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Roinn 4
Caoirigh

Naisc leis an gcuraclam:
• Eolaíocht Dúile beo
  Feasacht agus cúram imshaoil
• Tíreolaíocht Imshaoil dhaonna
• OSPS Mise agus an domhan mór

Cuspóirí an cheachta:
Féachaint siar ar ábhar na ranna eile. Eolas a chur ar phórtha caorach, ar chóras díleáite na 
caorach agus ar tháirgí caorach. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul trí fhoclóir agus coincheapa na ranna eile roimh thosú ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa na Ranna eile:
caora reithe uan méileach olann feoil lomra lomadh
madra caorach crúb breith uan an t-earrach fodar   
Faighimid olann, feoil agus bainne a úsáidtear chun cáis a dhéanamh ó chaoirigh. Bearrtar lomra na 
gcaorach uair amháin in aghaidh na bliana sa samhradh. Caitheann feirmeoirí na caoirigh a thumadh i 
ndip caorach agus a gcrúba a bhearradh chun iad a chosaint ó ghalar. Beirtear ar na huain san earrach 
agus ólann siad bainne a máithreacha ar feadh 14 seachtaine. Tugann an feirmeoir bia breise dóibh 
(fodar) nuair nach bhfuil mórán féir ag fás sa gheimhreadh.

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas, is féidir tús a chur leis an eolas 
níos doimhne a leanas.

Foclóir don cheacht seo:
pórtha táirgí caoireoil uaineoil athchogaint an chíor a chogaint

Pórtha Caorach 
Tá go leor pórtha caorach in Éirinn ach de ghnáth roinntear ina dhá leath iad – caoirigh shléibhe 
agus caoirigh achréide (talamh íseal). Bíonn na caoirigh achréide le feiceáil i lár na tíre agus bíonn 
na caoirigh shléibhe le feiceáil sna contaetha atá ar an gcósta agus i gCill Mhantáin. Níl adharca 
ag an gcuid is mó de na pórtha in Éirinn ach tá cuid acu le hadharca agus de ghnáth is sna cnoic a 
fheictear iad. 

Táirgí Caorach
Faighimid feoil, bainne, olann agus leathar ó chaoirigh. Tugtar caoireoil nó 
uaineoil ar fheoil caorach agus is iomaí béilí a dhéantar astu. Is í uaineoil an 
príomhábhar i stobhach gaelach. Is iomaí féastaí reiligiúnda idir Chríostaíochta, 
Mhoslamacha agus Ghiúdacha le béilí bunaithe ar fheoil caorach. Is béile 
traidisiúnta í uaineoil rósta ar Dhomhnach na Cásca i go leor tíortha, Éire san áireamh.

Tá níos mó ná 
800 pór caorach 

ar domhan!

Is ceann de na  
hainmhithe feirme is  

sine iad caoirigh. Táimid 
ag fáil feola, bainne agus 
leathair uathu ar feadh 

11,000 bliain!  
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An Chíor a Chogaint
Is ainmhithe athchogantacha iad caoirigh, ba agus gabhair. Tá boilg speisialta 
acu a ligeann dóibh féar a ithe- rud nach bhfuilimidne in ann a dhéanamh.  
Tá ceithre phóca sa bholg. Slogann an t-ainmhí go tapa gan mórán cogaint  
a dhéanamh ar an mbia agus téann an bia isteach sa chogansach, an póca  
is mó den bholg. Tugtar an féar ar ais don bhéal níos déanaí agus 
athchognaíonn siad é. Deirtear go bhfuil an chíor á cogaint acu.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 21.
•  Déan taighde ar bhéilí le caoireoil nó uaineoil mar phríomhábhar iontu. Déan iarracht na 

comhábhair a nascadh le bunábhair na feirme.
•  Déan taighde ar na pórtha caorach difriúla in Éirinn mar shampla Suffolk, Cheviot nó 

cnocaire Chiarraí. Faigh grianghraif ón idirlíon agus cuir i gcomparáid lena chéile iad ó 
thaobh datha, toirte agus mar sin de. 

•  Déan taighde ar conas a dhéantar olann agus faigh grianghraif den phróiseas ón idirlíon. 
Déan póstaer a léiríonn an próiseas agus táirgí olann éagsúla.

• Déan iniúchadh ar na féastaí reiligiúnda le béilí bunaithe ar fheoil caorach.  
• Cluiche Béarla (EWE/YOU) sa leagan béarla den phacáiste ar www.agriaware.ie.
•  Déan plé ar bhunús na bhfocal a dhéanann cur síos ar fheoil- caoireoil, uaineoil,  agus 

muiceoil. 
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar phórtha caorach, ar tháirgí 
caorach agus ar phróiseas na hathchoganta.

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware.

Ní minic a óltar bainne caorach mar tá blas láidir uaidh ach déantar 
cáiseanna as mar shampla Feta agus Roquefort. Faighimid olann ó 
chaoirigh agus déantar leathar bog as a gcuid seithí. Freisin is féidir 
cótaí, rugaí agus lámhainní a dhéanamh as craiceann caorach.

Stéig Mhór/ 
Putóg mhór Bolg

Cogansach

Caolán/ 
Putóg Bheag

1
2

3
4

Olann
Lomtar lomra na gcaorach ar dtús. Ansin glantar an t-olann 
chun saill/ola darbh ainm úsc olla a ghlanadh de. Is é an 
t-úsc olla a choinníonn lomra na caorach uiscedhíonach. 
Cíortar ansin é chun na snáithíní go léir a chur ag dul sa treo 
céanna. Castar na snáithíní ansin chun tointí fada d’olann a 
dhéanamh. Ansin is féidir dath ar bith a chur air.

An raibh a  

fhios agat? 

Úsáidtear úsc olla in 

ungadh láimhe. Bíonn 

craiceann mín ar lámha 

na lomthóirí!
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Ainm:

Dáta:

Caoirigh

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 8

Bileog Oibre*

1 Bain úsáid as na focail seo a leanas 
chun an crosfhocal a chríochnú: 
Bainne, Leathar, Stobhach Gaelach, Ceathar, 
Caoireoil, Lomra, Lomthóir, Earrach
Trasna:
3.  An duine a ghearann lomra na 

caorach (8)
4.  An séasúr inar rugtar na huain (7)
5.  Méid pócaí i mbolg na caorach (7) 
6.  Táirge caorach gur féidir cáis a 

dhéanamh leis (6)
7.  Táirge caorach gur féidir  

cótaí agus lámhainní a  
dhéanamh as (7)

Anuas:
1.  Cuirtear an t-ainm seo ar  

fheoil na caorach. (9)
2.  Béile traidisiúnta na hÉireann le  

huaineoil ann (8,7)
3.  An focal a chuirtear ar ghruaig  

na caorach (5)

An raibh a  
fhios agat? 

Itear béile atá déanta as 
bolg caorach san Alban! 
Haggis a chuirtear air!
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2 Tarraing pictiúir de chúig tháirge caorach.


