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cuimsítear ainmhithe éagsúla leithéidí portáin, lócáistí
agus céadchosaigh ann.
Roinntear an fíleam Arthropoda i ranganna ar leith:

Crústaigh
(Rang Crustacea - go leor cosa)
Is grúpa mór ainmhithe é seo ina bhfuil Daphnia agus
Cyclops (míolta gorma). Maireann na hainmhithe beaga
planctónacha sin ar snámh in uisce locháin agus
lochanna (scuabtar chun siúil iad i srutháin). Itheann siad
algaí planctónacha. 
Is iad na gliomaigh na hinveirteabraigh is mó atá le fáil i
bhfionnuisce. Is feoiliteoirí agus scroblachóirí iad agus
maireann siad in uisce neamhthruaillithe ar mhóran
cailciam. Tá gliomaigh na Breataine ag éirí an-ghann mar
go bhfuil siad á marú ag galar atá á scaipeadh ag
gliomach Meiriceánach a tugadh isteach. 
Tá  dreancaidí agus cláirsigh uisce forleathan i locháin
agus lochanna araon. Itheann siad drámh. Tá an
chláirseach uisce in ann cur suas le truailliú, ach tá an
dreancaid níos leochailí. Bíonn dreancaidí an-líonmhar
ach na dálaí a bheith ceart.

Fíneoga agus damháin uisce
(Rang Arachnida – 8 gcos) 
Is feoiliteoirí bídeacha iad na fíneoga uisce agus faightear
i locháin agus i srutháin araon iad. Is féidir leo cur suas
go measartha le truailliú.
Déanann an fíordhamhán uisce cloigín tumadóireachta
as líon síodúil faoin uisce. Úsáideann sé sin mar bhunáit
chun greim a fháil ar ainmhithe beaga a shnámhann
thart. Faightear de ghnáth é i locháin luifearnacha. Fainic
na damháin talaimh a scátálann ar dhromchla an uisce; tá
cosa an-ribeacha faoin bhfíordhamhán uisce! 

Feithidí (Rang Insecta – 6 chos) 
Baineann an chuid is mó de na hainmhithe a chasfar ort
leis an ngrúpa mór seo. Is nimfeacha nó larbhaí feithidí
fásta talaimh a bheidh i gcuid mhaith díobh.

Saolréanna Feithidí
Is féidir feithidí a roinnt in dhá fho-rang de réir a
saolréanna. Tá saolré trí chéim mar seo a leanas ag an
gcéad ghrúpa:

Tá an nimfeach cosúil leis an aosach, ach níl a cuid sciatháin
forbartha go huile. De réir mar a itheann agus a mhéadaíonn
sí, ní mór don fheithid a craiceann a scoitheadh. Nuair a
dhéanann sin, méadaíonn bachlóga na sciathán. Ar deireadh,
scoitheann sí a craiceann agus tagann amach mar fheithid
aosach. 

Tá saolré ceithre
chéim ag an 
dara grúpa:

Níl an larbha cosúil leis an aosach ar aon chor; itheann sé
agus scoitheann a chraiceann go dtí go sroicheann sé a
mhéid is mó. An chéad uair eile a scoitheann a
chraiceann, déantar pupa de (pupaíonn sé); is staid
fhosaithe é sin ina ndéantar fíocháin iomlána a atheagrú
agus tagann an fheithid amach mar aosach. Smaoinigh ar
na boilb agus na féileacáin!

Truailliú 
Is éard is truailliú ann rud éigin a chur leis an timpeallacht a dhéanann
díobháil. Tá go leor cineálacha truaillithe ann a chuireann isteach ar
fhionnuisce, e.g. camras, dramhaíl tionsclaíochta agus níotráití ó
leasacháin (saibhriú).

Is féidir truailliú a thomhas ar bhun ceimiceach, ach tá sé níos fusa
féachaint ar na hainmhithe iad féin. Bíonn na hainmhithe i láthair ar
feadh an ama, agus cuirfidh aon truailliú isteach orthu. Chun truailliú a
thomhas agus leas á bhaint as na hainmhithe i láthair, ríomh Innéacs
Bitheach, a fheidhmíonn trí scór a thabhairt do gach cineál ainmhí ar
leith. Tá scór ard ag ainmhithe atá goilliúnach don truailliú (mar
shampla, nimfeacha cuile cloch agus an chuid is mó de nimfeacha cuile
Bealtaine), agus scór íseal ag ainmhithe a chuireann suas le truailliú
(mar shampla, péisteanna agus larbhaí míoltóige).

Chun é sin a dhéanamh: 
1) Tóg sampla ón sruthán, sainaithin na hainmhithe agus scríobh

amach liosta ainmneacha. 
2) Faigh an scór i gcomhair gach ainmhí ón tábla thíos. Má tá

ainmhithe ann nach bhfuil sa tábla déan neamhaird díobh.
3) Suimigh na huimhreacha chun scór iomlán a fháil den sampla.  
4) Ríomh meánscór tríd an scór iomlán a roinnt ar líon na gcineálacha

ainmhithe atá ag cur leis an scór (arís, déan neamhaird de cheann
ar bith nach bhfuil ar an liosta). Is é seo an t-innéacs bitheach. 

Ba cheart go mbeadh an freagra idir 0 (gan aon bheatha in aon chor)
agus 10 (sruthán glan ardtalaimh, is dóigh - níl mórán seans go
sroichfear an scór sin). Dá airde an scór, is lú an truailliú uisce. 

N.B. Níor cheart an t-innéacs bitheach seo a úsáid ach amháin i gcás
pobal srutháin agus ní i gcás comparáid idir locháin. Beidh sé éagsúil,
freisin, de réir an tséasúir i láthair áirithe. Cén fáth? (Smaoinigh ar
shaolréanna!).

Réamhrá 
Taispeánann an eochair ar an gcairt seo ionadaithe na
bpríomhghrúpaí ainmhithe a fhaightear i bhfionnuisce.
Cuideoidh sé leat ainm a chur ar fhormhór na n-
ainmhithe a dtiocfaidh tú orthu i lochán nó i sruthán.
Ach tá go leor cineálacha ainmhithe ann, áfach agus tá
teorainn leis an spás anseo; b’fhéidir go dtiocfaidh tú ar
rud éigin eile agus sa chás sin ba cheart duit leas a
bhaint as leabhar níos mionsonraithe, leithéid A Key to
the Major Groups of British Freshwater
Invertebrates le P.S. Croft (Field Studies Council
offprint no. 181).

Go traidisiúnta, roinntear ainmhithe i ngrúpaí móra a
dtugtar fílim orthu (uimhir uatha; fíleam) agus
roinntear na grúpaí móra sin i ngrúpaí níos lú mar seo:

Fíleam - Rang - Ord - Fine - Géineas - Speiceas 

Ní dhéantar aon sainaithint níos mine ná leibhéal na
fine san eochair, agus cuid de ní théann níos mine ná
fíleam nó rang. Ní mór duit cuimhneamh go mbeidh go
leor cineálacha ainmhithe sna grúpaí móra.

Roinnt sainmhínithe
Algaí: plandaí beaga simplí ar féidir leo a bheith
aoncheallach agus a bhíonn ar snámh san uisce (algaí
planctónacha) nó clúdaíonn siad clocha nó plandaí
móra. Is iad a bhíonn mar bhia ag formhór na
luibhiteoirí fionnuisce.

Feoiliteoir: ainmhí (creachadóir) a itheann ainmhithe
eile (a chreach).

Drámhóir: ainmhí a itheann drámh (ábhar ainmhíoch
agus plandúil marbh agus lofa). 

Luibhiteoir: ainmhí a itheann plandaí beo.

Inveirteabrach: ainmhí nach bhfuil cnámh droma
ann. 

Planctón: ainmhithe agus plandaí bídeacha a bhíonn
ar snámh san uisce gan aon iarracht a dhéanamh. 

Tál: substaint a dhéantar istigh i gcorp an ainmhí a
mbaineann an t-ainmhí úsáid as (mar shampla blaosc
seilide nó líon damháin alla). 

Comhad fíricí faoi ainmhithe

Hydra (Fíleam Cnidaria)
Bíonn Hydra forleathan in uisce buan glan. Maireann
siad trína ngreamú de rud agus trí bhreith ar bhia lena
mbraiteoga gathacha, cosúil le bundún leice.

Leithphéisteanna (Fíleam Platyhelminthes)
Is feoiliteoirí na hainmhithe seo a shlogann a gcreach,
a thálann einsímí agus a shúnn na súlaigh. Faightear i
locháin agus i srutháin araon iad agus cuireann siad
suas go measartha le truailliú.

Péisteanna fíora
(Fíleam Annelida, Rang Oligochaeta)
Grúpa mór é seo d’ainmhithe éagsúla a mhaireann de
ghnáth i siolta agus láib. Itheann siad drámh agus
cuireann suas go measartha le truailliú agus leibhéal
íseal ocsaigine. Tá substaint cosúil le fuil sna péisteanna
dearga Tubifex agus cuidíonn sé leo ocsaigin a bhailiú.
Is táscairí maithe uisce truaillithe iad.

Súmairí
(Fíleam Annelida, Rang Hirudinea) 
Is feoiliteoirí iad súmairí a itheann inveirteabraigh
bheaga mar sheilidí. Beidh an t-ádh ort agus ceann a
fháil a shúnn fuil dhaonna! Faightear i locháin agus i
srutháin araon iad agus cuireann siad suas go
measartha le truailliú.

Moilisc (Fíleam Mollusca)
Tá sliogán crua a thálann an corp ar mhoilisc.
Roinntear an fíleam Mollusca i ndébhlaoscaigh (dhá
shliogán orthu) agus seilidí (sliogán amháin orthu). Is
scagbheathóirí iad débhlaoscaigh a mhaireann de
ghnáth i measc plandaí nó i ndríodar. 
Tá ruacain phiseánacha beag (níos lú ná 10mm de
ghnáth) agus faightear i ngnáthóga go leor iad, ach is
i lochanna móra agus in aibhneacha a fhaightear an
diúilicín eala atá níos mó. Tá na ruacain in ann cur
suas le truailliú áirithe, murab ionann is na diúilicíní.
Tá seilidí forleathan agus in ann cur suas le truailliú.
Itheann siad drámh nó algaí a fhásann ar dhromchla
clocha agus ar phlandaí móra.
Faightear bairnigh fhionnuisce de ghnáth san áit a
bhfuil sruth láidir uisce ocsaiginithe mar a mbíonn
siad ag innilt ar algaí atá ina screamh ar na clocha. De
bharr a gcrutha ní scuabtar chun siúil iad. Goilleann
truailliú orthu.
Nóta: níl cosa altacha ar larbhaí cuileanna fíora, ach
baineann siad leis na Feithidí, atá sa chéad rannóg eile
(tá cosa altacha ar chuileanna fíora fásta).

Artrapóid (Fíleam Arthropoda)
Is ainmhithe inveirteabracha iad na hartrapóid a
bhfuil “cosa altacha” fúthu - mar a bheadh insí. Is é
seo an grúpa ainmhithe is mó ar domhan agus

D’fhéadfadh tréimhse saoil an aosaigh a bheith an-ghearr
le hais sin den nimfeach nó den larbha. Mar shampla, is
féidir le nimfeach na snáthaide móire cúig bliana a
chaitheamh ag fás i lochán, ach gan maireachtáil ach
cúpla seachtain mar fheithid aosach eitilte.  

Chomh luath is atá feithid ina aosach, stopann sé ag fás.
Ciallaíonn sin nach bhfásfaidh tumadóir beag (ciaróg) ina
thumadóir mór; is speicis éagsúla iad.

Roinntear fo-ranga na bhfeithidí i roinnt grúpaí níos lú a
dtugtar oird orthu. Déantar cur síos ar na hoird sin, a bhfuil
baill iontu a mhaireann in uisce, thíos.

Preabairí (Ord Collembola) 
Is feithidí beaga gan sciatháin iad seo a phreabann ar
dhromchla an uisce agus a itheann an drámh atá gafa
ann. 

Cuileanna Bealtaine (Ord Ephemeroptera)
Is iad na cuileanna Bealtaine an t-aon fheithid ar
féidir lena staid nimfeach deiridh eitilt. Eitlíonn siad
aníos as an uisce agus iompaíonn siad ina n-aosaigh.
Déanann an chuid is mó de na nimfigh innilt ar algaí
a fhásann ar fhiailí nó ar chlocha. Ach itheann
nimfeacha tochailte na cuile Bealtaine drámh sa siolta.
Faightear cuileanna Bealtaine de ghnáth i srutháin
ghlana, dea-ocsaiginithe agus goilleann an truailliú go
mór ar an gcuid is mó díobh. Tá cineál amháin cuile
snámha ann a fhaightear go forleathan i locháin.

Snáthaidí móra agus Béchuileanna
(Ord Odonata)
Is feoiliteoirí craosacha iad seo; íosfaidh nimfeach mór
na snáthaide móire torbán nó iasc beag go héasca.
Goilleann an truailliú go mór orthu agus is iondúil go
bhfaightear i locháin iad, cé go maireann an bhrídeog
in uisce reatha.

Cuileanna cloch (Ord Plecoptera)
Is grúpa cuileanna éagsúla atá anseo a bhfuil baint go
háirithe acu le srutháin ghlana ardtalaimh. Goilleann
truailliú go mór orthu. Is luibhiteoirí nó drámhóirí an
chuid is mó díobh, ach is feoiliteoirí na cinn is mó
díobh (níos mó ná 30 mm ar fhad).

Frídí (Order Hemiptera) 
Grúpa mór eile, a fhaightear de ghnáth i locháin. Tá
dhá phriomhchineál ann; iad sin a mhaireann ar an
dromchla, leithéidí  scinnirí locháin agus criogair uisce
a itheann ainmhithe atá gafa sa scannán dromchla,
agus iad sin a mhaireann faoin dromchla, leithéidí an
scairp uisce agus an fleascóir. Is feoiliteoirí uile iad
seachas an bádóir a itheann drámh.

Cuileanna cadáin (Ord Trichoptera) 
Tá dhá chineál larbha cuile cadáin ann; iad sin a
mhaireann i gcásanna déanta as spreasáin, duillí,
gaineamh nó mionchlocha agus bruscarnach agus iad

siúd nach maireann. Itheann larbhaí cásáilte na cuile
cadáin algaí. Is iondúil gur i locháin a fhaightear iad
sin a bhfuil cásanna móra déanta as fásra acu, agus
bíonn cásanna clochacha níos lú acu sin a mhaireann i
srutháin. Is féidir gur feoiliteoirí larbhaí na cuile gan
chás (atá saorbheathach); sníomhann cuid díobh
líonta sa sruthán chun breith ar ainmhithe a scuabtar
ag an sruth. Tá cuid díobh in ann cur suas le truailliú. 

Ciaróga (Ord Coleoptera)
Grúpa mór éagsúil eile atá anseo a fhaightear i ngach
gnáthóg ach amháin in uisce truaillithe. Is feoiliteoirí
iad na tumadóirí, ach itheann roinnt mhaith de na
cinn eile algaí nó drámh.

Cuileanna (Ord Diptera) 
Grúpa mór éagsúil eile atá anseo. Is féidir le larbhaí cuile
de chineál éigin maireachtáil faoin gcuid is mó de dhálaí.
Is drámhóirí a bhformhór, cé gur feoiliteoirí cuid díobh.
Snámhann larbhaí na míoltóige taibhsiúla san uisce
agus itheann siad míolta gorma. Feoiliteoirí eile is iad
larbhaí an ghaláin agus cruimheanna eireaballacha.
Maireann larbhaí na cuile duibhe i sruth láidir uisce, ag
coinneáil greama le crúba deiridh agus ag síothlú dráimh
as an sruth lena gcuid aintéiní ar chuma círe. Is
drámhóirí freisin iad larbhaí míoltóige. Maireann cuid
díobh sa dríodar íochtair, áit ar bheagán ocsaigine, agus
bíonn dath glédhearg orthu de bharr na haemaglóibine a
chuidíonn leo ocsaigin a ionsú. Tugtar “péisteanna fola”
go minic orthu agus bíonn rath orthu in uiscí truaillithe,
áit nach féidir le formhór na n-ainmhithe maireachtáil.
Déanann larbhaí an chorrmhíl go maith freisin in uisce
marbh agus truaillithe. Tá feadán análaithe iontu agus
glacann siad a gcuid ocsaigine ón aer, sa chaoi nach
mbraitheann siad ar leibhéal na hocsaigine san uicse.
Maireann cruimheanna eireaballacha i láib i ndíoga agus
locháin, áit a n-itheann siad péisteanna. Tá feadán
análaithe iontu atá teileascópach sa chaoi gur féidir leo
deileáil le hathruithe i ndomhain an uisce gan corraí. 

Larbhaí na Cuile Fearnóige (Ord

Neuroptera)
Is feoilteoirí fíochmhara iad seo, a chuireann suas le
truailliú áirithe, a mhaireann sa láib i locháin agus i
srutháin mhalla.  

Oiriúintí i gcomhair an tsaoil i bhfíoruisce 

Chun maireachtáil in uisce, bíonn na hainmhithe seo
in oiriúint le roinnt deacrachtaí a shárú. Tugtar breac-
chuntas thíos ar chuid de na bealaí atá acu (léigh an
téacs agus scrúdaigh na pictiúir san eochair).
Análú 
Teastaíonn ocsaigin ó gach ainmhí le maireachtáil
agus ní eisceacht ar bith ainmhithe fionnuisce.
Faigheann siad ocsaigin ar bhealaí éagsúla go leor:  
1) Trasna bhalla an choirp. Téann ocsaigin ón uisce tríd
an gcraiceann díreach isteach sa chorp, áit a dteastaíonn
sé. Níl aon chóras fola i gceist agus ní oibríonn sé ach i
gcás na n-ainmhithe beaga (e.g. Hydra) nó ainmhithe atá
leacaithe agus a bhfuil achar dromchla mór iontu (e.g.
leithphéisteanna). Tá córas fola ag ainmhithe níos mó,
leithéidí súmairí agus péisteanna, chun cabhrú leo.
Ionsúnn seilidí ocsaigin tríd an gcraiceann chomh maith,
ach cuireann cuid díobh leis an ionsú trí aer a fháil ón
ndromchla chomh maith. 

2) Geolbhaí. Is struchtúir speisialta iad na geolbhaí trínar
féidir le hocsaigin dul isteach sa chorp. Tá éagsúlacht idir
ainmhithe maidir le suíomh agus cruth na ngeolbhaí, ach
baineann na gnéithe seo le gach geolbha:
• achar dromchla mór 
• ballaí tanaí chun ocsaigin a ligean tríothu 
• córas fola chun ocsaigin a iompar timpeall an choirp. Tá
geolbhaí ag na hainmhithe seo go léir: nimfeacha cuile
Bealtaine, dreancaidí, larbhaí cuile cadáin, agus
nimfeacha béchuile. Féach ar na pictiúir chun a fháil
amach cá bhfuil siad. 

3) “Snorcail”. Análann feithidí a mhaireann ar an talamh
trí phoill ar gach deighleog coirp, a dtugtar spioracail
orthu. Ní oibreodh na spioracail in uisce mar go
líonfaidís siad le huisce. Tá spioracail dhúnta ag formhór
na bhfeithidí uisce, ach i gcásanna áirithe, tá na spioracail
ar  dheighleog dheiridh an bhoilg fós oscailte agus tá an
deighleog in oiriúint mar eireaball fada a shroicheann an
dromchla agus a cheadaíonn don fheithid análú ón aer.
Samplaí maithe iad larbhaí an chorrmhíl, scairpeanna
uisce agus cruimheanna eireaballacha. De bharr gur
féidir leo ocsaigin a thógáil ón aer, ní ghoilleann leibhéil
ísle ocsaigine san uisce orthu agus faightear go minic in
uiscí marbha agus truaillithe iad. 

4) “Tumadóirí scúba”. Tá coirp ribeacha a bhailíonn
bolgáin aeir ón dromchla ar dhoirbeacha, bádóirí agus
an damhán uisce. Tugann siad síos an t-aer leo agus tá
spioracail orthu a osclaíonn go díreach sna bolgáin aeir.
Bíonn cuma airgeadúil go minic ar ainmhithe a
iompraíonn aer de bharr an chisil aeir atá sáinnithe leis
an gcorp.

Téigh faoi nó snámh? 
Is féidir le hainmhithe beaga éadroma, leithéidí míolta
gorma, dul le sruth san uisce gan titim go híochtar. Is iad
na hainmhithe sin (agus plandaí bídeacha) a
chomhdhéanann an planctón. De réir mar a mhéadaíonn
ainmhithe, éiríonn siad níos troime (níos lú snámhachta
acu) agus is dóichí go dtitfidh siad go híochtar. Tá
ainmhithe áirithe ann a chuireann lena gcumas snámha;
mar shampla, tá dhá aershac ag larbha na cuile taibhsiúla
ag gach aon fhoirceann dá chorp a chuidíonn leis snámh
san uisce agus míolta gorma a ithe. Cuidíonn na bolgáin
aeir a iompraíonn doirbeacha agus bádóirí leo análú agus
snámh. Ní mór do gach ainmhí eile coinneáil ag snámh, é
sin nó tá siad in oiriúint don saol ar an ngrineall.

Gluaiseacht agus an sruth
Níl sé chomh héasca gluaiseacht trí uisce is atá ar an
talamh mar go bhfuil sé níos deacra brú tríd an uisce.
Chun gluaiseacht go héasca tríd an uisce ní mór don
ainmhí a bheith sruthlínithe. Bíonn ainmhithe a
shnámhann go rialta nó a chónaíonn i srutháin (áit nach
mór dóibh cur suas le mearshruth) níos sruthlínithe de
ghnáth ná ainmhithe a chónaíonn in íochtar lochán (cuir i
gcomparáid tumadóir nó nimfeach cuile Bealtaine
snámha le cláirseach uisce).  
Bíonn go leor ainmhithe a mhaireann i srutháin leacaithe
sa chaoi gur féidir leo an sruth a sheachaint trí
shleamhnú thar ghrinneall na habhann. Is samplaí
maithe iad leithphéisteanna agus nimfeacha cuile
Bealtaine leacaithe. Tá an straitéis chéanna i gceist ag an
mbairneach fionnuisce. Tá cruth air a ligeann an sruth
thar a chorp gan é a scuabadh chun bealaigh.

Le Richard Orton agus  
Anne agus  John Bebbington 
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An rian ainm
f ionnuisce

Ainm ainmhí Scór 
Leithphéisteanna 4

Péisteanna fíora 1

Súmairí 3

Seilidí 3

Ruacain phiseánacha 3

Diúilicíní eala 6

Bairneach fionnuisce 8

Gliomach fionnuisce 10

Cláirseach uisce 3

Dreancaidí uisce 6

Fíneoga uisce 4

Nimfeacha cuile Bealtaine tochailte 10

Nimfeacha cuile Bealtaine leacaithe 10

Nimfeacha cuile Bealtaine snámha 6

Nimfeacha brídeoige 8
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Ainm ainmhí Scór 
Nimfeacha béchuileanna eile 6

Nimfeacha snáthaide móire 8

Nimfeacha cuile cloch 10

Corrmhíol uisce 5

Scinnirí locháin 5

Scairp uisce 5

Fleascóirí 5

Bádóirí 5

Larbhaí cuile fearnóige 4

Larbhaí cuile cadáin cásáilte 7

Larbhaí cuile cadáin gan chás 5

Doirbeacha 5

Larbhaí galáin 5

Cruimheanna eireaballacha 3

Larbhaí cuile duibhe 5

Larbhaí míoltóige 2
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