhfuil dathanna measctha i marcóirí daite eile.
• Cad a tharlódh dá n-úsáidfeá marcóir cláir bháin? Bain triail as.
Trasna
2. GLAS
3. NAOMH
4. CHILL
6. IATHGHLAS
8. DATHANNA
9. SHRUTH

Síos
1. TSWETT
3. NELSON
5. LIATHA
7. SEIMRE

Freagraí crosfhocal

Nuair a bhí tú ag féachaint ar an tseamróg, seans gur thug tú faoi deara go
raibh doimhneachtaí (shades) éagsúla glais le feiceáil sna duillíní. Ar úsáid
tú doimhneachtaí éagsúla glais nuair a bhí tú ag péinteáil nó ag déanamh
ealaíne ar scoil? Ar smaoinigh tú riamh an raibh rud éigin eile i ndath a
thugann doimhneachtaí éagsúla dó? An é nach bhfuil ann ach dath amháin,
dáiríre? Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile go bhfeicﬁdh tú.
Bunábhair:
• Marcóirí / pinn fheiltbhioracha a bhfuil 3 nó 4 dhoimhneacht éagsúla
glais iontu
• Tuáille cistine
• Siosúr
• Próca nó eascra (beaker)
• Uisce
• Seilitéip
Treoracha:
1. Gearr bileog den tuáille cistine i stiallacha (strips) atá 2 cm ar leithead
agus 15 cm ar fad.
2. Marcáil ponc mór glas thart ar 3 cm ó bhun na stéille (féach ar an
léaráid).
3. Déan é seo leis na marcóirí éagsúla. Bí cinnte go gcuireann tú lipéad ar
gach stiall chun a chur i gcuimhne duit cén stiall a bhaineann le gach
marcóir.
4. Croch na stiallacha san eascra uisce. Ba cheart go mbeadh an t-uisce
i dteagmháil le bun na stiallacha ach níor cheart go mbeadh sé i
dteagmháil leis na poncanna (féach ar an léaráid).
5. Greamaigh barr na stiallacha ar an eascra le téip. Breathnaigh cad a
tharlaíonn do na dathanna nuair a ghluaiseann siad suas trí na stiallacha.
6. Pléigh na rudaí a thug tú faoi deara leis an rang.
Smaoinigh air seo:
Cé mhéad dath éagsúil a bhí le feiceáil sna marcóirí glasa?
____________________________
An raibh na dathanna céanna sna marcóirí glasa éagsúla?
____________________________
Ar thug tú aon phatrún faoi deara?
____________________________
An eol duit?
Shnámh (crept) an t-uisce aníos na stiallacha páipéir agus roinn sé na poncanna
daite i bpatrún. Tugann eolaithe crómatagrafaíocht (chromatography) mar
ainm ar an bpróiseas (process) seo - nuair a bhriseann an t-uisce an dath suas.
Ciallaíonn an focal crómatagrafaíocht ‘ag scríobh dathanna’.
B’eolaí cáiliúil Rúiseach é M.S. Tswett agus d’airg (invented) sé
crómatagrafaíocht sa bhliain 1903 nuair a bhí se ag déanamh staidéir ar na
dathanna éagsúla a bhíonn le fáil i bplandaí. Inniu, bíonn crómatagrafaíocht in
úsáid ar mhórán bealaí. Úsáideann ceimiceoirí í chun fáil amach cad atá i solad
nó i leacht. Úsáideann na Gardaí agus na heolaithe foiréinseacha (forensic) í
chun coireanna (crimes) a réiteach.

Crosfhocal

Cait chrainn agus
ioraí

1
2

3
4

5
6

7

8

9

Trasna
2. Is é an dath ________ an dath is coitianta ar thírdhreach na
hÉireann. (4)
Across
Down
3. Déanaimid comóradh ar ____ Pádraig
ar 17 Márta. (5)
2. Is é an dath ________ an dath is coitianta ar
1. D’airg M.S. _____ crómatagrafaíocht sa bhliain
an teocht aeir ab airde
riamh
thírdhreach4.naThomhais
hÉireann.eolaithe
(4)
1903.
(6) in Éirinn ag
3. Déanaimid comóradh
ar ____
ar 17
3. Is luibheolaí cáiliúil é Charles _______ (6)
Caisleán
____Pádraig
Chainnigh.(5)
Márta. (5)
5. Sa bhliain 1911, scaoil duine éigin ioraí
6. Is oileán
______
Éire.
(9) riamh
4. Thomhais eolaithe
an teocht
aeirí ab
airde
_______ saor in Éirinn. (5)
in Éirinn ag8.Caisleán
____
Chainnigh.(5)
7. Is sórt
_________ í(8)
an tseamróg. (6)
Ciallaíonn
crómatagrafaíocht
‘ag scríobh
_________’.
6. Is oileán ______ í Éire. (9)
Bíonn uiscí ________
na Murascaille deas te. (6)
8. Ciallaíonn 9.
crómatagrafaíocht
‘ag scríobh
_________’. (8)
9. Bíonn uiscí ________ na Murascaille deas te.
Síos
(6)

1. D’airg M.S. _____ crómatagrafaíocht sa bhliain 1903. (6)
3. Is luibheolaí cáiliúil é Charles _______ (6)
5. Sa bhliain 1911, scaoil duine éigin ioraí _______ saor in Éirinn. (6)
7. Is sórt _________ í an tseamróg. (6)
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Nuair a bhí Naomh Pádraig in Éirinn, breis agus 1500 bliain ó shin, bhí
ioraí rua agus cait chrainn (pine martens) ina gcónaí anseo. Ní raibh aon
iora liath anseo ag an am sin. Sa bhliain 1911, scaoil duine éigin ioraí
liatha saor i gContae an Longfoirt. Dá bharr sin, tháinig laghdú ar líon
na n-ioraí rua. Dhíbir (drove out) na hioraí liatha amach na hioraí rua (tá
siad níos lú agus níos eaglaí ná na cinn liatha) agus anois, tá níos mó
ioraí liatha ná ioraí rua in áiteanna ar leith sa tír.
Bíonn níos mó báibíní ag ioraí liatha ná mar a bhíonn ag ioraí rua.
Itheann siad réimse (range) níos mó bia ná mar a itheann na hioraí
rua. Mar sin, bíonn níos lú seans ann go mbeidh ioraí liatha gan bhia.
Iompraíonn na hioraí liatha an víreas bolgaí (poxvirus) - ní dhéanann
sé aon dochar dóibh ach maraíonn sé a lán de na hioraí rua.
Le blianta beaga anuas, bhí eolaithe ag iarraidh líon na n-ioraí rua a
mhéadú. Thug siad ioraí rua go coillearnach i gContae Mhaigh Eo agus
i gConamara. Roimh Nollaig, scaoil siad saor ioraí rua i gcoillearnach
thart ar Chnoc Chill Iníon Léinín, gar do Bhaile Átha Cliath. Anois, tá
súil ag na heolaithe go gcabhróidh cait chrainn leo. Tá cait chrainn in
Éirinn le 3000 bliain, beagnach. Tá líon na gcat crainn ag méadú i lár
na tíre. Ag an am céanna, tá líon na n-ioraí liatha ag laghdú. Ceapann
roinnt eolaithe go ndéanann na cait chrainn seilg (hunt) níos minice ar
na hioraí liatha ná ar na hioraí rua mar go bhfuil sé níos deacra seilg a
dhéanamh ar na hioraí rua agus breith orthu. Ar an gcaoi seo, bheadh
seans ag na hioraí rua éirí níos líonmhaire.
Tá an cat crainn chomh mór le cat tí. Tá a chorp fada, tá a chloigeann
beag, tá béal biorach (pointed) air, tá cluasa cruinne air agus bíonn súile
donna dorcha aige de ghnáth. Bíonn dath donn ar a chuid ﬁonnaidh
agus éiríonn dath an fhionnaidh níos gile i rith an tsamhraidh. Bíonn
marcáil bhuí/bhánbhuí ar a chliabh agus tá sí cosúil ‘bib’. Bíonn
ﬁonnadh ar a chosa agus cabhraíonn a chuid crobh (claws) leis
dreapadh. Is uiliteoir (omnivore) é an cat crainn - itheann sé plandaí
agus ainmhithe. Is speiceas faoi chosaint é.

