
Líon ainm an tséasúir agus a gcuid míonna. Chomh maith leis sin, dathaigh 
na crainn! 

 

 

 Eolaíocht–  Na Séasúir  
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Bíonn an Domhan i gcónaí ag gluaiseacht timpeall na gréine in áit leataobhach. 
Bíonn sé seo ina chúis le séasúir toisc go bhféadfadh Éire, mar shampla, a bheith 
níos gaire nó níos faide ón ngrian. 

Ciallaíonn sé seo an méid solas na gréine a fhaighimid agus teas na haimsire, 
athraíonn sé fad gach lae agus an méid báistí a fhaighimid. 

Tá difríochtaí idir an aimsir, fad solais an lae agus saol phlanda le linn na séasúir. 

Na Séasúir: 
• San fhómhar éiríonn an méid ama a bhíonn sé geall níos lú. Tosaíonn na 

duilleoga ag athrú datha agus ag titim as na crainn. Tugtar “Fall” ar Fhómhar i 
Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

• Sa gheimhreadh bíonn aimsir níos fuaire againn. Uaireanta bíonn sneachta 
agus sioc ann agus ní bhíonn duilleoga ar na crainn. Tá an méid ama a bhíonn 
sé geall i rith an lae ar an gceann is giorra. 

• San earrach athraíonn an aimsir níos teo de ghnáth. Tosaíonn crainn ag fás a 
gcuid duilleoga; tosaíonn plandaí ag bláthú agus saolaítear ainmhithe óga mar 
sicíní agus uain. 

• Sa samhradh bíonn an aimsir te de ghnáth; tá duilleoga iomlána glasa ag 
crainn agus is faide an méid ama a bhíonn sé éadrom i rith an lae. 

Ciallaíonn aeráid bhog, 

fhliuch na hÉireann go bhfuil séasúr fada fáis againn do go leor glasraí; le cóilis, 

biatas agus cabáiste ar fáil beagnach don bhliain go léir. 

Bíonn na torthaí agus sméara na hÉireann i bhfad níos séasúraí agus go minic 

ní bhíonn siad ar fáil ach ar feadh cúpla mí i rith an tsamhraidh. 

Cuirtear an chuid is mó dár dtorthaí agus glasraí Éireannacha san Earrach, 

fásann siad sa Samhradh agus baintear iad san Fhómhar.

 

 
An raibh a fhios agat? Is é an Samhradh in 

Éirinn an Geimhreadh san Astráil–  - caitheann 

siad an Nollaig ar an trá! 

Tá sé seo toisc go bhfuil Éire agus an chuid eile den 

Eoraip sa Leathsféar Thuaidh (leath uachtair) 

agus go bhfuil an Astráil sa Leathsféar Theas (an 

dara leath). 
 

 

Séasúir agus an Aimsir. 
  

Leathsféar 
Thuaidh 

Leathsféar 
Theas 

An Pol 
Thuaidh 

a i s  

Meánchior
cal 

Pol Theas 

Féach ar  https://www.bordbia.ie/lifestyle/information/fruit-vegetables/best-in-season-

calendar/  chun na hamanna is fearr a fháil chun torthaí agus glasraí Éireannacha 

áitiúla a phiocadh nó a fhás! 
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