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Oireann ama áirithe don bhliain
do phlandaí ar leith agus cuirtear
plandaí éagsúla de réir. Léigh
lipéid na bplandaí agus na síolta le
haghaidh treoracha. Má tá amhras
ort faoi, iarr comhairle in ionad
garraíodóireachta áitiúil.

Ná cuir uisce amú!

Is bealach maith
inbhuanaithe le huisce
a chur ar do ghairdín
ná uisce fearthainne a
bhailiú i mbuta uisce.

An fál sceach a chur
Faoi choinne fál sceiche tiubh tá sé
inmholta cúig thom a chur in aghaidh
an mhéadair i bhfiarláin dúbáilte
agaithe (amharc an léaráid).

40cm

1 méadar

Le fál sceach dúchasach measctha a
chruthú féach le trí thom den speiceas
céanna a chur taobh istigh le dhá cheann
neamhionann ó chinéaleacha eile.
Cuileann

Sceach
Gheal

Draighneán
Donn

Is aonaráin iad an chuid is
mó de na beacha. Déanann
beacha aonaracha nead le cill
amháin, seachas bheith ag
obair le chéile le beacha óga
a thógáil i neadacha roinnte.

Na rudai ata
de dhith

Tá a lán speiceas éagsúil ann agus tá
siad go léir iontach maith ag pailniú
plandaí. Beireann beach baineann
ubh ar bharr cnap mór pailine ag béal
an fheadáin. Ansin druideann sí é le
láib. Is féidir roinnt ceall a bheith i
bhfeadán fada.

Scriúire

Tá maidí bambú nó poill druileáilte i
mblocanna adhmaid maith faoi choinne
neadacha don beach aonarach.

(Rudaí molta)
Casúr

Clár adhmaid neamhchóireáilte
14cm x 1.5cm x 53cm
Clár adhmaid neamhchóireáilte
16cm x 1.5cm x 48cm
Maidí bambú 1cm ar leithead
agus 14cm ar fad

Má tá poill de mhéideanna éagsúla
ann féadann spéicis éagsúla beach
iad a úsáid.

1 méadar
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Le fál sceach tiubh a bheith agat bearr
achan taobh ar a sheal féin gach trí bliana
idir Samhain agus Feabhra. Más féidir féach
le codanna den fhál a bhearradh ag amanna
éagsúla ionas go bhfuil dídean i gcónaí ann don
dúlra. Nuair atá fál ag dul i gceart thig plandaí
dreaptha a thabhairt isteach lena thiubhú agus
lena dhéanamh níos spéisiúla. Tá fál tiubh níos
fearr faoi choinne neadacha agus tugann sé
níos mó foscaidh agus cothaithe don dúlra.

A bhfuil le deanamh

Base

Taobh

Taobh

Cúl

1. Greamaigh taobhanna an chúil ar
feadh an imill is faide.
2. Sleamhnaigh an bun idir na
taobhanna agus greamaigh le
chéile iad le tairní nó scriúnna.
3. Greamaigh na taobhanna le
chéile le tairní nó scriúnna. Beidh
ort an taobh gairid a mhúnlú
níos gaire don chúl ionas go
mbeidh sé istigh go teann. Ba
chóir go mbeidh an díon ag
gobadh amach ionas go dtitfidh
an fhearthainn de.
4. Pacáil do bhrú beach le
maidí bambú.
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I ndiaidh dó bheith in úsáid
sa gheimhreadh caithfear é
a ghlanadh amach agus, go
pointe éigin, a ní. Le cinntiú
nach bhfuil rud ar bith ina
chónaí ann cuir giota beag bia
isteach an dorais agus amharc
an imíonn sé. Mura n-imíonn
léiríonn sé sin nach bhfuil
gráinneog ina cónaí ann níos
mó agus féadann tú an teach a
ghlanadh le púdar pireatraim nó
ceann de na púdair luibheanna
a chuirtear ar mhadaí.

Nuair atá teach gráinneoige
déanta agat cuir in áit
chiúin i do ghairdín é, taobh
le bruach, balla nó sconsa
más féidir, agus seans
go bhfaighidh tú cuairt
ó chara beag ag lorg áit
cónaithe. Le gaotha fuara
an gheimhridh a sheachaint
déan cinnte de nach bhfuil
doras an tí ag amharc ó
thuaidh nó soir ó thuaidh.

An doigh le
teach grainneoige
a dheanamh

Tairní nó scriúnna

• Ba chóir boscaí éan a chur
in airde 5m ón talamh as
bealach cat nó daoine. Beidh
scáth de dhíth orthu agus
mar sin ní mór aghaidh na
mboscaí a bheith sa taobh
thoir thuaidh dóibh le
tréansolas na gréine agus
gaotha fliucha a sheachaint.

An doigh le bru
beach a dheanamh

• Spreag feirmeoirí áitiúla
chun páirt a ghlacadh
i Scéim na Limistéar
Comhshaoil Íogair (ESA)
a chuireann dualgas
orthu bainistíocht talaimh
fhéaraigh agus móinéar
ísealchríche a chur i gcrích
le speicis a fhorbairt nó a
chaomhnú agus talamh bán
a chosaint.

D’fhéadfadh ceimiceán dochar a
dhéanamh don timpeallacht, mar
sin má sheachnaíonn tú lotnaidicídí
méadófar líon na bhfeithidí i do
ghairdín agus dá bhrí sin meallfar
éin agus creachadóirí eile a
dhéanfaidh an jab duit!
Ná bain úsáid as móin leis an
ithir a shaibhriú mar tá gnáthóga
luachmhara á scriosadh de bharr
an éilimh ar mhóin.

Tochail an talamh san áit atá
roghnaithe agat agus bain amach
lustan agus fréamhacha. Déan
meascán d’aoileach atá lofa go maith
nó d’ábhar orgánach eile go mbeidh
neart cothaithe ag an fhál sceiche úr.
Má tá neart ábhar orgánach sa chré
coinneoidh sí níos mó fliuchras agus
cuideoidh sí le draenáil. Cuideoidh
sin le cinntiú nach mbeidh an chré
báite sa gheimhreadh agus ní bheidh
ort an oiread uisce a chur uirthi sa
tsamhradh. Más cré throm atá ann cuir
greanchloch agus gaineamh trithe le
draenáil a fheabhsú.

Líon isteach an poll le cré agus brúigh
isteach í le sál do bhuataise. Cuir neart
uisce air. Má tá coiníní san áit cuir scáth
crainn timpeall gach toim.

Níl anseo ach liosta gairid d’ábhar.
Féadfaidh tú smaoineamh ar a lán
rudaí eile. Níl rialacha ar bith ann.

• Fás do chuid crann féin ón
síol agus déan fál sceach
gairdín, féach an taobh
eile den leathanach le fáil
amach an dóigh le mionfhál
a dhéanamh.

An tábhacht a
bhaineann le Fáinne
Cnoc Shliabh gCuillinn

Is ábhar suime é Limistéar Sáráilleachta
Nádúrtha Fháinne Cnoc Shliabh
gCuillinn mar gheall ar an gheolaíocht,
na tírghnéithe, ar na speicis agus na
gnáthóga a chothaíonn siad.

Is gnáthóga nach mór fiáin iad na móinteáin, na
fraochmhánna agus na coillearnacha, gnáthóga
atá beo le fiadhúlra i gcodarsnacht leis na
páirceanna pointeáilte patrúnaithe agus na
stiallfeirmeacha. Ainmníodh cuid d’Ard Mhacha
Theas mar Limistéar Sáráilleachta Nádúrtha
(AONB) sa bhliain 1966. Athainmníodh in 1991 é
mar Limistéar Sáráilleachta Nádúrtha Fháinne
Cnoc Shliabh gCuillinn.

Tá 15,353 heicteár sa Limistéar agus tá
codanna de a bhfuil tábhacht náisiúnta ag
baint leo ó thaobh caomhnaithe an dúlra de;
Láithreáin Sainspéis Eolaíochta a thugtar
orthu agus áirítear orthu siúd Lochanna an
Chaisil, Carraig an Staicín, An Leathbhaile
Mór, Sliabh gCuillinn, Camloch agus An
Feadán Uachtarach. I ngach cás is ionann na
láithreacha seo agus na gnáthóga is fearr sa
cheantar agus tá an-tábhachtach ag baint leo
i dTuaisceart Éireann. Ainmníodh sé chéad is
dá heicteár déag de Shliabh gCuillinn freisin
mar Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta faoin
Treoir maidir le Gnáthóga ón AE mar tá sé seo
ar na fairsingí Fraochmhá Thirim Eorpach is
mó i dTuaisceart Éireann.

An t-am ceart le plandú

Seachain ceimiceáin

Ullmhaigh an talamh

Cuir an tom sa pholl agus déan cinnte
go bhfuil na fréamhacha ag crochadh
síos díreach. Is cóir an tom a chur a
dhoimhne agus a bhí sé sa phlandlann.
Feicfidh tú athrú beag i ndath na
fréimhe ag leibhéal an talaimh, is é sin
coiléar na fréimhe.

Buaircíní

• Croch boscaí éan faoi
sceimhleacha an tí chun
gealbhain tí agus druideanna
a mhealladh agus na héin a
chur ó neadú sa díon. Tá níos
mó seans ann go n-úsáidfidh
spideoga agus dreoilíní bosca
ina bhfuil an taobh tosaigh ar
oscailt agus fásra thart air.

An doigh le fal
sceach a chur

Potaí plandaí

• Bí páirteach i bhfoireann
dheonach chaomhnaithe
ag plandlann chrann Fáinne
Cnoc Shliabh gCuillinn a
sholáthraíonn crainn d’úinéirí
talún, do ghrúpaí pobail agus
dodhaoine eile ar mhaith leo
mionchoillearnach dá gcuid
féin a chruthú.

Tá plandaí sna liostaí thuas atá
maith d’fheithidí. Is féidir an chuid
is mó acu a fháil go héasca ó
ionad garraíodóireachta nó mar
shíolta ó sholáthraí aitheanta
síolta. Níl na liostaí uileghabhálach,
ach ar a laghad feidhmeoidh siad
mar threoir. Déan cinnte de go
gcuireann tú plandaí dúchasacha
leis an tairbhe is mó a chinntiú.

Ná bí róshlachtmhar! Mar shampla;
tugann carnán brosna agus
duilleog foscadh do chréatúir agus
soláthraíonn na síolta i gceann
blátha mhairbh bia d’éin.

Tiúbanna pinn biro agus soip óil

Buidéil phlaisteacha

Chun t
ú a fhá
il
‘Bhfost
ú I’ &
cabhrú
le do
timpea
llacht

Odhrach
Bhallach

Is maith le cuid mhór feithidí áiteanna
atá fliuch fionnuar agus thig leat an
ghrian a choinneáil ón bhrú, in aice le
fál sceach nó faoi chrann.
Má chuireann tú an brú gar do rudaí
eile ina mbíonn feithidí, fál sceach
mar shampla, nó crainn bheaga nó
linn uisce, beidh sé níos fusa do
mhíolta beaga teacht air.

BHRU D’FHEITHIDI A CHUR?:

• Bí páirteach in imeachtaí
bliantúla plandaithe crann
mar bhealach amháin le
mionchoillearnacha a chur
ar bun i bhFáinne Cnoc
Shliabh gCuillinn.

Buíán

Gaineamh

☞

Gliográn

CEN AIT IS COIR DO

• Déan suirbhéireacht
agus mapáil ar dháileadh
ghnáthóga agus speicis an
cheantair. Déan teagmháil
le hOifigeach Limistéar
Sáráilleachta Nádúrtha
Fháinne Cnoc Shliabh
gCuillinn le trealamh agus
leabhair shainaitheanta a
fháil ar iasacht.

Liosta plandaí

Gortghlantachán

Féar tirim

• Déan ionad cónaithe
d’fheithidí nó déan
cruach adhmaid.

Is deis iontach í seo chun na
páistí a thabhairt isteach sa
tionscnamh. Mínigh do na páistí go
bhfuil ceithre rud thábhachtacha
de dhíth ar fhiadhúlra chun
maireachtáil sa ghairdín; bia, uisce,
foscadh agus áit le pórú. Tabhair
an pobalscoil ar fad isteach san
obair; is deis iontach í do pháistí
a bheith ag obair i gcuideachta a
chéile ar thionscadal sásúil.

Cochán

• Roinn do chuid eolais le
daoine eile faoi luach na
ngnáthóg i bhFáinne Cnoc
Shliabh gCuillinn don
bhithéagsúlacht.

Do spás fiadhúlra a dhearadh

Bricí briste brúite agus brablach
coincréite

• Déan do spás fiadhúlra
féin chun cuidiú le speicis
i bhFáinne Cnoc Shliabh
gCuillinn. Smaoinigh ar na
rudaí is fearr a chur san
áireamh agus tú ag
pleanáil gairdín:
– garraí féileacáin agus
éanlaith, lochán fiadhúlra,
luibhghort,
– móinéir, fálta, carragán,
tábla éan, plandlann chrann,
cruacha lomán, ceapacha
ardaithe, criosanna
foscaidh, cruinneachán sailí
beo nó carn múirín.

lúr
Sléibhe

Cuir fál sceach idir Samhain agus Márta
nuair nach bhfuil an talamh reoite nó
clúdaithe le sneachta.

Clocha

• Freastail ar thionscnaimh
agus imeachtaí i bhFáinne
Cnoc Shliabh gCuillinn.

Feileastram

Fál sceach a chur

Feilt dín

Duilleoga tirime

Machall
Coille

Meallann fál sceach saibhreas
bláthanna, cumhra, sútha,
dathanna saibhre fómhair agus
dúlra chuig do pháirc, do scoil,
go ghairdín nó do ghnólacht.

Tiúbanna cairtchláir agus cláracha
cairtchláir (coinnigh tirim iad)

• Gearr an féar chomh
minic céanna agus fág
ciumhaiseanna féir fhada.
Agus tú ag lomadh an fhéir
déan cinnte de go bhfuil an
lomaire faiche ar an leibhéal
is airde, rud a fhágann imir
iontach ghlas ar an fhaiche.

Is bealach iontach é le tacaíocht a thabhairt
don dúlra agus spásanna a chur ar fáil dóibh
ina mbeidh siad in ann áiteanna cónaithe a
dhéanamh. Ní amháin go mbaineann réimse
plandaí agus créatúr tairbhe as fearann na
scoile ach baineann daoine buntáiste as fosta!
Tabhair deis do pháistí agus do dhaoine fásta
araon taithí a fháil ar éagsúlacht iontach
speiceas agus gnáthóg díreach in aice láimhe
de bharr spás fiadhúlra a chruthú.

Is é an freagra furasta ná cibé rud is
féidir leat teacht air! Ní chaithfidh tú
mórán airgid a chaitheamh ag ionad
gairdín, siopa ceardaíochta nó ar an
idirlíon. Níl le déanamh ach amharc
thart agus do shamhlaíocht a úsáid.

Píopaí plaisteacha agus ceirmeacha
ar mhéideanna éagsúla
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An Bhitheagsulacht

Rudaí le
cur ag fás

CAD E A BHEADH DE
DHITH ORT LE BRU
D’FHEITHIDI A THOGAIL?

Bricí agus blocanna coincréite (le
poill más féidir)
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Beidh tú ag cuidiú chomh maith le héin
na háite nó bíonn a lán acu ag brath ar
fheithidí mar fhoinse bia.

Fás do
chuid
crainn
féin

Iúr

Méara
Muire

Maidí bambú folmha
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Cad é is féidir leat
a dhéanamh do na
Pailneoirí?

• Is smaoineamh iontach é
bláthanna fiáine dúchais ar
mhórneachtair a chur chun
tacú leis an fhiadhúlra áitiúil.

• Roghnaigh plandaí a
thagann faoi bhláth ag
amanna difriúla den bhliain
lena chinntiú go mbeidh
pailin agus neachtar ar fáil ar
feadh tréimhse fhada.

Coll

Leamhán sléibhe

Blocanna adhmaid le poill ar
mhéideanna éagsúla druileáilte
iontu

Bí

Crann fia-úll

Ar an drochuair, de réir mar a thógtar
tithe ar ghairdíní agus ar áiteanna
glasa agus de réir mar a dhéantar
níos mó bainistíochta orthu, bíonn
níos lú ná riamh áiteanna cónaithe ag
feithidí. Níl dóigh ar bith níos fearr le
cuidiú le feithidí ná áras a thógáil go
speisialta dóibh!

Ba cheart go mbeadh sé ar a
laghad 5 mhéadar os cionn an
talaimh, le spás glan gan aon
bhac timpeall air le ligean do
na gabhláin eitilt amach as an
nead go héasca.

Lus mór

Adhmad marbh - brosna agus
lomáin ar mhéideanna éagsúla suas
le leathmhéadar ar fad

Is maith le galbháin, is cosúil,
bealach isteach nach bhfuil
feiceálach, mar sin déan
cinnte go bhfuil an poll
aonair gearrtha go cruinn
(60mm leithead x 30 mm ar
airde), sa tosach nó sa bhun.
Má tá an poll sa bhun is mó
an seans nach n-úsáidfidh
speicis eile éin an bosca.

Fionncholl

Píopaí plaisteacha agus ceirmeacha
ar mhéideanna éagsúla
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Cad é is féidir leat
a dhéanamh don
fhrog coiteann?

• Linn ghairdín a dhéanamh
le froganna a mhealladh
chun síolrú.

• Caitheann an frog an chuid
is mó dá shaol ar thalamh;
cuir féar fada, tulcháin
duilliúir, cruacha cearchaillí,
crainn agus toir ar fáil i do
ghairdín mar chothú agus mar
fhoscadh geimhrithe dóibh.

• Cuir do chuid eolais ar
fhroganna in iúl do
dhaoine eile.

• Ná coinnigh speiceas froig atá
i mbaol mar pheata agus ná
scaoil peata froig saor in am
ar bith.

• Is bealach éasca chun
tacú le fiadhúlra i do
ghairdín fás fada a ligean
don fhéar i spás áirithe. Is
gnáthóg den scoth an féar
fada le haghaidh dreoilíní
teaspaigh, ciaróga, feithidí
agus amfaibiaigh óga.
−
• Déan ionad cónaithe
do bheacha.

Tá buíochas ag dul do gach duine a chuir na híomhánna ar fáil:
Duilleoga: Shaun Nixon ©Woodland Trust
Bláthanna: Breffni Martin, Enda Flynn,
Iora Rua, Earca Sléibhe, Broc, Ialtóg agus Dobhrán: Enda Flynn
Féileacán, Leamhan agus Crainn: Briege Roe

• Eagraigh glantachán bruscair
ó linnte agus sruthanna
sa cheantar.

Lus Buí
Albanach

Donnroisc

Annet te Nugent

deartha ag

Cab an
ghasáin

30cm

Péine Albanach

Tíleanna dín

18cm

Draighean

Pailléid nó píosaí adhmaid

Boltáil an bosca ar bhracaí
agus ar chrúcaí atá díonmhar
ar mheirg faoi sceimheal tí
nó i mbarr binne, faoi scáth
ó sholas na gréine.

NóinÍn
Mór

Alternative base entrance hole 60mm x 30mm cut ush with back of box

Fanaigse

Bun 50cm x 20cm

Caorthann

Beith chlúmhach

Rudaí a d’fhéadfá a úsáid:

Is féidir feilt dín a chur ar an
díon lena chosaint.

Airgead
Luachra

Front entrance hole 60mm x30mm cut no more than 50mm above the floor

Biolar
Gréagáin

Déan an taobh amuigh le
sraithadhmid seachtrach
nó sraithadhmad mara atá
díonmhar ar aimsir: 12mm
-15mm tiubh. Gearr an díon,
an tosach, an cúl agus
an bun, agus seiceáil na
tomhasann sula ngearrann tú
na taobhanna, atá le dul taobh
istigh de na cláir eile.

Dair Ghallda agus
Dair Ghaelach

BAIN FEIDHM AS ABHAR
ATHCHURSAILTE AGUS
TU AG TOGAIL BRU

Tosach 50cm x 20cm

Beith gheal

Tá timpeall 10 milliún speiceas
feithidí ar an domhan agus tá
áit chónaithe de dhíth orthu go
léir. Is breá le feithidí gairdín
míshlachtmhar Is foinse bia
do chuid acu cairn d’adhmad
marbh agus duilleoga ina luí
thart, agus bíonn cuid eile acu
ar foscadh ann. Áit ar dóigh
atá i gcarn duilleoga fómhair
do chuid mhór feithidí leis an
gheimhreadh a chaitheamh ann.

Ná cuir aon chóireáil ar
thaobh istigh den bhosca
ach tig leat dath nó péint a
chur ar an taobh amuigh.

Fearbán
Féir

Gobadh amach 5cm

Gormán

Díon 50cm x 25cm

Aiteal

Greamaigh na naisc le
chéile le scriúnna agus le
gliú. Is féidir maidí a úsáid
taobh istigh lena neartú ag
gach ceann.

Crann creathach

Bíonn sé doiligh
gabhláin a shocrú i
mbocsaí neide. Mar
sin féin, má tá suíomh
fóirsteanach agat, is fiú
an tairbhe an trioblóid.

Coireán
Coilleach
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An doigh le
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Sabhaircín

14cm

Cad é is féidir leat
a dhéanamh don
iora rua?

• Monatóireacht a dhéanamh ar
líon na n-ioraí rua i gcomhar
le Grúpa Iora Rua Fháinne
Cnoc Shliabh gCuillinn.

• Crainn a chur le coillearnacha
a chruthú nó a fheabhsú.
− Chun cur le feasacht ar
chaomhnú an iora rua Plean
Gníomhaíochta Fháinne
Cnoc Shliabh gCuillinn agus
Chuaille a chur chun cinn
agus a chur i bhfeidhm.

Creamh

13cm

Sceach Gheal
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20cm

Fearnóg

Blathanna

15cm

Crainn

15cm

Cad é is féidir leat
a dhéanamh do
dhobhráin?

dúchasach sa cheantar seo.
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Cad é is féidir
leat a dhéanamh
d’ialtóga?

• Tuilleadh láithreacha scíthe a
dhéanamh do dhobhráin le
poill shaorga dobhrán agus
cruacha cearchaillí cois le
sruthchúrsaí mar a shíltear an
ghnáthóg a bheith oiriúnach.

• Béim a leagadh ar uisce glan,
gnáthóga bogaigh agus an
bhithéagsúlacht agus an
dobhrán a chur chun tosaigh.

• Ionad cónaithe d’fheithidí
a thógáil agus plandaí
dúchasacha a chur le
huimhreacha na bhfeithidí a
ardú.

• Fál sceach a thógáil
le bia, foscadh agus
sainchomhartha
loingseoireachta a sholáthar.

• Bosca ialtóg a cheannach nó
a thógáil. Is fearr iad a shuí
i láthair ina bhfeiceann tú
ialtóga go rialta, ar foscadh
ó ghaotha láidre ach in áit a
mbeidh siad ar aghaidh na
gréine tráth den lá.

• Ba chóir na boscaí ialtóg
a bheith suite gar d’fhál
sceach. A chinntiú nach
bhfuil craobhóg nó constaic
ar bith ann ar an bhealach
isteach don bhosca.

• Déan cinnte go bhfuil do
bhosca ialtóg ard go leor sa
dóigh is nach ndéanfaidh cat
nó loitiméir cur isteach air.

www.ringofgullion.org
info@ringofgullion.org
t: (028) 3086 8900

Doigheanna is feidir
leat cuidiu...Biodiversity

Cad is féidir leat
a dhéanamh d’éin
talamh feirme agus
don scréachóg
reilige?

• Téigh i bpáirt le Grúpa
Stiúrtha um an Scréachóg
Reilige le stádas reatha
agus dáileadh na n-éan seo
sa Limistéar Sáráilleachta
Nádúrtha a dheimhniú agus
príomhláithreacha a aithint le
gníomhartha a dhéanamh iontu.

• Níos mó boscaí neadaireachta
saorga agus lochtaí a chur le
foirgnimh feirme athchóirithe
chun tuilleadh láithreacha a
sholáthar le neadú agus le
fáireadh iontu i suíomhanna cuí.

• Úinéirí talún a spreagadh lena
gcuid talún a bhainistiú ó
thaobh na timpeallachta de
trí bheith páirteach i scéim
agra-chomhshaoil.

• Cuntas a dhéanamh ar éin
talamh feirme chun cur le
feasacht le linn Suirbhéanna
Náisiúnta nó fiú nuair a
bhíonn tú amuigh ag siúl.

Seo roinnt crann agus An doigh
le bru d’fheithidi
bláthanna léana atá a dheanamh

Bogaigh

Gairdíní

• Is iomaí crann a bhíos in aon
choillearnach. Is féidir crainn de
chineálacha agus d’aoiseanna
éagsúla, nó crainn d’aon chineál
amháin agus den aois chéanna, a
bheith ann.

• Aibhneacha, srutháin, lochanna,
linnte, eanaigh agus riasca atá i
gceist le bogaigh.

• Is sa ghairdín a bhuaileann
beagnach gach duine leis an
fhiadhúlra den chéad uair agus
tugann gairdíní láithreacha
cothaithe agus cónaithe
bunriachtanacha do go leor
fiadhúlra.

• Is iad na coillearnacha ina
bhfásann crainn dúchais iontu na
háiteanna is fearr don fhiadhúlra
mar a sholáthraítear bia chomh
maith le dídean agus áiteanna
le síolrú agus le codladh iontu.
Cothaíonn siad i bhfad níos mó
speiceas, in amanna na céadta
níos mó acu, ná mar a chothaíonn
crainn nach crainn dúchais iad.

Den chuid is
mó ní ach i
ngnáthóg nó dhó
a bhíos ainmhí
modhnaithe.
I ngnáthóg
mhaith,
soláthraítear
uisce, beatha
agus foscadh.

• Is gné thábhachtach den tírdhreach
talmhaíochta na fálta sceach mar
a sholáthraítear áit chónaithe den
scoth do chuid mhaith speiceas. Is
cineál “conair fhiadhúlra” fosta iad
a thugann bealach cosanta dóibh ó
áit go háit.  

Is iomaí cineál
gnáthóige atá
ann, ó mhéid
duilleoige go
méid foraoise.

• Is ionann coillte agus 6% den
limistéar talún i bhFáinne Cnoc
Shliabh gCuillinn. Is leis an
tSeirbhís Foraoiseachta an chuid
is mó díobh.

• Tá an dair, an fhuinseog, an
coll agus an caorthann ar na
crainn dúchais i bhFáinne Cnoc
Shliabh gCuillinn.

• Go dtí deireadh an 17ú haois bhí
clúdach de chrainn ar an talamh i
bhFáinne Cnoc Shliabh gCuillinn
ach leagadh de réir a chéile iad.
Is féidir cuid de na crainn ón
tréimhse sin a fheiceáil go fóill ar
Chnoc na Sceiche agus thart ar
Chaisleán Chill Shléibhe.
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• Braitheann cuid mhór
bithéagsúlachta i dTuaisceart
Éireann ar uisce. Tá tábhacht ag
baint lenár sruthchúrsaí do speicis
tosaíochta ar nós an dobhráin agus
na mbéchuileanna.
• Leis na mílte bliain anuas tá feidhm
thábhachtach ag bogaigh i saol na
ndaoine ó thaobh bia, breosla agus
modhanna iompair. Tá uiscebhealaí
fíorthábhachtach dúinn sa
ghnáthshaol ó thaobh uisce a
ghlanadh agus a stóráil agus
limistéir luachmhara turasóireachta
agus taitneamhachta a fheabhsú.
• Áirítear Camloch agus Caiseal
Íochtarach ina lochanna
méiseatrófacha (agus ábhair
chothaithigh ar an mheánleibhéal
iontu) – bíonn lochanna den
chineál seo ag tearcú i dTuaisceart
Éireann. Tá líon plandaí iontu atá
tearc gann sa tír.
• Tá neart limistéir bhogaigh i
mbaol agus tá cuid acu scriosta
cheana. Is féidir le gníomhaíochtaí
amhail astarraingt uisce agus
draenáil, tógáil dambaí agus
feirmeoireacht éisc cur isteach
ar uiscebhealaí agus ar an
bhithéagsúlacht. Tá cáilíocht an
uisce, go háirithe an t-eotrófú, ar
na rudaí is mó a théann i bhfeidhm
ar an bhithéagsúlacht i dTuaisceart
Éireann. Tarlaíonn eotrófú mar
a chuireann leibhéil mínádúrtha
cothaitheach isteach ar an
chothromaíocht nádúrtha.

• Is spásanna beaga ina n-aonar iad
na gairdíní ach i dteannta a chéile is
spás ollmhór glas iad.
• Tá sé tábhachtach dúinn go léir
fiadhúlra a chothú inár ngairdín sa
bhaile, sa scoil nó sa láithreán oibre.
• Is féidir gnáthóg amháin nó
roinnt ghnáthóg a bheith i gceist
i ngairdín – m.sh. linn, móinéar,
carragán nó cruach lomán fiú.
• Sa samhradh soláthraíonn
gairdíní foinse mhór neachtar do
bhumbóga agus d’fhéileacáin,
agus dá réir sin mealltar mamaigh
bheaga agus éin.

Tailte féaraigh
• 550 feirm a mheastar a bheith i
bhFáinne Cnoc Shliabh gCuillinn.
• Tá tailte féaraigh lán le speicis ann
go fóill i gCarraig an Staicín agus
sa Leathbhaile Mór i bhFáinne
Cnoc Shliabh gCuillinn. Tá tráithnín
coinfhéar, feisciú dearg agus féar
cumhra ar na féara a fhásann ann.
• Tá béim ar leith leagtha ar
tháirgeadh méadaithe bia agus
cailltear gnáthóga fiadhúlra
dá bharr.
• De dheasca aistriú ó fhéar go
sadhlas tá laghdú 97% ar mhóinéir
lán le speicis i dTuaisceart Éireann.
Tá baint aige seo leis an mheath
a tháinig ar an ghiorria sléibhe
Éireannach agus ar speicis
áirithe féileacán.

• Is gnáthóga oscailte iad
fraochmhánna. Is minic a
bhíonn toir ar nós an aitinn
iontu. Is minic a éiríonn an
raithneach mhór ina speiceas
lotnaide i bhfraochmhánna
mura gcuirtear smacht air.

Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn

• Bíonn léicin, fungais agus
caonaigh comónta ar an
talamh.
• Is gnáthóga neamhchoitianta
iad na fraochmhánna agus
aicmítear cuid mhaith acu mar
Láithreán Sainspéis Eolaíochta
(SSSI).

An Bhitheagsulacht

• Faightear cuid mhaith speiceas
atá i mbaol, nó faoi bhagairt,
sna fraochmhánna. Is gnáthóga
fíorthábhachtacha do dhamháin
alla iad.
• Tá an fhraochmhá uachtarach
ar Shliabh gCuillinn ar na
limistéir is mó den chineál
ghnáthóige neamhchoitianta
seo i dTuaisceart Éireann.
Léiríonn éagsúlacht na
gcineálacha fraochmhá
coinníollacha comhshaoil
difriúla na láithreach; an fraoch
atá ar an phlanda is fairsinge
atá inti.

• Sa gheimhreadh agus an aimsir
ag éirí fuar, soláthraíonn gairdíní
láithreacha fiúntacha don
fhiadhúlra dá ngeimhriú.

• Ar fhánaí íochtaracha Shliabh
gCuillinn athraíonn sé go móinteach
ísealchríche, féarach aigéadach
agus eanach. Tá roinnt plandaí
atá tearc i dTuaisceart Éireann le
fáil ar Shliabh gCuillinn. Áirítear
orthu siúd bódhearc ar na fánaí
uachtaracha, aiteann gaelach agus
an caonach Sphagnum compactum
sa mhóinteach ísealchríche.
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Tá laghdú mór tagtha ar
fhraochmhánna i gcaitheamh an
chéid dheireanaigh. Ar na dúshláin
do na fraochmhánna tá caillteanas
trí ghníomhaíocht daoine (m.sh.
eastáit tithíochta á dtógáil),
dochar trí úsáid neamhchuí (m.sh.
rothair smúitraoin, diúscairt
mhídhleathach bruscair agus
tinte) agus truailliú. Truailliú
nítrigine an truailliú is dúshlánaí
d’fhraochmhánna.
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Is de réir na
gnáthóige ina
maireann siad a
thagann modhnú
ar ainmhithe agus
ar phlandaí.

Coillearnacha

Sléibhte agus
Fraochmhánna

g
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i bhFáinne Cnoc Shliabh gCuillinn

Gnathoga Tabhachtacha

Is éard atá i gceist
le gnáthóg ná
áit chónaithe
ainmhí nó
planda. Maireann
ainmhithe agus
plandaí difriúla
i ngnáthóga
difriúla.
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Maireann ainmhithe
difriúla i ngnáthóga
difriúla agus
itheann siad bianna
éagsúla. Itheann
siad ainmhithe eile
(feoiliteoirí) nó
plandaí (luibhiteoirí)
nó an dá cheann
(uiliteoirí). Bíonn
roinnt ainmhithe
agus plandaí ansainfheidhmeach
agus ní thig leo
maireachtáil ach
in aon ghnáthóg
ar leith, an
dobhrán mar
shampla. Tá a lán
speiceas nádúrtha
ag imeacht
uainn de bharr
gníomhaíochtaí
daoine ar nós
truailliú, athraithe
ar chleachtais
feirmeoireachta,
meath gnáthóige,
tógáil tithe agus
forbairt uirbeach.
Tá go leor dár
speicis choitianta
faoi bhagairt.

Speicis thabhachtacha
i bhFáinne Cnoc Shliabh gCuillinn

An dobhrán

Éin talamh feirme

• Tá neart tréithe ag an dobhrán
atá fóirsteanach dá shaol san
uisce. Is é an mamach dúchais
is mó é is dócha a fheicfear i
bhfionnuiscí na hÉireann.  

• Léiríonn líon na n-éan an bhail atá
ar ár gcomhshaol.

• Tagann an dobhrán amach
san oíche go príomha (oíchí).
Sealgaire fíochmhar é a itheann
éisc go príomha ach bíonn sé
sásta le mamaigh bheaga, éin
lachan agus éin eile má tá
fíor-ocras air.
• Tá titim ar líon na ndobhrán ar
fud na hEorpa agus iad i mbaol
nó díofa fiú, i gceantair áirithe,
rud a chuireann go mór le
tábhacht líon na ndobhrán
in Éirinn.  
• Líon atá ag titim go mall, agus
laghdú 10% measta i dTuaisceart
Éireann le fiche bliain anuas de
dheasca fáthanna éagsúla lena
n-áirítear ceimiceáin á sruthlú
sna haibhneacha.

• Tá titim mhór tagtha ar líon na
n-éan ar thalamh feirme amhail
scréachóga reilige, buíóga agus
corcráin choille leis na 25 bliain is
deireanaí.
• Tuigtear gur caillteanas gnáthóg,
athruithe ar mhodhanna
feirmeoireachta agus truailliú na
timpeallachta is cúis leis an titim ar
líon na n-éan.

Scréachóga
Reilige
• Ó na 1930idí ar aghaidh tá laghdú
mór tagtha ar líon na scréachóg
reilige, éan talamh feirme a bhí
measartha coitianta tráth ar fud na
hÉireann agus na Breataine.
• Neadaíonn scréachóga reilige i
seanfhoirgnimh agus seilgeann siad
os cionn féarach garbh.
• Siocair modhanna feirmeoireachta
an lae inniu ar nós ciumhaiseanna
a bhearradh go dlúth bíonn níos
lú scréachóg reilige ann mar
nach mbíonn an méid céanna  
láithreacha acu le cónaí agus
seilg iontu.  
• Seilgeann na scréachóga reilige
san oíche agus is creimirí ar nós
francach a itheann siad den
chuid is mó.

Froganna agus
earca sléibhe

An t-iora rua agus
an cat crainn

• Ní bhíonn ach dhá amfaibiach
againn i dTuaisceart Éireann, an
frog coiteann agus an niút.

• Áit a mbíonn an cat crainn rafar in
Éirinn agus in Albain, bíonn an t-iora
rua ag bisiú fosta.

• Ar an talamh a chothaíonn
froganna iad féin: itheann siad
seilidí, feithidí, agus damháin alla.

• Tá an cat crainn dúchasach in Éirinn
agus den chuid is mó is san oíche nó
le contráth na hoíche a sheilgeann sé.

• Is san uisce a sheilgeann an
niút: itheann sé larbhaí feithidí
agus moilisc.

• Uiliteoir atá sa chat crainn a
chothaíonn é féin le réimse leathan
ábhar beatha:- mamaigh bheaga, éin,
feithidí, fungais agus torthaí.

• Thig le froganna agus earca
sléibhe  maireachtáil ar thalamh
ach is gá dóibh filleadh ar an uisce
le síolrú.
• Déanann an bheirt acu codladh
geimhridh go dtí an t-earrach
ar thalamh in áiteanna dorcha
cosanta saor ón tsioc ar nós
cearchaill lofa.
• Beireann an bheirt acu
uibheacha as a dtagann torbáin
a fhilleann ar an linn chéanna
bliain i ndiaidh bliana.
• Úsáideann siad linnte i ngairdíní,
i bhfeirmeacha, sruthanna, linnte
móna, lintéir agus díoga mar
láithreacha síolraithe.
• Caillteanas gnáthóg, tine, truailliú
agus peataí a chuireann froganna
agus earca sléibhe i mbaol.

• Áiteanna a bhfuil crainn agus neart
foscaidh iontu a thaitníonn leis an
chat crainn.

Pailneoirí

Ialtóga:

• Tá pailneoirí fíorthábhachtach
don fhiadhúlra, do gharraíodóirí
agus d’fheirmeoirí. Dustáiltear
le pailin iad nuair a théann siad
chuig bláth agus ansin cuimlítear
cuid den phailin ar bhall déanta
síolta an chéad bhlátha eile den
chineál céanna a dtéann siad
chuici – pailniú a thugtar air
seo agus is mar sin a ligtear do
bhláthanna síolta a dhéanamh
don bhliain dár gcionn.

• Is í an ialtóg an t-aon mhamach
amháin a eitlíonn seachas dul
ar foluain.

• Áirítear ar phailneoirí beacha (na
cinn is mó a aithnítear), beacha
gabhair, ciaróga, féileacáin agus
leamhain.

• Is iad laghdú agus cailleadh na
gnáthóige an baol is mó don chat
crann.  Tá baol ann dó fosta ó
mhéadú an tráchta.

• Aithnítear 101 cineál beach in
Éirinn, bumbóga, beacha meala
agus beacha aonair ina measc.

• Mamach beag a chónaíonn i gcrann
atá san iora rua; creidtear go bhfuil
siad in Éirinn le níos mó ná 10,000
bliain.

• Ar an drochuair, ó 1980 ar
aghaidh, tá laghdú tagtha ar níos
mó ná leath de na speicis beach
in Éirinn.

• Tréimhse chrua atá ann don iora rua
le blianta beaga anuas de thoradh
iomaíocht leis an iora glas, an galar a
iompraíonn siad (víreas bolgaí iora),
an trácht agus ilroinnt a ghnáthóige.
  
• Tá an t-iora rua ar na mamaigh is mó
atá i mbaol sa Ríocht Aontaithe agus
in Éirinn. Tá Fáinne Cnoc Shliabh
gCuillinn ar na daingin deireanacha
ag an iora rua i dTuaisceart Éireann.

• Chuaigh trí speiceas in éag in
Éirinn le 80 bliain anuas.

• Braitheann aiste bia an iora rua ar a
bhfuil i dtráth - cnónna, síolta, torthaí
agus bláthanna ina measc.

• Tá beacha ag meath de bharr
caillteanas gnáthóige, go háirithe
talamh féarach lán le bláthanna,
móinéir agus ciumhaiseanna
páirceanna agus de bharr borradh
ar úsáid lotnaidicídí.

• Tá breis is 1,000 speiceas ialtóg
ann ar fud an domhain; naoi
speiceas in Éirinn agus ocht gcinn
acu sa Tuaisceart.
• Feithidí amháin a itheann na
hialtógaí uilig in Éirinn.
• Is í an ialtóg fheascrach an ialtóg is
lú atá againn agus itheann sí thart
ar 3,500 feithidí beaga, amhail
míoltóga, in aon oíche amháin.
• Is í ialtóg Leisler an ceann is mó
atá againn; tá réise sciathán 12cm
aici agus thart ar 15g meáchain i
gceist léi, níos éadroime ná paicéad
brioscáin phrátaí.
• Tá ár gcuid ialtóg go léir
cúthail, neamhdhíobhálach
agus leochaileach ó thaobh
díshocraíochta de.
• Tosaíonn siad ar a ngeimhriú ag
Samhain agus codlaíonn siad go
dtí an tEarrach.
• De réir chosaint iomlán faoin dlí,
is cion é díobháil a dhéanamh
d’ialtóga nó dá gcuid áiteanna
cónaithe nó bacadh leo.

