COMHAD FÍRICÍ:
BITHEOLAÍOCHT GCE
RANGÚCHÁN

Rangúchán
Torthaí foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar phríomhghnéithe
caonaigh agus tagairt ar leith á déanamh go
bhfuil siad srianta do ghnáthóga taise;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar phríomhghnéithe
raithní maidir le hoiriúnuithe do shaol ar an
talamh;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar phríomhghnéithe
planda bláthanna (angaispeirm) maidir le
hoiriúnú do shaol ar an talamh;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar chruth coirp an
Fhílim Cnidaria; (mar shampla, hiodraí agus
smugairlí róin)

• eolas agus tuiscint a léiriú ar chruth coirp an
Fhílim Platyhelminthes
• eolas agus tuiscint a léiriú ar chruth coirp an
Fhílim Annelida; (mar shampla, cuiteog agus
lugach)
• eolas agus tuiscint a léiriú ar chruth coirp an
Fhílim Arthropoda; (mar shampla, feithid agus
damhán alla)
• eolas agus tuiscint a léiriú ar chruth coirp an
Fhílim Chordata; (mar shampla, mamach agus
éan).
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Ríocht Plantae – oiriúnú do shaol ar an talamh
San fhaisnéis a leanas ar chaonaigh, raithneacha
agus angaispeirmeacha (plandaí bláthanna)
amharcfar ar a struchtúr agus an dóigh a dtéann sin
i bhfeidhm ar na gnáthóga ar féidir leo maireachtáil
iontu.
Tabhair do d’aire nach gá idirdhealú idir na glúine
éagsúla gaiméifíte agus spóraifíte sna grúpaí sin. Is
leis an ghlúin cheannasach a bhainfidh an fhaisnéis
a thabharfar.

Duilleoga ina mbíseanna
feadh an ghais

Tá na riosóidigh atá ag
gobadh amach ón ghas ina
n-ancaire ag an chaonach

Caonaigh (Bryophyta)
Tá caonaigh san Fhíleam Brífítí atá ina bplandaí
talaimh.
Struchtúr Caonach
• Ilcheallach ach ní dhéantar difreáil i bhfíocháin.
• Tá an corp ina thallas atá difreáilte i nduilleoga
‘simplí’ (i bhfoirm bíse) agus gais.
• Tá fíocháin a neartaíonn agus a iompraíonn ar
iarraidh nó lagfhorbartha.
• Níl de thacaíocht ann seachas turgar.
• Tá an cúitineach duilleoige ar iarraidh nó
leochaileach mar sin bíonn sé doiligh cailliúint
uisce agus teacht isteach uisce a rialú.
• Níl fíorfhíochán soithíoch ann (xiléim nó fléam) le
haghaidh iompair.
• Níl fíor-fhréamhacha ar bith acu agus ina áit sin
tá siad neadaithe ag filiméid darb ainm riosóidigh
a fhásann ón ghas.
• Ionsúnn dromchla iomlán an phlanda (ní
hamháin na riosóidigh) uisce agus mianraí.
• Scaipeann na spóir agus péacann siad nuair atá
dálaí taise ann ach níl siad frithsheasmhach in
aghaidh triomaithe.

Níl difreáil i bhfíocháin á
léiriú ag cealla na duilleoige
caonaigh.

Caonach raithneach shléibhe
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Raithneacha (Filinciophyta)
• Plandaí ilcheallacha le difreáil i bhfíocháin
éagsúla; fréamhacha, gais agus duilleoga.
• Tacaíocht ó thurgar i gcealla ach ó shnáithíní
lignithe san fhíochán shoithíoch fosta a fhágann
gur féidir le coirp níos mó agus níos casta forbairt
atá ábalta solas a lorg.
• Tá cúitineach céiriúil agus stómaí ag duilleoga
trína dtarlaíonn malartú gás.
• Tá duilleoga deighilte ina scothacha.
• Tá fíordhuilleoga, gais agus fréamhacha
ceangailte ag fíochán soithíoch (xiléim agus
fléam) mar sin is féidir le hiompar tarlú feadh an
phlanda.
• Ionsúitear uisce agus mianraí trí na fréamhacha
agus iompraítear iad i xiléim.
• Scaipeann na spóir agus péacann siad
nuair a bhíonn dálaí taise ann ach níl siad
frithsheasmhach in aghaidh triomaithe.

Raithneach

Fréamh Raithní

Tá duilleoga deighilte
ina scothacha

Gas faoi
thalamh
Fréamhacha

Gas Raithní

Cuidíonn fíochán
soithíoch sa fhréamh
le hiompar ó na
fréamhacha go dtí an
chuid eile den phlanda

Duilleog Raithní

Tugann fíochán soithíoch
sa ghas tacaíocht do na
plandaí rud a chuidíonn
leo fás níos airde agus
solas a lorg

Cuidíonn fíochán soithíoch
sa duilleog le trasghalú agus
trasghluaiseacht tarlú chuig
an duilleog agus uaithi
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Plandaí Bláthanna
(Angaispeirmeacha)
• Plandaí ilcheallacha le difreáil i bhfíocháin
éagsúla; fréamhacha, gais, duilleoga agus
bláthanna.
• Tacaíocht ó thurgar i gcealla ach ó shnáithíní
lignithe san fhíochán shoithíoch fosta a fhágann
gur féidir le coirp níos mó agus níos casta forbairt
atá ábalta solas a lorg.
• Tá cúitineach céiriúil agus stómaí ag duilleoga
ina dtarlaíonn malartú gás.
• Tá fíordhuilleoga, gais agus fréamhacha
ceangailte ag fíochán soithíoch (xiléim agus
fléam) mar sin is féidir le hiompar tarlú feadh an
phlanda.

• Ionsúitear uisce agus mianraí trí na fréamhacha
agus iompraítear iad i xiléim.
• Scaipeann na síolta agus tá siad ábalta triomú a
sheasamh mar gheall ar chóta seasmhach ar an
taobh amuigh.
• Thig leo dul in oiriúint do réimse níos mó de
thimpeallachtaí ar an talamh mar gur fhorbair
siad saintréithe de choinneáil uisce amhail
duilleoga catacha ar mhuiríneach.
• D’fhorbair fíochán xiléime ina adhmad ar
chrainn a thugann níos mó tacaíochta agus a
fheabhsaíonn coinneáil uisce.
• D’fhorbair a lán acu oiriúnuithe xéirifíte amhail
duilleoga ag tiontú ina spíonta ar chachtais.
• Rinne cuid eile acu athlonnú i dtimpeallachtaí
uiscí, mar shampla duilleog bháite.
Is é an bláth an t-oiriúnú is uathúla
sna hangaispeirmeacha mar bíonn
na síolta druidte isteach in ubhagán
le triomú a sheachaint agus le foinse
bia a thabhairt dóibh.

Mar gheall ar fhíocháin
shainfheidhmeacha
sa duilleog bíonn
meicníochtaí
tacaíochta agus
iompair ann
Péitseog (Prunus persica)
Duilleog tae, micreagraf solais

Tá xiléim an-lignithe,
rud a thugann tacaíocht
bhreise agus a chuidíonn
le coinneáil uisce

Trasghearradh de steil aibí i bhfréamh Cham an Ime
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Ríocht Animalia
San fhaisnéis a leanas ar gach ceann de na grúpaí
seo, amharctar ar na difríochtaí i gcruth an choirp
agus ar an dóigh ar chuir siad teorann leis nó ar
chuir siad feabhas leis na timpeallachtaí ina dtig le
horgánaigh maireachtáil.

Braiteoga

Fíleam Cnidaria – lena n-áirítear
smugairle róin, bundúin leice agus
coiréal

Béal

Tá na horgánaigh seo:
• Ilcheallach agus beagán de dhifreáil í bhfíocháin,
• Ga-shiméadrach,
• Tá oscailt amháin acu isteach sa phutóg darb
ainm an t-eintrean, a dhéanann díleá,
• Baintear úsáid as an oscailt seo, ‘an béal’
d’ionghabháil agus d’eisligean araon,
• Tá braiteoga thart ar an bhéal ina bhfuil cealla
cailgeacha darb ainm néimiticistí,
• Faightear tacaíocht ón mheán uiscí ina maireann
siad agus le hidreachnámharlach san eintrean.

Eintrean

Tá dhá chruth bhunúsacha coirp ag gach
cniodárach an meadúsa agus an pholaip. Tá an
pholaip sorcóireach agus suiteach (ceangailte
de dhromchla agus níl féinghluaiseacht aici). Tá
an meadúsa ar chruth scáth fearthainne agus
snámhann sé go saor.
Nóta: Is féidir an dá chruth a fheiceáil i saolré
amháin (polamorfach).

Eintrean

Béal

Braiteoga ar imeall
an chloigín

Hiodra faoi dhromchla an uisce

Smugairle leonmhongach
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Fíleam Platyhelminthes
Tá na rudaí a leanas ag na horgánaigh seo:
• Struchtúir ilcheallacha le beagán de dhifreáil sna
fíocháin,
• Siméadrach go déthaobhach,
• Coirp nach bhfuil deighilte,
• Tá béal ag an phutóg, níl anas aici,
• Cuireann an t-eintrean díleá i gcrích,
• Corp leata – cúitíonn sin an easpa iompair mar
gheall ar an dromchla mhór.

Leithphéist phlánárach

Micreagraf Solais de leith uisce ollmhór, Fasciola hepatica

Fíleam Annelida
Tá na horgánaigh seo:
• Ilcheallach, le beagán de dhifreáil sna fíocháin,
• Siméadrach go déthaobhach,
• Cruinn sa trasghearradh,
• Meitimíreach – corp deighilte, gach ceann acu agus a
mhatán féin aige, fuileadáin agus soláthairtí néaróg
agus cuid acu a bhfuil baill shíolraithe acu,
• Cúitineach neamhchitineach,
• Malartú gás feadh an choirp uilig,
• Caeite (guairí) ann,
• Tá béal agus anas ag an phutóg agus speisialú
réigiúnach feadh na putóige uilig,
• Cnámharlach hidreastatach a dhéantar leis na cuasa
deighilte coirp.
Lugach ina uachais, léaráid

Lugach

Cuiteog

Ceann cuiteoige
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Fíleam Arthropoda
Is artropóid níos mó ná trí cheathrú de na speicis a
bhfuil muid eolach orthu agus is feithidí leathchuid
acu sin. Mar gheall ar a mbunphlean coirp tá
próiseas ann darb ainm scaipeadh oiriúnaitheach a
fhágann gur féidir leo a lán nideoga éiceolaíochta
éagsúla a choilíniú.
Tá na horgánaigh seo:
• Ilcheallach le difreáil sna fíocháin acu,
• Siméadrach go déthaobhach,
• Líon seasta de dheighleoga meitimíreacha,
mar shampla, ceann, abdóman agus tóracs i
bhfeithidí; ceann agus abdóman in araicnidí,

Scarab

• Tá na deighleoga meitimíreacha níos
speisialaithe ná in anailidí, rud a fhágann gur
féidir le géagáin speisialaithe a éabhlóidiú faoi
choinne bheith ag eitilt agus ag tochailt,
• Géaga altacha,
• Tá béal agus anas ag an phutóg le speisialú
réigiúnach,
• Eiseachnámharlach láidir a thugann tacaíocht
agus cosaint
• Eiseachnámharlach déanta de chitin,
• San fhás bíonn céimeanna folta (eicdís),
• Pumpálann an croí fuil i gcuas haemaicéil le fuil a
sholáthar do gach orgán.

Damhán Alla an Lín Chruinneogaigh

Fíleam Chordata
Tá na horgánaigh seo:
• Ilcheallach agus le difreáil mhór sna fíocháin acu,
• Siméadrach go déthaobhach,
• Deighilte,
• Tá béal agus anas ag an phutóg le réigiúin an-speisialaithe,
• Tá tacaíocht ann ó dhromlach ina bhfuil córas altach de
chnámha cailcithe.

Luch fhéir ag ithe

Mallard fireann ag tuirlingt ar uisce
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