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RÉAMHRÁ LEIS AN 
nGORMÁN BEAG
Sainaithint: Is é an Gormán Beag (Cupido minimus) an féileacán cónaithe is lú in 

Éirinn agus  réise sciatháin idir 18 agus 27 mm air. Tá dath donn toiteach ar an eite 
uachtair. Tá dath níos dorcha atá beagnach dubh ar an eite uachtair ar na fireannaigh 

agus dath donn níos dorcha ar an mbaineannach. Tá an fho-eite mar an gcéanna ar an 
bhfireannach agus ar an mbaineannach, dath gormliath gan phatrún le baill dhubha.

Taifid 2010-2020 
Ginte ag maps.biodiversity.ie

Is modh atá sna Liostaí 
Dearga chun stádas 
na speiceas éagsúil ina 
ngrúpa tacsanamaíoch  
a mheas.

Stádas an Ghormáin Bhig in Éirinn

Tá an Gormán Beag rangaithe mar "I mBaol" ar Liosta 
Dearg Fhéileacáin na hÉireann. Tá dáileadh teoranta 
ag an nGormán Beag in Éirinn. Tá cuid mhaith de na 
príomhláithreacha ina bhfaightear an Gormán Beag 
ag éirí níos mí-oiriúnaí de bharr caillteanas féaraigh 
leathnádúrtha, easpa innilte agus ró-innilte, creimthe 
agus forbairt uirbeach. 

Tá láithreacha cósta ar fud na hÉireann tábhachtach 
don Ghormán Beag. Tá an chuid is mó de choilíneachtaí 
an Ghormáin Bhig an-bheag; is annamh a bhíonn níos 
mó ná 30 aosach in aon phobal. Tá an chosúlacht air 
go n-athraíonn méid an phobail agus d'fhéadfadh go 
mbeadh baint aige sin le fairsinge Méara Muire  
(Anthyllis vulneraria). 

Eite uachtair an Ghormáin Bhig 

© Kevin Murphy

©

Fo-Eite an Ghormáin Bhig 

© Chris Wilson
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Ghormáin Bhig

© Kevin Murphy

© Stephen Bolger

© Jesmond Harding © Oisín Duffy
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Féileacán a mbíonn ál singil aige an Gormán Beag agus 
bíonn na haosaigh ar eite ó dheireadh mhí na  Bealtaine 
go deireadh mhí an Mheithimh. Socraíonn na fireannaigh 

dúichí i limistéir fhoscúla, ar fhéar nó ar scrobarnach. Ach iad a 
bheith cúpláilte, beireann na baineannaigh na huibheacha ceann 
ar cheann i mbláthchinn óga, leath-oscailte Méara Muire.

Bíonn bolb an Ghormáin Bhig monafagach. Ciallaíonn sin nach 
n-itheann sé ach planda amháin, Méara Muire. Baintear úsáid 

go minic as plandaí Mhéara Muire a bhíonn scoite amach 
nó ar imeall paiste chun na huibheacha a bhreith. 

Tochlaíonn an bolb go domhain sa bhláthcheann, 
áit a n-itheann sé an bláth atá i mbun fáis. Bíonn 
na boilb canablach agus itheann siad cinn níos 
óige ná iad féin.  Seachnaíonn an baineannach 
ubh a bhreith in áit a mbíonn ubh cheana. Tugann 

seangáin aire don bholb ó am go chéile. Tálann na 
boilb foinse bia i gcomhair na seangán agus tugann 

na seangáin cosaint dóibh ó 
chreachadóirí mar chúiteamh.
Ó lár mhí Iúil ar aghaidh bíonn 
na boilb ar aonmhéid leis na 
bláthóga agus is féidir iad a 
fheiceáil ar na bláthchinn. 
Baineann na boilb plaic as 
bun na mbláthanna chun na 
síolta a ithe.  Nuair a bhíonn 
siad lánfhásta téann siad síos 
go talamh agus geimhríonn 
siad i scáinte ithreach nó faoi 
chaonach ar feadh 10 mí go dtí 
an t-earrach dar gcionn. San 
earrach dar gcionn pupaíonn 
siad ar leibhéal an talaimh agus 
maireann staid an phupa coicís.

Saolré an Ghormáin Bhig

Peasair na Luch © Con O'RourkeCrobh Éin © Liam Lysaght

Peasair Arbhair © Paul Green

Riachtanais speisialta an Ghormáin Bhig

Bíonn an Gormán Beag an-socraithe. Is annamh a eitlíonn 
sé níos mó ná 40 méadar, agus déanann sé coilíneachtaí 
beaga scoite de ghnáth. Braitheann sé ar ghnáthóga féaraigh 
foscúla, ar láithreacht Mhéara Muire agus ar cheangal idir 
pobail. De ghnáth, bíonn flúirse Méara Muire sna láithreacha 
ina mbíonn flúirse an Ghormáin Bhig. Is iad Méara Muire an 
bia is ansa leis an larbha, ach itheann na cinn fhásta  Peasairí 
(Vica spp.) agus an Crobh Éin (Lotus corniculatus).

Maireann an Gormán Beag 
i meiteaphobail. Is éard is 
meiteaphobal ann príomhphobal 
amháin a bhfuil tacaíocht aige ó 
fhophobail níos lú. D'fhéadfadh go 
mbeadh coilíneachtaí scoite ann 
mar thoradh ar bhacainní beaga 
mar fhálta nó aibhneacha. Bíonn 
tréimhsí ann ina ndíothaítear na 
fophobail áitiúla agus ní fhágtar ach 
an príomhphobail sula ndéantar 
athchoilíniú ar limistéir arís.

Le linn na dtréimhsí díothaithe 
áitiúil, tá sé tábhachtach go 
ndéantar cothabháil ar cháilíocht na gnáthóige ionas gur 
féidir leis an nGormán Beag athchoilíniú a dhéanamh ar 
an limistéar nuair a mhéadaíonn líon an phobail arís. Má 
tharlaíonn sé go dteipeann ar cháilíocht na gnáthóige le 
linn na dtréimhsí díothaithe, ní dhéanfaidh an Gormán 
Beag an limistéar a athchoilíniú . Ciallaíonn dinimic phobal 
an Ghormáin Bhig gur gá an talamh a bhainistiú ar scála 
tírdhreacha fiú nuair a bhíonn limistéir ann nach bhfuil aon 
chónaí iontu faoi láthair.

Méara Muire © David Fenwick

An Gormán Beag baineann ag breith uibheacha 
ar Mhéara Muire © Stephen Bolger
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An Gormán Beag ag cúpláil

© Stephen Bolger

Bíonn meiteaphobal ann sa chás 
go ndéanann líon beag aosach as 
príomhphobal amháin, a thaispeántar 
i ngorm, malartú le fophobail 
níos lú, a thaispeántar i gciorcal 
dubh. Athraíonn méid agus líon na 
bhfophobal go mór ó bhliain go bliain.
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Mhéadódh bainistiú gníomhach gnáthóige na 
láithreacha atá ann do phobail an Ghormáin Bhig. Tá 
gá ann freisin bainistiú a dhéanamh chun na pobail 

scoite a cheangal lena chéile. Chuideodh méadú an cheangail 
idir coilíneachtaí  le pobail méadú agus coilíniú a dhéanamh 
ar limistéir nua. D'ísleodh sé sin baol na hilroinnte agus na 
scoiteachta.

Méara Muire

Is é an ghnáthóg is idéalaí don Ghormán 
Beag ceann a bhfuil meascán d'fhásra gearr 
agus fada le cuid mhaith Méara Muire 
ann. Is planda gearrshaolach nach bhfuil 
iomaíoch atá sna Méara Muire. Bíonn an 
fás is fearr faoi i limistéir ina bhfuil paistí 
talaimh loma, áit ar féidir leis na síolta 
péacadh. D'fhéadfadh talamh lom a bheith 
ann de bharr satailt ainmhithe, siúl daoine 
nó creimeadh nádúrtha ar láithreacha cósta. 
Níor cheart go mbeadh achar an talaimh 
loim chomh fairsing sin go bhféadfaí é a 
chreimeadh.

Bainistiú beostoic

Ba cheart beostoc a bhainistiú ag ráta a 
chruthaíonn báinseach struchtúrtha le cion 
ard Méara Muire ann. Cruthaítear teasghaistí 
nó ’miocraeráidí’ a sholáthraíonn foscadh i 
gcomhair na mbolb atá ag fás nuair a bhíonn 
airdí éagsúla fásra ann. Ní oireann innilt 
caorach.  Is iondúil go ndéanann caoirigh 
innilt gar don talamh agus cruthaítear fásra 
a bhíonn ró-ghearr agus aonghnéitheach. 
Cruthaíonn innilt eallaigh na dálaí gnáthóige 
is fearr mar nach mbíonn siad chomh 
roghnaitheach sin. Is lú an 

seans go n-íosfaidh siad bláthchinn, áit a mbíonn 
boilb ag forbairt. Cruthaíonn eallach ithir lom trí 
shatailt a theastaíonn i gcomhair fás Mhéara Muire. 

Bainistiú scrobarnaí

Tá an cúngú atá á dhéanamh ag scrobarnach ar 
láithreacha an Ghormáin Bhig ar cheann de na bagairtí is mó atá 
orthu. Tá tairbhe sna paistí beaga scrobarnaí mar go gcuireann siad 
foscadh ar fáil le linn aimsir chrua. Ach, díothaítear Méara Muire má 
bhíonn an iomarca scrobarnaí ann agus cailltear an Gormán Beag 
ón láthair. Aithnítear an Draighean Mara, an Dris, an Raithneach, an 
tAiteann, an tSail, an Bheith agus an Sceach Gheal mar chineálacha a 
dhéanann cúngú ar láithreacha an Ghormáin Bhig.

Níl cead scrobarnach a ghearradh siar ach amháin taobh amuigh 
de shéasúr goir na n-éan in Éirinn a mhaireann ón 1 Márta go dtí an 
31 Lúnasa mar a shonraítear san Acht Fiadhúlra (Leasú) 2000. Ba 
cheart bainistiú scrobarnaí a dhéanamh thar roinnt séasúr lomtha má 
bíonn achar mór scrobarnaí le glanadh. Ba cheart an t-ábhar lomtha 
go léir a thabhairt amach ón láthair chun an leibhéal cothaitheach a 

choimeád íseal agus chun ligean do bhláthanna fiáine ráthú. 

Méid na gnáthóige agus an ceangal

De bharr shlí mhaireachtála chónaitheach an Ghormáin Bhig agus 
struchtúr a mheiteaphobail, is bagairt mhór atá in ilroinnt gnáthóige. 
Is tosca tábhachtacha iad méid na láithreacha agus an ceangal 
eatarthu. Bíonn pobail bheaga scoite i mbaol a ndíothaithe níos mó 
ná a bhíonn siúd i bpaistí níos fairsinge. 

Ó tharla go maireann an Gormán Beag i meiteaphobail, tharla díothú 
áitiúil san am atá caite. Rinneadh sin a chúiteamh trí láithreacha a 
athchoilíniú. Faraor, de bharr meath foriomlán gnáthóg bíonn níos 
lú gnáthóg ar cháilíocht ard ar fáil. Sa chás sin, is é is dóichí nach 
ndéantar athchoilíniú.  

D'fhéadfaí smaoineamh ar an nGormán Beag a thabhairt ar ais 
chun dul i ngleic leis an díothú áitiúil. Ach, ní réiteach fadtéarmach 
a bhíonn sa tabhairt ar ais. Ba cheart tuairisc den tabhairt ar ais a 
sheoladh chuig an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta ionas go 
mbeidh tuiscint iomlán ar stádas an speicis. Ba cheart go mbeadh sé 
mar aidhm ag caomhnú fadtéarmach an Ghormáin Bhig na gnáthóga 
atá ann faoi láthair a chothabháil, báinseach struchtúrtha a chinntiú, 
fáil ar Mhéara Muire a mhéadú agus ceangal idir pobail a fheabhsú. 

Athrú aeráide

Is bagairt mhór don Ghormán Beag an t-athrú aeráide. Tá sé tuartha 
go mbeidh méadú i minicíocht stoirmeacha agus in ardú leibhéal 
farraige na hÉireann agus go mbeidh tionchar acu sin ar láithreacha 
beaga cósta. D'fhéadfadh go mbeadh tairbhe san ardú teochta 
atá tuartha i dtús ama don Ghormán Beag ach de réir an taighde 
bíonn sé deacair ag féileacáin dhorcha dul in oiriúint do theochtaí  a 
bhíonn ag ardú. D'fhéadfadh an t-athrú aeráide cur isteach, freisin, 
ar fheineolaíocht an Ghormáin Bhig agus Mhéara Muire, agus nach 
mbeadh teacht amach an Ghormáin Bhig ag teacht le bláthú Mhéara 
Muire.

Tionscadail trasghluaiseachta

Is é a bhíonn i gceist le tionscadail 
trasghluaiseachta caomhantóirí a bhfuil 
taithí acu ag bogadh pobal an Ghormáin 
Bhig chuig limistéar ina bhfuil dálaí níos 
fearr. D'fhéadfadh sé, freisin, go mbainfeadh 
tionscadail trasghluaiseachta le feabhsú 
dálaí gnáthóige ar mhaithe leis an nGormán 
Beag i limistéar nach bhfuil sé lonnaithe 

ann faoi láthair agus pobail á n-aistriú chuige.  I measc na limistéar a 
bheadh tairbheach don Ghormán Beag, má dhéantar iad a bhainistiú 
i gceart, tá iarnróid atá as úsáid, coiréil agus imill bóithre. Ba cheart 
aon trasghluaiseacht dá leithéid a thaifeadadh agus an t-eolas a chur 
ar fáil don Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta.

“Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag caomhnú 
fadtéarmach an Ghormáin Bhig na gnáthóga atá ann faoi 
láthair a chothabháil, báinseach struchtúrtha a chinntiú,  
fáil ar Mhéara Muire a mhéadú agus ceangal idir pobail  
a fheabhsú.”

Is fearr leis an nGormán Beag 
struchtúr báinsí éagsúil le Méara 

Muire ann ©Stephen Bolger

Ligeann ithir lom do Mhéara Muire 
scaipeadh ©Stephen Bolger

Bainistiú talaimh i gcomhair an Ghormáin Bhig

An Gormán Beag fireann  
tagtha amach le gairid   

©Stephen Bolger
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Samplaí de láithreacha an Ghormáin Bhig 

Cathóir, Co. Loch Garman

Síneann an córas duimhche cósta ag Cathóir, Co. Loch 
Garman ar feadh roinnt ciliméadar agus tacaíonn sé le pobal 
an Ghormáin Bhig. Áiríodh os cionn 100 féileacán ar leith go 
rialta ann le blianta beaga anuas. Tá cuid mhaith limistéar 
foscaidh ann don Ghormán Beag de bharr thopografaíocht 
na láithreach. Tá achair loma ann chun cuidiú le Méara Muire 
athghiniúint.  Tá ceannas ag an muiríneach (Ammophila 
arenaria) ar an láthair agus tá flúirse plandaí i láthair, go 
háirithe Méara Muire agus an Crobh Éin. Léiríonn an láthair 
sin gur féidir le pobail an Ghormáin Bhig bogadh agus fás san 
áit a mbíonn achair mhóra de ghnáthóg den scoth. 

Na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath

Tá pobal beag den Ghormán Beag i gcoiréal atá as úsáid sna 
Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá pobal beag den speiceas 
ann. Is láthair intíre atá ann atá timpeallaithe ag forbairt 
uirbeach. Dá bharr sin,  níl aon chinnteacht faoina bhfuil i 
ndán dó de bharr a scoite.

Tá sé an-oiriúnach don Ghormán Beag mar gheall ar 
chomhdhéanamh na speiceas planda éagsúil, an dreach 
oscailte agus an topagrafaíocht. Sainghné den choiréal na 
bruacha móra lena n-aghaidh ó dheas, flúirse flúirse Méara 
agus báinseach struchtúrtha. Úsáidtear an láthair go rialta 
chun siúil agus tá roinnt achair loma cruthaithe dá bharr 
sin atá tairbheach do Mhéara Muire agus dá réir sin don 
Ghormán Beag. Ach tá scrobarnach ag cúngú ar an láthair. 
Gan an bainistiú ceart, rachaidh an láthair sin chun fiántais 
agus d'fhéadfaí go gcaillfí coilíneacht an Ghormáin Bhig. 

Príomhghníomhartha

Tá roinnt phríomhghníomhartha ar cheart duit smaoineamh orthu má tá talamh á bhainistiú agat i gcomhair an  
Ghormáin Bhig:

 M Dá mhéad Méara Muire ann, is mó na háiteanna do na baineannaigh a gcuid uibheacha a bhreith agus do na boilb chun 
fáis. Mar sin, ba cheart duit ceadú do Mhéara Muire síolú gach bliain.

 M Teastaíonn ithir lom ar láithreacha  chun go bpéacfaidh Méara Muire. Is féidir ithir lom a chruthú le siúl daoine, satailt 
beostoic nó creimeadh cósta.  

 M Ba cheart beostoc a bhainistiú ar leibhéal a chruthaíonn báinseach struchtúrtha agus miocraeráid don Ghormán Beag.

 M Ní mór ceangal idir pobail a bheith ann chun go mairfidh an Gormán Beag go fadtéarmach. Is féidir é sin a bhaint amach trí 
bhainistiú talaimh oiriúnach a chur ar fáil.

Bruach lena aghaidh ó dheas i gCoiréal na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath, leis an 
nGormán Beag ann. Tuairiscíodh go raibh scrobarnach ag cúngú ar an láthair in 2018. 

© Stephen Bolger

Córas Duimhche i gCathóir, Co. Loch Garman

© Stephen Bolger
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Córas Duimhche i gCathóir, Co. Loch Garman

© Stephen Bolger

Bí páirteach 
Tharla go bhfaightear an Gormán Beag i bpobail bheaga 
scoite, is gann iad na taifid den speiceas sin. Má tá cónaí 
ort cois cósta agus eolas agat ar limistéar ina bhfuil flúirse 
flúirse Méara, cén fáth nach gcuideodh tú leis an speiceas a 
thaifeadadh agus monatóireacht a dhéanamh air?

Cuir isteach sonraí ar aon amharc

Má fheiceann tú an Gormán 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 nó bain úsáid as an 
aip Ghabhála Sonraí Bithéagsúlachta. 

Cuidíonn sin linn tuiscint níos fearr a fháil ar an áit a 
bhfaightear an Gormán 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 dtí an 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 dtí an 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/

Is clár de chuid na Comhairle Oidhreachta atá san Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta agus tá sé á fheidhmiú faoi chomhaontú seirbhíse ag Compass 
Informatics. Tá an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta á mhaoiniú ag an 
gComhairle Oidhreachta agus An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.
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