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N A  h É I R E A N N
Bainistiú gnáthóige i gcomhair  
an Fhraocháin Bhig 
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RÉAMHRÁ LEIS AN 
bhFRAOCHÁN BEAG
M ar is léir óna ainm, féileacán beag is ea an Fraochán Beag (Coenonympha 

pamphilus), agus réise sciathán idir 33-37mm air. Eitlíonn an Fraochán Beag 
go lag agus gar don talamh. Déanann sé é féin a ghrianadh leis na sciatháin 

dúnta i gcónaí agus a chorp ar fiar i dtreo na gréine le leas a bhaint as an teas. Ní eitlíonn 
sé ach le linn aimsir ghrianmhar agus is annamh a thuirlingíonn sé níos airde ná méadar 
amháin os cionn an talaimh.

Is fearr a shainaithnítear é de réir a mhionmhéide, a sciathán tosaigh ar dhath rua teolaí agus a 
shúilbhall beag ach suntasach i dtreo bharr an sciatháin tosaigh. Tá bandaí ar dhath donn, liath agus 
bánbhuí ar an iarsciathán agus níl aon súilbhall air, gné a léiríonn an difear idir é agus an Fraochán Mór 
(Coenonympha tullia) atá i bhfad níos logánta. 

Stádas an Fhraocháin Bhig in Éirinn

Bhíodh an Fraochán Beag ar fáil go forleathan ar fud na tíre tráth.  
Ó 2008 ar aghaidh, áfach, tá laghdú scanrúil de 77% tagtha ar 
phobail an Fhraocháin Bhig. Tá sé rangaithe mar ‘Beagnach faoi 
Bhagairt’ ar an Liosta Dearg d’Fhéileacáin na hÉireann. 

Ní fhaightear an Fraochán Beag anois ach i láithreacha ina 
maireann an ghnáthóg is fearr leis, féarach leathnádúrtha tirim. 
Speiceas a bheathaíonn é féin ar fhéar atá ann, agus is fearr 
leis na speicis mhínduilleacha a cailleadh trí fheabhsúchán 
talmhaíochta. Tá an Fraochán Beag fós ar fáil go forleathan ar 
fud na hÉireann. Cé go bhfaightear é fós i go leor láithreacha 
intíre, is láidre é ar feadh na gcóstaí toisc gur fearr leis gnáthóga 
níos tirime. 

Tá díothú áitiúil taifeadta agus meastar gurb iad an diansaothrú 
talmhaíochta, an t-athshíolú féaraigh agus cailliúint gnáthóige 
na cúiseanna le laghdú ar phobal an Fhraocháin Bhig.

Is féidir linn na hathruithe ar fhéileacáin a rianú trí bhíthin 
Scéim Monatóireachta Fhéileacáin na hÉireann a ritear ón Ionad 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta.

Taifid 2010 - 2020

Ginte ag maps.biodiversity.ie

Is modh atá sna Liostaí 
Dearga chun stádas na 
speiceas difriúil ina ngrúpa 
tacsanomaíoch a mheas.

An Fraochán Beag 

© Fionn Moore

An Fraochán Beag © Anthony Pickering
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An Fraochán Beag 
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Bíonn an Fraochán Beag ar eite ó Bhealtaine go deireadh mhí Lúnasa agus uaireanta go dtí Meán 
Fómhair. Na cinn fhásta a fheictear i mí Lúnasa nó mí Mheán Fómhair, is féidir gur cuid den 2ú 
glúin iad. Déantar taifeadadh níos coitianta air sin i gcontaetha i ndeisceart na tíre agus i limistéir 

chósta. Bíonn na fireannaigh cosantach faoina bhfearann agus cruinneoidh siad le chéile i ngrúpaí i limistéir 
chúirtéireachta chun baineannaigh a d’fhéadfadh a bheith ann a mhealladh. Beidh na baineannaigh ar thóir 
na ngrúpaí sin chun cúplála. Tar éis cúplála, beireann na baineannaigh uibheacha sféarúla bána ceann ar 
cheann ar fhéar nó ar fhásra feoite. Is fearr leo uibheacha a bhreith ar Chuise (Poa spp.) agus ar Fheisciúnna 
(Festuca spp.), an biaphlanda is fearr leis na boilb. 

Tagann na cinn óga amach i ndiaidh tuairim is dhá sheachtain. Is féidir le boilb an Fhraocháin Bhig 
an geimhreadh a chaitheamh ag staideanna difriúla fáis (tugtar ionstaideanna 

orthu siúd). Na cinn a chaitheann an geimhreadh mar ionstaideanna déanacha, 
eitleoidh siad níos luaithe an séasúr dár gcionn mar nach mbíonn an oiread sin 
forbairt le cur i gcrích acu. Caitheann na boilb an geimhreadh ag bun tortóige 
féir. In Éirinn, ní bhíonn aon phas suanach ag an bhFraochán Beag ina shaolré 
agus bíonn an larbha ag ithe le linn aimsir shéimh ar feadh an gheimhridh. 

Tar éis an 5ú hionstaid, arb í sin an ceann deireanach, tosaíonn sé ar phupú i 
mí Aibreáin agus arís i mí Iúil. Crochtar an pupa ó phillín síoda sníofa i bhféar nó ó 

ghas planda. De réir mar a fhorbraíonn an pupa, éiríonn sé níos dorcha,  
agus tagann an féileacán fásta amach tar éis trí nó ceithre seachtaine.

Saolré an Fhraocháin Bhig

Riachtanais an Fhraocháin Bhig 

Is fearr leis an bhFraochán Beag báinseach a bhfuil éagsúlacht 
airde inti mar tugann sin raon teochtaí (miocraeráidí) agus 
foscadh. 

Ní bhíonn boilb an Fhraocháin Bhig gníomhach ach i rith an 
lae (laethúil), ní itheann siad ach faoi sholas na gréine agus 
bíonn láithreacha bogthe de dhíth orthu. Luaitear an Fraochán 
Beag le láithreacha tirime, ach má bhíonn limistéir thirime ar 
láthair fhliuch is féidir go gcuirfidh sé sin áit bheathaithe ar 
fáil do na boilb.  Itheann boilb an Fhraocháin Bhig féara míne 
éagsúla agus feictear iad den chuid is mó ar Chuise agus ar 
Fheisciúnna.

An Odrach Bhallach © Ben Malone

An Tursarraing mhór

© David Fenwick

An Cuise

© Paul Green

An Feisciú

© Paul Green

Méara Muire

© David Fenwick

An Néalfartach

© Paul Green

An Dris

© Liam Lysaght

Cam an Ime

© Paul Green

An Athair Thalún

© Oisín Duffy

An Fraochán Beag 

© Oisín Duffy

Tugann na cinn fhásta cuairt ar bhláthanna difriúla lena n-áirítear 
an Odhrach Bhallach (Succisa pratensis), an Athair Thalún (Achillea 
millefolium), an Néalfartach (Potentilla erecta), an Tursarraing Mhór 
(Rabelera holostea), Méara Muire (Anthyllis vulneraria), an Dris  
(Rubus fruticosus agg.) agus Cam an ime (Ranunculus spp.).
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Gnáthóga an Fhraocháin Bhig

An Fhraochmhá

Faightear fraochmhá ar thalamh ard dá bhfuil 25% ar a laghad clúdaithe ag toir bheaga. Bíonn féara mínduilleacha éagsúla 
i bhfraochmhá, feisciúnna san áireamh, a thugann beatha don Fhraochán Beag. Tá an fhraochmhá faoi bhagairt in Éirinn de 
dheasca diansaothrú talmhaíochta agus foraoisiú. 

Talamh cósta & córais dumhcha gainimh

Faightear an Fraochán Beag i ngnáthóga éagsúla  

Féarach leathnádúrtha i mBéal an Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo  

© Niamh Phelan

Féarach ar mhórán magairlíní

Córas dumhcha gainimh   

© Oisín Duffy

Ar fhéarach cósta, ar fhéarach leathnádúrtha agus ar fhraochmhá is mó a fhaightear an Fraochán  
Beag anois. Léiríonn an mhonatóireacht ar na gnáthóga seo in Éirinn go bhfuil a stádas foriomlán  
 caomhnaithe ag dul i léig. D'fheabhsófaí na dálaí a oireann don Fhraochán Beag le bainistiú 

caomhnaithe níos gníomhaí ar na gnáthóga sin. 

ar feadh an chósta go háirithe i ndumhcha 
socra agus i machairí mara. Saintréith na 
ndumhcha socra is ea na féara mínduilleacha 
ilbhliantúla, biaphlanda larbha an Fhraocháin 
Bhig. 

Cineál féaraigh is ea an machaire mara nach 
bhfaightear ach ar an gcósta in iarthuaisceart 
na hÉireann agus na hAlban. Tá cur síos 
fisiceach ar an machaire mara tábhachtach dá 
shainmhíniú: is é sin má chósta ghainmheach 
chothrom i réigiún aigéanach a mbaineann 
aeráid fhionnuar thais leis.

Féarach leathnádúrtha

Faightear an Fraochán Beag ar chineálacha 
éagsúla féaraigh leathnádúrtha lena n-áirítear 
féarthailte cailcreacha ina mbíonn flúirse 
magairlíní. Meastar go leanfar le meath an 
fhéaraigh chailcrigh ar mhórán magairlíní de 
dheasca diansaothrú talmhaíochta.
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Foraoisiú

Leis an bhforaoisiú déantar crainn a athphlandáil agus tá sé ar cheann de na bagairtí is mó ar fud na hEorpa ar fhéileacáin 
féaraigh, amhail an Fraochán Beag. Téann an foraoisiú i bhfeidhm ar fhéileacáin trí ghnáthóga a scoilteadh. Bíonn deacrachtaí 
ag féileacáin féaraigh scaipeadh trí limistéir atá faoi fhoraois, agus cuireann sé sin le leithlisiú na bpobal.

Úsáidtear an foraoisiú mar mhodh amháin leis an aeráid a chobhsú. Ba chóir an foraoisiú a dhearadh go cúramach ionas nach 
mbeidh clúdach leanúnach foraoise ann, go háirithe i ngnáthóga féaraigh ar ardchaighdeán. Ba chóir go gcuimseofaí stráicí ina 
bhfuil féara mínduilleacha agus éagsúlacht bláthanna chun beatha a chur ar fáil d’fhéileacáin fhásta san fhoraois chun gnáthóg 
don Fhraochán Beag agus d’fhéileacáin féaraigh eile a chruthú agus a chothabháil. Agus i gcás an Fhraocháin Bhig is é sin 
dumhcha socra, machairí mara, féarach leathnádúrtha agus fraochmhá.

Athshíolú 

Cuirtear síolta sa talamh leis an athshíolú. Ar thalamh talmhaíochta, déantar an t-athshíolú le 
Seagalach Bhuan (Lolium perenne). Úsáidtear an tSeagalach Bhuan chun iarracht a dhéanamh cur 
leis an táirgiúlacht talmhaíochta trí ráta stocála méadaithe a cheadú agus caighdeán an fhéir a 
fheabhsú. Mar thoradh ar an athshíolú féaraigh, áfach, cailltear speicis eile féir lena n-áirítear na 
speicis ar a mbraitheann an Fraochán Beag le linn a fhorbartha. 

Leathadh nítrigine

Úsáidtear nítrigin ar thailte talmhaíochta i bhfoirm leasachán 
chun táirgiúlacht a mhéadú. Úsáideann feithidí nítrigin 
freisin i gcomhair próitéiní a chuidíonn lena bhfás agus téann 
sí i bhfeidhm ar ráta forbartha na mbolb, ar a meáchan 
pupach agus ar an gcaoi a n-éiríonn leo leis an atáirgeadh.  
Nuair a bhíonn leibhéil nítrigine ró-íseal, bíonn méadú ar ráta 
báis na bhféileacán de bharr easpa cothaitheach sna féara. 
Nuair a bhíonn leibhéil nítrigine ró-ard (150 kg N ha^(-1) 
agus 300kg N ha^(-1)) méadaítear ráta báis an Fhraocháin 
Bhig toisc go sroichtear leibhéil fulaingthe fisicí na nítrigine. 

Anuas air sin, má dhéantar leasú ar fhéarach athraíonn an 
fásra trí fhás scrobarnaí agus féar atá níos ionsaithí, amhail 
an tSeagalach Bhuan, a mhéadú. Laghdaítear leis sin méid 
na bhféar níos míne a bheathaíonn an bolb agus méid na 
mbláthanna ar fáil le haghaidh an Fhraocháin Bhig atá fásta.

Glanadh fásra ar thalamh aird

Is bagairt don Fhraochán Beag é an fásra talaimh aird ar 
fhraochmhá a ghlanadh. Déantar fásra a ghlanadh trí ró-
innilt ag caoirigh, trí loscadh i gcomhair talmhaíochta, trí 
fhoraoisiú agus trí fhorbairt feirmeacha gaoithe. Leis na 
gníomhaíochtaí sin athraítear an fásra atá de dhíth ar an 
bhFraochán Beag lena shaolré a chur i gcrích.

An tSeagalach Bhuan

© Paul Green

Bagairtí don Fhraochán Beag

An Fraochán Beag

© Liam Lysaght

Leathadh leasacháin 

© Katie Fallon
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Speiceas is ea an Fraochán Beag a bhí ar fáil 
go forleathan faoin tuath tráth ach tá cuid 
dá raon caillte mar gheall ar an laghdú ar 

ghnáthóga féaraigh tirime neamhréitithe.  I measc 
na bpríomhthosca a fhaightear i láithreacha an 
Fhraocháin Bhig is ea go mbíonn siad tirim, dea-
dhraenáilte, cothaíonn siad plandaí bláthacha ar 
fhás íseal agus go mbíonn féara míne iontu.

Bainistiú Beostoic

Faightear an Fraochán Beag i réimse gnáthóg éagsúil a 
mbaineann struchtúir dhifriúla leo. Mar sin féin, go ginearálta 
tuigtear go mbaineann formhór na speiceas d’fhéileacáin agus 
grúpaí feithidí eile (bumbóga, leamhain agus dreoilíní teaspaigh) 
tairbhe as báinseach struchtúrtha. Tugtar na dálaí is fearr 
d’fhéileacáin le hinnilt eallaigh toisc nach mbíonn an t-eallach 
roghnaitheach agus is fearr leis féar fada a ithe. Déanann  
caoirigh innilt ró-ghar don talamh agus itheann siad duillí an fhéir 
atá riachtanach don Fhraochán Beag le huibheacha a bhreith 
orthu. Leis an innilt gheimhridh is féidir le plandaí agus le boilb 
na bhféileacán  a saolré a chur i gcrích gan aon chur isteach ó 
bheostoc le linn an earraigh agus an tsamhraidh. Bheadh ról 
ag an suaitheadh ithreach freisin i gcothabháil na speiceas a 
bhraitheann ar fhéar mínduilleach. Is féidir é sin a dhéanamh trí 
innilt eallaigh nó ar shlí mheicniúil. 

 

Lomadh

Déantar féarthailte in Éirinn a lomadh le féar nó sadhlas a bhaint 
astu. Más féidir, ba chóir an lomadh a chur siar go dtí tús mhí 
Dheireadh Fómhair nuair nach mbíonn boilb an Fhraocháin 
Bhig chomh gníomhach sin, agus nuair a bhíonn saolré go leor 
inveirteabraigh eile curtha i gcrích. Ba cheart páirc a lomadh 
thar roinnt laethanta, ag obair ó lár na páirce i dtreo na n-imeall. 
Tugann sé sin an deis do raon ainmhithe bogadh amach go 
mall ón bpáirc. Ba cheart ciumhais oiriúnach a fhágáil ar imeall 
na páirce agus bláthanna fiáine á bhfás inti le go mbeidh na 
féileacáin in ann dul ar thóir foráiste. Má dhéantar na gearrthóga 
a chroith agus na síolta a ligean síos sa bhanc síolta, cuideoidh sé 
sin le flúirse bláthanna fiáine a chothú don bhliain dár gcionn. 
Má dhéantar an lomadh níos luaithe sa bhliain, ba cheart 
ciumhais nó stráice neamhlomtha a fhágáil mar bheathú don 
Fhraochán Beag agus deis a thabhairt dó a shaolré a chur i gcrích. 
I mblianta áirithe má fhágtar limistéir neamhlomtha ar an taobh 
theas de scrobarnach agus d’fhálta bíonn deis ag boilb beathú 

ar laethanta grianmhara le linn an gheimhridh agus is féidir go 
mbeidh tairbhe ann don Fhraochán Beag.

Bainistiú scrobarnaí

Is gnáthóg thábhachtach í an scrobarnach, lena gcuirtear 
foscadh, beatha agus gnáthóg phóraithe d’éin agus d’fheithidí 
ar fáil. Má fhásann an iomarca di i láthair, áfach, bíonn 
drochthionchar aici ar phobail féileacán. Mar sin, níor cheart an 
scrobarnach in aon láthair a ghlanadh go hiomlán. Ní cheadaítear 
scrobarnach a bhearradh siar ach taobh amuigh den séasúr 
póraithe éan in Éirinn a tharlaíonn 
idir an 1 Márta agus an 31 Lúnasa. 
Is é an Draighean Mara (Hippophae 
spp.) an speiceas scrobarnaí a 
chúngaíonn ar dhumhcha socra 
in Éirinn. Is gnách leis na leibhéil 
chothaitheach agus an scáthú 
a mhéadú freisin, ar thosca iad 
araon a imríonn tionchar diúltach 
ar an bhFraochán Beag. Tarlaíonn 
cúngú scrobarnaí ar láithreacha ina 
bhfuil laghdú ar an mbrú innilte, nó ina n-éirítear as an innilt go 
hiomlán, agus nuair a leatar leasachán saorga. Beidh an modh 
foirfe i gcomhair bainistiú scrobarnaí éagsúil idir láthair amháin 
agus láthair eile. 

Príomhghníomhartha

Tá an Fraochán Beag fós ar fáil go forleathan ach tá meath 
suntasach tagtha air agus is speiceas an-logánta anois é. Is 
láthair ar ardluach caomhnaithe í aon láthair ina mbíonn sé 
ar fáil.
Tá roinnt príomhphointí ba cheart duit a choinneáil i gcuimhne 
más úinéir talaimh thú atá ag smaoineamh ar limistéar a 
bhainistiú i gcomhair an Fhraocháin Bhig.

 M Itheann na boilb féara míne atá buailte ag diansaothrú 
talmhaíochta. Má tá d’fhéarach á bhainistiú agat i gcomhair 
an Fhraocháin Bhig, ná déan d’fhéarach a athshíolú 
agus seachain úsáid na leasachán d’fhonn féara míne a 
chothabháil do bheathú bolb, agus lig do bhláthanna fiáine 
fás go flúirseach chun beatha a chur ar fáil d’fhéileacáin 
fhásta.

 M Coinnigh an innilt ag leibhéal cuí chun miocraeráid a chruthú. 

 M Cuir siar an lomadh féir go dtí mí Dheireadh Fómhair. Ba 
cheart na gearrthóga a bhaint leis an torthúlacht a choinneáil 
íseal, rud a ligfidh do na plandaí neamhbhuana dul chun síl 
agus iad féin a bhunú ar an láthair.

 M Níor cheart an scrobarnach uile a ghlanadh mar soláthraíonn 
sí áit le haghaidh éin ghoir. Ba cheart an scrobarnach a 
choinneáil ag leibhéal cuí ionas nach bhfaighidh sí an ceann 
is fearr ar an achar, agus an chothabháil a dhéanamh thar 
roinnt séasúr lomtha taobh amuigh de shéasúr goir na n-éan.

 M Ba cheart foraoisiú a chur i gcrích ar bhonn an tírdhreacha 
níos forleithne, á chinntiú go bhfágtar gnáthóga éagsúla 
a chuideoidh le speicis bogadh ar aghaidh. I gcás an 
Fhraocháin Bhig is é sin dumhcha socra, machairí mara, 
féarach leathnádúrtha agus fraochmhá.

An Draighean Mara

© Lorcan Scott

Bainistiú talaimh i gcomhair an Fhraocháin Bhig

© Tom Moloney
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Bí páirteach  
Cuir isteach sonraí maidir le haon amharc

Má fheiceann tú an Fraochán Beag agus má bhíonn tú 
muiníneach as do shainaithint, cuir isteach na sonraí, más é 
do thoil é, chuig Tairseach Eolaíocht Saoránach na hÉireann 
https://records.biodiversityireland.ie/ onó bain úsáid as an 
aip Ghabhála Sonraí Bithéagsúlachta.

Cuidíonn sin linn tuiscint níos fearr a fháil ar an áit a 
bhfaightear an Fraochán Beag ar fud na hÉireann, eolas atá 
tábhachtach má táthar lena chaomhnú.

Cuidigh le monatóireacht a dhéanamh ar 
phobail na bhféileacán
Is scéim monatóireachta náisiúnta atá i Scéim 
Monatóireachta Fhéileacáin na hÉireann mar a siúlann 
taifeadóirí deonacha traschrios socraithe gach seachtain 
ón 1 Aibreán go 30 Meán Fómhair. Cuireann an scéim sin 
mionsonraí ar fáil dúinn maidir le pobail na bhféileacán agus  
tugann cuntas ar an gcaoi a bhfuil an t-athrú aeráide agus 
úsáid an talaimh ag cur isteach orthu.

Is scéim monatóireachta náisiúnta atá i Scéim 
Monatóireachta Fhéileacáin na hÉireann mar a siúlann 
taifeadóirí deonacha traschrios socraithe gach seachtain  
ón 1 Aibreán go 30 Meán Fómhair. 

Tá an aip Ghabhála Sonraí 
Bithéagsúlachta ar fáil le híoslódáil



Maidir leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 
Is ionad náisiúnta atá san Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta a 

bhailíonn agus a bhainistíonn sonraí chun acmhainn fiadhúlra na hÉireann 
a thaifeadadh, agus chun cuntas a choinneáil ar an tslí a bhfuil sí ag athrú. 
Faigh amach cén bhithéagsúlacht atá taifeadta cheana i do cheantar áitiúil 

ar mhapaí bithéagsúlachta  https://maps.biodiversityireland.ie/

Príomhthagairtí
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