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An Domhan Timpeall Orainn 

Préacháin 

 
 

Tugtar “préachán” ar réimse leathan éan in Éirinn. Tugtar “préachán” ar an 
gcaróg liath, mar shampla, agus “préachán ceirteach” ar an gcúr. Is iondúil 
smaoineamh faoi éan sa bhfine corvidae áfach, agus “préachán” a lua. Seo 
thíos cuid de na héin chomónta sa ngéineas corvidae. 
 
 

An Préachán (“Hooded Crow”). Tugtar “an charóg 
liath” ar an éan seo freisin. Is furasta é a aithint de 
bharr an “chochaill” dhuibh agus na n-eití dubha ar 
an gcolainn ghlas. Tá an cholainn níos glaise ná 
colainn bhán an tsnaig bhric. Ní bhailíonn siad le 
chéile i mbuíon mór mura bhfuil ainmhí marbh á 
ithe acu.  
 
 

 
An Préachán Dubh (“Rook”), nó “an 
rúcach”. Tá gob mór téagartha liath 
ar an éan seo, agus is maith leo 
bailiú le chéile i mbuíonta móra, go 
háirithe ag am codlata, nuair a 
fheictear sluaite acu plódaithe le 
chéile i mbarr crainn. 
 

 
An Cág (“Jackdaw”). Tá baithis an cháig níos 
duibhe ná a cholainn dhubh, i gcodarsnacht 
leis an gcaróg dhubh (“carrion crow”) atá 
dubh gach uile áit. Tar éis cúpláil, fanann an 
cág go hiondúil lena chéile go deireadh a 
shaoil. Tá an cág níos lú ná na héin eile ar an 
leathanach seo, ach tá sé in ann eitilt go 
haclaí. 
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An Fiach Dubh (“Raven”). Tá an fiach dubh i bhfad 
níos mó ná na préacháin eile ar an leathanach seo. 
Go deimhin, tá an fiach dubh 20 cm níos faide ná 
an rúcach. Is fearr leis an bhfiach na sléibhte agus 
na feirmeacha bó agus caorach ná cathracha nó 
feirmeacha glasraí. Tá gob an fhiaigh dubh, i 
gcodarsnacht le gob liath an rúcaigh. 
 

 
 
 
An Cág Cosdearg (“Chough”). Tá clú 
agus cáil ar a gcág cosdearg mar 
gheall ar a chumas iontach eitilte. Is 
minic a fheictear na cága cosdearga 
ag casadh go gasta in aice a chéile 
san aer, ag tumadh síos agus ag léim 
aníos arís. Is fearr leo ailltreacha móra 
ar chóstaí thiar na hÉireann agus na 
Breataine Bige. Tá lúb mór ar ghob 
dearg an éin seo, murab ionann is na 
préacháin eile. 
 

An Charóg Dhubh (“Carrion 
Crow”). Tá an t-éan seo ar aon 
mhéid leis an gcaróg liath, ach tá 
sí go hiomlán dubh. Ní chónaíonn 
an charóg dhubh in Éirinn, agus ní 
chónaíonn an charóg liath i 
Sasana. Tá teorainn idir an dá éan 
i lár na hAlban. D’fhéadfaí a rá 
nach gcónaíonn an charóg dhubh i 

gceantracha dúchasacha na nGael! 
 
 

Déan iarracht na préacháin timpeall ort a aithint leis an leathanach seo! 
 
 
 


