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Leathanach an Eagarthóra

A léitheoir 
dhil,

Tá fáilte 
romhat chuig 
Eagrán an Earraigh de Líon 
an Dúlra. Tá go leor sa 
nuachtliti r seo mar gheall 
ar an gcapall. Ní hamháin 
go gcaithimid súil ar shaol 
an chapaill, ach féachaimid 
ar an réimse mór oibre 
a dhéanann siad chomh 
maith. Tá ‘capaillín’ ar 
leith san fh arraige fi ú – 
an capall mara! Oibríonn 
Kealan Doyle in Seahorse 
Aquariums i mBaile Átha 
Cliath agus is breá leis an 
obair. Insíonn sé gach rud 
dúinn faoi na hainmhithe 
áille neamhchoiti anta seo 
ar leathanach 7. Tá scéalta 
faoin dúlra i dtí ortha ar fud 
an domhain ar leathanach 
11 agus tá neart grinn ar 
leathanach 13. Ba bhreá 
linn bhur gcuid tuairimí a 
chloisteáil agus bhur gcuid 
moltaí a fh áil maidir le hailt 
nua. Bí ag léamh leat agus 
bain sult as an iris.

Susan
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Leagan amach agus Dearadh:
Susan Murphy Wickens
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Leagan Gaeilge: Foras na 
Gaeilge 2013

In Cape Cod sna Stáit Aontaithe atá cónaí ar Dave agus Beth Cresti n Is breá le 
Dave agus Beth na cait. Baill nua sa teaghlach is ea ‘Boomer’ agus ‘Kiwi’. Tá siad 
ceithre mhí d’aois agus iad lán spraoi. Is minic a bhíonn siad sa tóir ar a chéile 
ti mpeall an tí . Glacann siad sos ó am go ham le féachaint ar an teilifí s agus iad 
ina luí ar an urlár nó ina suí ar chathaoir. Ní dócha go dtuigeann siad mórán 
dá bhfuil ar siúl ar an teilifí s, ach is cinnte go n-aithníonn Boomer éan nuair a 
fh eiceann sé ceann, féach ar na picti úir thuas!  B’fh éidir gur shíl sé go mbeadh 
sé in ann breith orthu agus caithfi dh gur chuir sé mearbhall air nuair nach raibh 
sé ábalta iad a ghabháil. Níor ghoill sé go mór air áfach agus níorbh fh ada go 
raibh sé ar ais ag spraoi ti mpeall an tí  agus é sa tóir ar a dheirfi úr.

An mbíonn do chatsa ag faire ar an teilifís?
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An Modh:

• Leáigh an t-im ar an bhfriochtán. Cuir 
an  t-oinniún agus an ghairleog leis.

• Cuir isteach an t-uachtar agus an mustard 
agus déan iad a shuanbhruith ar feadh 
tuairim is 5 nóiméad.

• Cuir isteach an t-iasc mar aon le salann agus 
piobar mar bhlastanas. Cócaráil go bog é ar 
feadh trí nóiméad eile.

• Cócaráil an pasta agus scag an t-uisce as. 
Cuir an pasta leis an anlann agus déan 
iad a mheascadh le chéile. Spréigh roinnt 
luibheanna air agus beir chun boird. 

Pasta le Bia Mara, 
Uachtar agus 

Luibheanna Úra
Na Comhábhair
• 450 g / 1pt de do rogha éisc 

féin, é feannta agus gearrtha ina 
chiúbanna

• 250 g / 9 oz pasta úr

• 1 oinniún & 1 ionga gairleoige – iad 
gearrtha suas go mín

• 50 g / 2 oz muisriún, iad sliste go 
mín

• 150 ml / ¼  pt uachtair

• 1 tsp mustard Dijon

• Luibheanna úra – lus an choire, 
peirsil, basal

• Salann agus piobar 
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Arna chur i láthair ag BIM. Tuilleadh oidis éisc: www.bim.ie
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Éanlaith

Dathanna

Éan suaithinseach is ea an gainéad. 
Dath geal bán a bhíonn ar fh ormhór 
a chuid cleití . Bíonn rinn dhubh ar na 
sciatháin agus dath fi onnbhuí a bhíonn 
ar a cheann agus ar chúl a mhuinéil. Tá 
súile gorma agus gob gorm aige, iad 
ar dhath an oighir, agus dath dubh a 
bhíonn ar a chosa móra scamallacha.  
An chéad bhliain dá shaol bíonn 
clúimhreach donn breacbhán ar an 
ngainéad, ní thagann cluimhreach 

geal an ghainéid 
lánfh ásta air  
go mbíonn sé 
ceithre bliana 
d’aois. 

Comhad Fíricí

Dath: Geal bán, ceann fi onnbhuí, 
reanna dubha ar na sciatháin

Pórú: Ar aillte cósta agus ar oileáin 
iargúlta.

Fad: Réimse sciathán 162-180 cm.

Bia: Éisc.

Gáir: Grág ard agus é ar a nead.

Ubh: Ubh bánghorm amháin.

Tuismitheoirí agus a gCúram
Neadaíonn an gainéad ar aillte agus ar 
charraigeacha. Fanann siad le chéile 
i ngrúpa mór ar a dtugtar cóilíneacht 
nó garrán. Ní bhíonn mórán spáis idir 
na neadacha sa gharrán. Bíonn an 
oiread sin gainéad ann is go gceapfá 
go raibh sneachta ar na haillte dá 
mbeifeá i bhfad ón ngarrán agus tú 
ag féachaint air. Cúig chóilíneacht 
pórúcháin ar fad atá in Éirinn agus is 
ar oileáin amach ón gcósta atá siad. 
Ar an Sceilg Bheag ar chósta Chiarraí 
atá an garrán is mó, 26,000 nead atá 
sa choilíneacht sin. Ar an Sailte Mór, 
Co. Loch Garman agus ar an Tarbh, 
Co. Chorcaí atá na príomhgharráin 
eile.  Tá ceann níos lú in Inis Mac 
Neasáin, Co. Bhaile Átha Cliath. 

Nuair a aimsíonn gainéad céile, 
fanann an péire le chéile ar feadh 
na mblianta ina dhiaidh sin agus 
fi lleann siad beirt ar an nead chéanna 
bliain i ndiaidh bliana. Tugann na 
tuismitheoirí an-aire don ghainéad 
óg, agus is gnách go mbíonn sé réidh 
leis an nead a fh ágáil trí mhí tar éis dó 
teacht amach as ubh. Fad a bhíonn sé 
fós sa nead, itheann an gainéad óg 
éisc.  Gabhann an tuismitheoir iasc 
san fh arraige agus slogann sé siar é. 
Nuair a fh illeann sé ar an nead, brúnn 
sé an t-iasc aníos as a bholg agus 
ligeann sé don éan óg síneadh isteach 
ina scornach leis an iasc a ithe.

Ar chlé: Gainéad óg á chothú ag a 

thuismitheoir.

Ainm Eolaíoch: Morus Bassanus

Ainm Béarla: Gannet

Is éan mara é an gainéad a fh eictear go coiti anta ti mpeall ar chósta 
na hÉireann. Éan mór é nach bhfanann ar an talamh ach le pórú. Agus 
iad ar thóir iasc san fh arraige, is nós leis na gainéid dul ar foluain ar an 
ngaoth ina ngrúpaí beaga. Cuireann colainn an ghainéid ar a chumas 
eiti lt go mear lúfar. Tá eireaball fada aige, sciatháin mhóra chaola agus 
ceann agus gob biorach. An gob fada géar sin aige, cabhraíonn sé leis 
breith ar a chreach. Agus é ar foluain san aer is féidir leis éisc a fh eiceáil 
agus é 40 m os cionn an uisce. Nuair a fh eiceann sé iasc cuireann sé na 
sciatháin siar agus tomann sé de ruathar. Uaireanta bíonn luas suas le 
100 km san uair faoi faoin am a bhuaileann sé an t-uisce.
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Saol na Mara

Snámhaí lag

Níl an capall mara go maith ag snámh. Buaileann sé a eite 
droma idir 30 agus 70 uair sa soicind agus é ag snámh. 
Tá eití  brollaigh ar dhá thaobh a chinn aige agus 
cabhraíonn siad sin leis é féin a sti úradh san uisce.

Táimid buíoch de Kealan Doyle 
ó Seahorse Aquariums, Baile 
Átha Cliath, as an eolas ar an 
leathanach seo a chur ar fáil. 
Tá tuilleadh eolais faoi Kealan 
agus an obair a dhéanann sé 
ar leathanach 7. Féach www.
seahorseaquariums.com.

Cá maireann siad agus cé mhéad 
díobh atá ann?

Bíodh sé chomh fada ó thuaidh le 
hÉirinn, nó chomh fada ó dheas leis 
an Tasmáin, maireann an capall mara 
i ngach farraige agus i ngach aigéan 
ar domhan, beagnach. Mar ghnáthóg 
dó féin is maith leis an gcapall mara 
limistéir feamainne nó féir mhara.  
Beireann siad greim eireabaill ar an 
bhféar mara nó ar an bhfeamainn 
chun nach n-imeoidh siad le sruth 
na mara. Uaireanta, fanann capall 
mara ar an bpíosa céanna feamainne 
ar feadh a shaoil. Tá idir 30 agus 40 
speiceas capall mara ann ar fud an 
domhain.  Bíonn capaill mhara áirithe 
níos mó ná a chéile, bíonn cuid acu 
suas le 30 cm ar fad, ach bíonn na 
cinn is lú faoi bhun 2 cm. Is in Aigéan 
na hIndia agus san Aigéan Ciúin is 
mó a fh aightear iad. Tagann eolaithe 
ar speicis nua gach bliain beagnach. 
Maireann an capall mara ar feadh 
6 bliana nó mar sin, ach ní mhaireann 
na speicis is lú ach ar feadh bliain 
amháin.

Is cineál éisc é an capall mara atá thart le breis is 40 milliún bliain. Maireann 
sé san uisce agus úsáideann sé geolbhaigh le hanálú, tá bolg snámha aige a 
chabhraíonn leis snámh. Cheapfá gur meascán é an capall mara d’ainmhithe 
éagsúla: tá ceann capaill aige, púitse cangarú, eireaball moncaí agus bua 
duaithníochta an chaimileoin chun dath a chraicinn a athrú nuair is mian leis.  
Bíonn radharc géar ag an capall mara. 

Bíonn súil amháin aige ar dhá thaobh a chinn agus iad neamhspleách ar a 
chéile.  Ciallaíonn sé sin gur féidir leis an gcapall mara féachaint chun tosaigh 
agus ar chúl ag an am céanna. Is mór an chabhair é sin nuair a bhíonn bia á 
lorg, nó creachadóirí á seachaint aige.

Alpann an capall mara rud ar bith atá beag go leor le dul isteach ina bhéal. 
Crústaigh bheaga a itheann sé den chuid is mó, ach 
itheann sé éisc óga agus inbheirteabraigh fosta. Níl 
fi acla ná goile ar bith aige. Súnn sé a chuid bia chomh 
tapa sin trína chab feadánach go mbriseann an bia 
ina smionagar. Ní bhíonn mórán ainmhithe eile ag 
iarraidh an capall mara a ithe, tá go leor cúiseanna leis 
sin. De bharr go mbíonn sé ábalta dath a chraicinn a 
athrú bíonn sé in ann dul i bhfolach go héasca. Chomh 
maith leis sin bíonn lanna agus dealga cnámhacha 
ar a chraiceann crua. Uaireanta alpann éisc mhóra 
siar na capaill mhara agus téann an portán sa tóir 
orthu chomh maith. Dála cuid mhaith d’ainmhithe na 
farraige, áfach, is é an duine daonna an creachadóir is 
mó a bhíonn sa tóir air!

An grá gan amhras!

Fanann péire capall mara le chéile ar feadh a saoil. Déanann siad damhsa 
suirí gach maidin beo. Is é an capall mara fi reann a bheireann na cinn óga, 
is é an t-aon ainmhí ar domhan a dhéanann a leithéid. Cuireann an capall 
mara baineann a cuid uibheacha isteach i bpúitse a páirtí . Ansin, scaoileann 
seisean speirm orthu chun iad a thoirchiú. Iompraíonn sé 
na cinn óga ina phúitse ansin thar thréimhse a mhaireann 
idir 14 lá agus 4 seachtaine. Ina dhiaidh sin saolaítear idir 
50 agus 1500 iasc óg, ag brath ar an spéiceas. Ar an meán ní 
mhaireann ach tuairim is iasc amháin as gach míle a thagann 
ar an saol. Chun tuilleadh eolais a fh áil faoi nósanna suirí 
an chapaill mhara, léigh Dialann Chaptaen Cuachma ar 
leathanach 15.

Is cineál éisc é an capall mara atá thart le breis is 40 milliún bliain. Maireann 

An Capall Mara
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Ainmhithe

An Capall

An Tréad
Stail a thugtar ar an gcapall fi reann, láir a thugtar ar an gcapall 

baineann agus searrach a thugtar ar an ceann 
óg. Searrach amháin a bhíonn ag láir de ghnáth, 
corruair bíonn cúpla aici. Iompraíonn an láir an 

searrach ar feadh 11 mhí. Tuairim is 25 go 30 
bliain a mhaireann an capall.

San Fhiántas
Rinneadh an capall a cheansú 
den chéad uair ti mpeall 2,500 
RCh. Níl ach speiceas amháin den 
chapall fi áin fágtha anois, capall 
Przewalski. Is as an Mongóil ó 
dhúchas dó ach ní fh aightear ach i 
zúnna agus páirceanna dúlra  anois 
é. Rinneadh roinnt iarrachtaí é a 
thabhairt ar ais san fh iántas arís. 
Mustang a thugtar ar an gcapall 
fi áin a fh aightear i Meiriceá, ach ní 
capall fi áin ó dhúchas é. Shíolraigh 
sé ó na capaill 
a thug na 
Spáinnigh leo go 
Meiriceá i bhfad 
siar.

Capall Przewalski

An Chrúb
Bíonn crúba capaill ag 
fás i gcónaí. Ceiriti n 
an t-ábhar atá iontu, 
faightear ceiriti n inár 
gcuid gruaige féin agus 
inár gcuid ingne freisin. 
Bearrtar crúba capaill 
gach 6-8 seachtaine. 
Caitheann go leor 
capall crúite iarainn, 
tugann siad cosaint do 
na crúba agus an capall 
ag siúl ar thalamh crua. 
Crúdóir a thugtar ar an 
duine a bhearrann na 
crúba agus a chuireann 
crúite orthu. 
Bíonn uirlisí 
s p e i s i a l ta 
aige chun 
an chrúb a 
bhearradh agus 
a mhúnlú.

Gaolta an chapaill
Tá garghaol ag an séabra agus ag 
an asal leis an gcapall. Is mamaigh 
chrúbacha iad an srónbheannach, 
an réinfh ia agus an dobhareach, 
ach níl gaol chomh gairid céanna 
acusan leis an gcapall.

Obair agus Spraoi
Tá daoine ag baint úsáid 
as an gcapall leis na 
mílte bliain, ar mhaithe 
le hobair agus le pléisiúr. 
Bhaineadh daoine leas 
forleathan as capaill mar áis iompair agus 
feirmeoireachta fadó, agus bhaintí  úsáid as le 
haghaidh cogaíochta agus fóillíochta freisin. 
Úsáideann daoine innealra de ghnáth anois in 
áit na gcapall. Baintear úsáid áirithe astu fós 
ar an bhfeirm, áfach. Ach is i gcúrsaí fóillíochta 
is mó bhaineann daoine úsáid astu anois, le 
haghaidh fálróide, rásaíochta agus léimní. 

Mamach crúbach is ea an capall. Téarma níos cruinne ná sin, is 
mamach corr-ladhrach é. Ní bhíonn ach ladhar nó crúb amháin ar gach 

cos aige. Ceann agus muineál fada, cabhail ar chruth bairille agus cosa fada caola 
a bhíonn ag an gcapall. Is ainmhí láidir é agus bíonn sé in ann rith go tapa. Tá 
cineál amháin capaill atá in ann atá in ann luas 50 msu (80 km/u) a bhaint amach 
thar achar gairid, an capall ceathrú míle a thugtar air. San 18ú haois, cheap an 
t-innealtóir Albanach James Watt  an téarma ‘each-chumhacht’  le hobair innill 
agus obair an chapaill a chur i gcomparáid. Úsáidtear an téarma sin fós chun cur 
síos a dhéanamh ar chumhacht innill. Bíonn srón agus cluas ghéar ag an gcapall, 
ach ní bhíonn an radharc aige chomh maith le radharc an duine. Bíonn raon 
radhairc i bhfad níos leithne aige ná mar a bhíonn ag an duine, áfach, mar go bhfuil 
súil amháin aige ar dhá thaobh a chinn agus 
iad neamhspleách ar a chéile. Luibhiteoir is 
ea an capall. Seachas i rith na tréimhsí sin a 
chaitheann sé sa stábla nó ag traenáil, is gá 
don chapall idir 16 agus 18 n-uair an chloig in 

aghaidh an lae a chaitheamh 
ag innilt, rud atá tábhachtach 
dá chóras díleá. Bíonn ar an 
gcapall neart uisce a ól gach 
lá fosta, nó d’fh éadfadh sé 
éirí go dona ti nn.
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An Caisearbhán

Is bláth fi áin coiti anta é an caisearbhán, agus aithnímid 
ar fad é. Bíonn neart díobh faoi bhláth san earrach, ach 
bíonn cuid acu faoi bhláth an bhliain ar fad beagnach. Is 
planda ilbhliantúil é, ciallaíonn sé sin go bhfásann sé bliain 
i ndiaidh bliana. Bíonn socfh réamh fh ada faoin bplanda 
agus leathann na duilleoga amach mórthimpeall air,  agus 
cluaisíní géara mar a bheadh fi acla siorca ar gach duilleog 
díobh. Fásann bláth aonair buí ar an gcaisearbhán, é 
20-40 mm ar leithead agus é déanta as mórán bláthóga 
gathacha. Bíonn gas fada caol faoin mbláth agus bíonn 
dath ruaim air uaireanta. Dath ruaim nó donn a bhíonn 
íochtar na mbláthóg. Is minic a bhíonn garraíodóirí cráite 
ag an gcaisearbhán, mar is fi aile é i ndáiríre, ach nach 
álainn an fh iaile é!

Plandaí

Ainm: An Caisearbhán Coiteann

Ainm Eolaíoch: Taraxacum offi  cinale

Ainm Bearla: Common Dandelion

Comhad Fíricí
Gnáthóg: Talamh féaraigh 
nó talamh saothraithe
Dath: Órbhuí
Airde: 5-40 cm
Úsáid: Luibh leighis. Bia don 
duine agus do na beacha.

Is bláth ilchodach é 
an caisearbhán, is é sin, tá mórán 
codanna difriúla ann. Is bláthóg 
aonair é gach ga nó peiteal. Bíonn 
bláthóga de chineál eile, bláthóga 
dioscacha ina lár. Cumtar an 
bláthcheann as na codanna sin 
uile. Baineann an caisearbhán leis 
an bhfi ne chéanna leis an nóinín, 
ar bláth ilchodach é freisin.

Iliomad Bláthanna

Is beag duine nár phioc ceann síolta an 
chaisearbháin leis na síolta a shéideadh leis an ngaoth. 

Is iontach an cruth a bhíonn ar an gceann síolta. Fásann 
toradh ar gach bláthóg agus bíonn síol amháin i ngach 
ceann díobh, é faoi pharaisiút síodúil clúmhach. Tugann 
an paraisiút an síol ar foluain ar an ngaoth le súil go 
dti tf idh sé ar thalamh mhaith. Tá seanscéal ann a deir gur 
féidir leat an t-am a ríomh ach séideadh ar cheann síolta 
an chaisearbháin. An líon uaireanta a bhíonn ort séideadh 
air sula n-imíonn na síolta ar fad, sin é an t-am duit.

Bláth ilchodach is ea an caisearbhán. 
Tagann neart bláthóg le chéile lena 
chruthú.                  

bláthóg ghathach                  

bláthóg 
dhioscach                  

Ceann síolta agus clog! 
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PRÓIFÍL:

Bitheolaí muirí is ea Kealan Doyle. 
Is le Kealan an siopa Seahorse 
Aquariums. Ní hamháin go mbíonn 
éisc ar díol acu, ach déanann siad 
agus díolann siad umair éisc freisin. 
Chomh maith leis sin tá gorlann éisc 
acu ina bpóraítear formhór na n-iasc 
a bhíonn ar díol acu sa siopa.

Kealan Doyle - Bitheolaí Muirí

Ar aghaidh leis an obair

Cá n-oibríonn tú?

Oibrímse in Seahorse Acquariums, taobh le Timpeallán na Bó 
Deirge i mBaile Átha Cliath. Is é an ti mpeallán is casta in Éirinn 
é! 

An raibh suim agat i gcónaí san obair sin?

Bhí. Theastaigh uaim riamh bheith ag obair le héisc. Chas mé 
ar sheanmhúinteoir de mo chuid le déanaí agus d’inis sí scéal 
greannmhar fúm. Nuair a bhí mé 7 mbliana d’aois, tháinig mé 
ar scoil déanach lá amháin. Mhínigh mé di go raibh cinn óga 
ag an iasc a bhí agam agus nach bhféadfainn iad a thréigean. 
Lig sí liom mar nár theastaigh uaithi pionós a chur orm.

Cén oiliúint a fuair tú don obair seo?

Rinne mé staidéar ar an mBitheolaíocht Mhuirí i nGaillimh, in 
Albain agus sa Pholainn. Ansin chuaigh mé chun na hAfraice ar 
feadh roinnt blianta le taighde a dhéanamh ar éisc. Ina dhiaidh 
sin bhog mé chuig na hOileáin Galapagos ar feadh trí bliana 
chun staidéar a dhéanamh ar an 
gcapall mara. Ina dhiaidh sin arís bhí 
cúpla ti onscadal taighde ar na capaill 
mhara faoi mo sti úir san Astráil, san 
Indinéis, sna hOileáin Fhilipíneacha. 
Nuair a d’fh ill mé ar Éirinn, thug 
mé aghaidh ar Chonamara, áit ar 
bhunaigh mé an chéad ti onscadal ar 
domhan le capaill mhara a chaomhnú 
agus a phórú. 

Déan cur síos ar do lá oibre dúinn.

Bíonn lá oibre fada agam, ach ní miste 
liom sin. Tosaím ar obair ar 7.30 a.m. 
agus críochnaím ar 10.30 p.m. Bíonn 
mórán rudaí difriúla ar bun agam, 
tá foireann mhór ag obair liom agus 
bíonn orm an obair a bhainisti ú. Bím 
ag plé le custaiméirí as gach cearn den 
tí r. Tagann siad chun éisc a cheannach 
agus comhairle a lorg. Is gá na héisc 
sa siopa a chothú gach lá agus bíonn 

an t-uisce sna humair go léir le tástáil le cinnti ú go mbíonn sé 
folláin a dhóthain dóibh. Cuirimid umair mhóra iasc isteach in 
ionaid oibre comhlachtaí móra fosta.   

Cad é an phríomhaidhm atá agat?

An phríomhaidhm atá agam ná taitneamh a bhaint as mo 
chuid oibre agus spéis a chothú i ndaoine óga i saol na mara. 
Tá feachtas ar bun againn faoi láthair ar mhaithe leis an 
gcapall mara a chaomhnú, SOS nó Save Our Seahorses.  

Cad é an rud is fearr leat faoi do phost?

Is breá liom bheith ag pórú iasc. Is iontach an rud é nach gá 
iad a sciobadh as ti mpeallacht fh iáin a thuilleadh. Is aoibhinn 
liom nuair a thagann daoine isteach sa siopa ar breá leo na 
héisc agus ar mian leo foghlaim uaimse is ón bhfoireann. Ó 
tharla go mbímse ar bís i gcónaí, bím ag obair de lá is d’oíche. 

Cad é an rud is measa faoi do phost?

Gach maidin, lá Nollag fi ú, bíonn orm salachar na gcapall 
mara a shiofónadh as na humair. Ní mór do dhuine éigin é 
a dhéanamh is dócha!

An oibríonn tú leat féin nó mar chuid d’fh oireann?

Bíonn foireann mhór ag  obair liom, agus is iontach an 
fh oireann í. Tá scileanna éagsúla ag gach duine againn agus 
bímid ag foghlaim óna chéile. Ba chustaiméir de chuid an 
tsiopa é/í gach ball foirne tráth, mo dhála féin is aoibhinn le 
gach duine acu na héisc.

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine a bhfuil suim acu 
san obair seo?

Faigh taithí oibre. Is fi ú triail a bhaint 
as poist éagsúla. Ní mar a shíltear 
a bhítear uaireanta. Más maith leat 
ainmhithe téigh ag obair leo in áit 
éigin ar bhonn deonach féachaint an 
dtaitníonn sé leat i ndáiríre. Mhol mé 
do m’iníon triail a bhaint as oiread 
rudaí difriúla agus a d’fh éadfadh sí 
go dtí  go dti ocfadh sí ar an bpost 
a bheadh sí ag iarraidh a dhéanamh. 

Cad é an chomhairle is fearr 
a  cuireadh ort riamh?

Post a fh áil a bhfuil spéis agat ann, 
má éiríonn leat post mar sin a fh áil 
bainfi dh tú pléisiúr as do chuid oibre.

Ar chlé: Siopa Kealan, Capall Mara Ildaite, 

umar mór éisc in Oispidéal Shráid an 

Teampaill, Iasc Nemo.

Íomhá le caoinchead  Seahorse Aquariums
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Dathaigh leat

Nóiníní um Nóin
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Cuardach Focal

F G H J Y A A F H M N Á R R A G P V

G A L L Ú N A C H A F A S E T Y U I

S G N I T I R I E C E W D C X F S Q

S Y T H G N B G C R A W S X R Z A A

U K L P A U K Y R M T T H O N A R H

M E I G I G V N Ú N L C G P H L K C

H W R T N I M N B M O D G O G Á L A

T G C X É Á T P I G Í E F U F H P E

E Ó D R A T H U K E S R L Y S T O R

W H S E D H H B H W N G L T A R I H

W T S G A S A Q R A N H Ú R Z R U T

S Á Y Y L N Ó E G A A J M E C A Y I

F L R R T I U P D S E K I W V T T Á

G B N B V F O E A Y C S T Q B D R M

D Z X V V N M M L J G G I W N Á E A

G C A P A L L M A R A F T A M B W N

A S D F G H J K L C O I U Y C R E Á

Z B V B N M L J G F H D S W W X C L

Aimsigh na 
focail seo 
thíos:
Gallúnach 

Garrán 

Capall mara 

Gliomach

Bád tarrthála

Crúb

Frog 

Titi m Úll

Caisearbhán

Bláthóg

Ceann Síolta

Gainéad 

Lá na máithreacha

Sópa

Ceiriti n

Bain triail as an 
gcuardach mór focal 
seo.Tá focail ann atá 
le fáil san eagrán seo 

den nuachtlitir.

RÉITEACH:

 (Trasna, Anuas, Treo) Gallúnach (1,2, Soir); Bláthóg (2,14, Ó thuaidh); Capall mara 
(2,16,Soir); Gliomach (4, 11, Soir ó dheas); Gainéad (5, 4, Ó dheas); Crúb (9,4, Ó dheas); 
Ceann Síolta (11,14, Ó thuaidh); Titi m Úll (13,16, Ó thuaidh); Caisearbhán (15,17, Siar ó 
thuaidh); Garrán (16,1, Siar); Frog (16, 4, Siar ó dheas); Bád tarrthála (16,16, Ó thuaidh); 
Lá na máithreacha (18,18, Ó thuaidh); Sópa (6,11, Soir ó dheas); Ceiriti n (10, 3, Siar)

Líon an Dúlra
Earrach 2013
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Bí ag foghlaim

Gheobhaidh tú tús eolais ar mhórán 
bláthanna fi áine coiti anta a fh aightear ar 
fud na hÉireann. 206 lch
Costas: €8.50, postas san áireamh

Ní féidir linn a bheith freagrach as ábhar ar bith ar láithreáin sheachtaracha ghréasáin. Bí ar an airdeall agus láithréan ar bith á oscailt agat 

agus bíodh múinteoir nó tuismuitheoir in éineacht le páistí  agus iad ag féachaint ar an idirlíon.

Seoltaí Fónta Gréasáin
Is iomaí láithreán gréasáin ar an idirlíon ina bhfaightear tuilleadh eolais faoi na hábhair a phléamar sa nuachtliti r seo. 

Seo a leanas roinnt acu.

An Gainéad: htt p://www.birdwatchireland.ie/Default.aspx?tabid=144 htt p://www.rspb.org.uk/wildlife/
birdguide/name/g/gannet/index.aspx

An Capall Mara: htt p://www.seahorseaquariums.com/store

An Capall agus a Ghnó: htt p://www.horsesporti reland.ie/  htt p://www.rdai.org/  htt p://www.ihwt.ie/
site2/ htt p://www.garda.ie/controller.aspx?page=38 htt p://www.horsepowerinireland.com 

An Caisearbhán:  htt p://www.wildfl owersofi reland.net/plant_detail.php?id_fl ower=86&wildfl ower=Dandelion

Kealan Doyle, Seahore Aquariums: htt p://www.seahorseaquariums.com/store

Aomadh Maighnéadach: htt p://www.elhierro.travel/elhierro/index.php?idioma=1 

Bád Tarrthála Dhún na Séad: htt p://www.skibbheritage.com/hyne.htm 

An Frog is lú ar Domhan: htt p://www.dinglenews.com/news.asp?id=4400 htt p://www.dingle-oceanworld.ie/ htt p://www.
lahinchseaworld.com/aquarium/ 

Éicea-EOECNA (ECO-UNESCO): htt p://www.ecounesco.ie/eco-dev/

Captaen Cuachma: htt p://www.captaincockle.com

htt p://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/pressreleases/marineinsti tuteresearchintolobsterrestocking.html

htt p://www.aims.gov.au/docs/research/sustainable-use/tropical-aquaculture/rock-lobster.html

Leabhar nua é ‘Hidden Depths’ 
ó Stáisiún Mara Inis Árcáín faoi 
bheathra mara na hÉireann. 
Sa leabhar seo tá breis is 
200 grianghraf mealltacha 
d’fh oraoiseacha glórmhara 
ceilpeanna agus de radharcanna 
corraitheacha fo-thoinn. Paul Kay 

an grianghrafadóir. 277 mm x 227 mm 160 lch. €17.99 
móide postas €2.00.

Tá leabhair dhathúcháin, 
leabhair ghníomhaíochta agus 
treoirleabhair curtha i gcló ag 
Stáisiún Mara Inis Árcáin le 
déanaí. Colouring and Guide 
book: Deis le heolas a chur ar 
fh iadhúlra na hÉireann agus  le 
cineálacha ainmhithe a aithint 
agus a dhathú. My Nature Diary: 
Leathanaigh línithe inar féidir 
cuntas agus nuacht a thaifead ar 
an bhfi adhúlra a fh eiceann tú.

Costas: 
€2.10 an 

ceann,postas 
san áireamh 
nó 8 leabhar 

ar €12.00 
móide €2 ar 
phostas agus 
ar phacáistiú. 

32 lch

DVD - Beathra na Mara
‘On the Water‛s Edge‛

DVD ó Stáisiún Mara Inis Arcáin é 
seo. Gearrscannáin faoi bheathra 
cois mara agus é curtha i láthair 
ag Audrey Murphy. Tá 6-10 n-uair 
an chloig d’abhar idirghníomhach 
ann do pháistí  de gach 
aois. Ar fáil uatha seo: 
Stáisiún Mara Inis 
Arcáin, inis Arcáin, 
Contae Chorcaí.
Costas: €6.00, móide 
postas €1.

An A-Z of Geology. Domhan iontach 
na gcarraigeacha agus na geolaíochta. 
Lena n-áirítear bolcáin, súnámaithe, 
creathanna talún, diamaint, ór agus 
dineasáir fi ú. Sin ábhar an leabhair seo. 
Béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann 
leis an ngeolaíocht inár saol is aidhm don 
leabhar seo. Stáisiún Mara Inis Arcáin a 
chuir an leabhar le chéile, i gcomhar le 
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. 
Costas: €5.99 móide postas €1.

Leabhar a ordú: Cuir ’d’ainm agus do sheoladh, mar aon le 
seic, nó ordú poist iníoctha le Stáisiún Mara Inis Árcáin, chucu 
seo: Stáisiún Mara Inis Arcáin.Inis Árcáin, Contae Chorcaí, Éire 
nó triail www.sherkinmarine.ie agus ordaigh trí PayPal.

‘A Beginner‛s 
guide to Ireland‛s 

Seashore‛
Oireann an 
Lámhleabhar Póca do 
thosaitheoirí de gach 
aois. Tugtar léargas sa 
leabhar seo 
ar bheathra 
na hÉireann 
Costas: 
€8.00,
postas san 
áireamh
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Tugann an 
’comhfh reagraí 

eachtrach’ Michael 
Ludwig tuairisc 

ar roinnt eachtraí 
agus imeachtaí 

neamhghnácha sa 
dúlra.

Aomadh Maighnéadach!
Tá eolaithe in Ollscoil Bhriostó, 
i Sasana, tar éis gallúnach 
mhaighnéadach a dhéanamh. 
D’aimsigh na heolaithe bealach 
le hiarann a chur i lár na gcaithníní 
gallúnaí sa dóigh go n-aomfadh 
maighnéid iad. Nuair a tharlaíonn 
doirteadh ola ar an bhfairraige 
úsáidtear gallúnach nó sópa chun 
an ola a ghlanadh de dhromchla 
na farraige, d’ainmhithe nó de 
phlandaí. Briseann an ghallúnach 
an ola anuas sa dóigh gur féidir 
í a ghlanadh de rudaí, díreach 
mar a dhéanann leacht níocháin 
ar fh riochtán a bhfuil gréisc air. Ar an 
drochuair, bíonn ábhar sa ghallúnach 
féin a dhéanann dochar don 
ti mpeallacht. Dá bhféadfaí gallúnach 
mhaighnéadach a úsáid chun leo ola 
a ghlanadh, d’fh éadfaí an ghallúnach 
féin a ghlanadh suas le maighnéad 
ina dhiaidh sin. Ar ndóigh, b’fh earr 

i bhfad nach 
n d é a n f a í 
truailliú ar an 
timpeallacht 
sa chéad áit.

Bád tarrthála Dhún na Séad
Ar 15 Feabhra 2012, tháinig an Allan Massey, bád nua tarrthála, go 
dtí  Dún na Séad, Co. Chorcaí. Ó 1988 ar aghaidh ba í an Hilda Jarrett , 
bád den aicme Tyne a bhíodh i seirbhís. Bád den aicme Tamar í an 
Allan Massey, tá sí 16.3 méadar ar fad agus tá sí in ann luas suas 
le 25 muirmhíle san uair a bhaint amach. Fad 14.3 méadar a bhí 
sa Hilda Jarrett , agus bhí sí in ann uasluas de 18 muirmhíle san 
uair a dhéanamh. Tá cumas féincheartaithe 
ag an mbád nua. Cuireann na córais 
mhonatóireachta leictreonacha ar chumas 
an chriú an bád a sti úradh agus a riaradh 
gan éiri dá suíocháin. 
www.balti morelifeboat.ie 

An Frog is lú ar Domhan 
Samhlaigh frog chomh beag 
le cuil tí ! Tháinig foireann 
eolaithe ar a leithéid le déanaí! 
Paedophryne Amavensis an 
t-ainm fada eolaíoch atá air. 
Maireann an frog i measc an duilliúir a bhíonn ina luí ar an 
talamh i bhforaois bháistí  Nua-Ghuine Phapua. Is iad na heolaithe 
Christopher Austi n agus Eric Ritt meyer as Ollscoil Stát Louisiana 
sna Stáit Aontaithe a tháinig ar an bhfrog. Agus froganna á lorg 
acu éisteann siad le haghaidh glao na bhfroganna. Bíonn glao 
na bhfroganna an-ard agus bíonn sé an-deacair ar dhaoine é 
a chloisteáil. Ar deireadh, b’éigean do na heolaithe ladhar duillí 
a chruinniú i mála plaisteach. Nuair a chuardaigh siad tríd an 
duilliúr léim an frog amach. Léimneoir iontach é an frog ‘nua’ seo, 
is féidir leis léim 30 uair níos faide ná fad a choirp féin in aon léim 
amháin. San am i láthair, is é an veirteabrach is lú ar domhan. 

An Saol Mórthimpeall Orainn

Úlla ag ti ti m ón spéir!
I lár mhí na Nollag 2011 baineadh an-stad as an 
bpobal i mbaile beag in Coventry Shasana. Thit breis 
is 100 úll beag glas as an spéir go tobann. Baineadh 
geit as ti ománaithe sa dóigh gur theanntaigh siad na coscáin láithreach. Ní fi os 
cad as ar tháinig na húlla ach creideann na meitéareolaithe gur sciobadh 
suas sa spéir iad i nguairneán gaoithe nó miontornádó. Nuair a mhaolaigh ar 
luas na gaoithe, d’éirigh na húlla róthrom le hiompar ar an ngaoth. Thit siad 
ar na ti ománaithe bochta mar a bheadh braonta báistí  ann. Ní fh eadair ar 
shíl garraíodóir éigin sa ti mpeallacht gur goideadh a chuid úll? Níorbh é sin 
an chéad uair riamh gur thit báisteach ‘aisteach’ sa Bhreatain. In 2007 thit cith 
iasc in Great Yarmouth in Norfolk agus in 1996 thit cith froganna i Llandewi 
sa Bhreatain Bhig.
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Capaill Seóléimní agus Capaill Eachaíochta
Sa seóléimneach, léimeann an capall thar léimeanna agus sconsaí éagsúla 
a chuirtear ti mpeall an chúrsa. Ag brath ar mhéid an chúrsa, úsáidtear capall 
ar airde ar leith. Bíonn idir chapaillíní agus chapaill i gceist, marcaigh óga 
a bhíonn ar na capaillíní de ghnáth. Ní mór misneach a bheith ag capall le léim 
thar sconsa fí or-ard. Caithfi dh sé a bheith ábalta casadh go tapa is gluaiseacht 
de ráib. San eachaíocht, sna hilchomórtais seómharcaíochta agus sa tseilg, 
bíonn ar na capaill a bheith láidir agus stuama chun páirt a ghlacadh iontu.

Capaill Oibre
Leis na mílte bliain tá daoine ag traenáil capall chun obair de chineálacha 
difriúla a dhéanamh, an talamh a threabhadh nó ualaí a iompar agus 
a tharraingt. Cé go mbíonn capaill de chineálacha éagsúla i mbun obair den 
chineál sin, is é an capall tarraingthe an capall is fearr chuige mar is é is 
láidre.  Caithfi dh capall oibre a bheith láidir, ach caithfi dh sé a bheith socair, 
stuama agus aclaí chomh maith. 

Mair a chapaill...

Gnó an Chapaill

Capaill Rása
Caithfi dh capall rása a bheith an-tapa. Bíonn pórtha nó cineálacha áirithe níos 
tapúla ná a chéile agus sin iad na capaill a úsáidtear sa rásaíocht. Ach tá rásaí de 
chineáacha difriúla ann chomh maith, agus pórtha difriúla capall níos oiriúnaí dóibh 
ná a chéile. I measc na gcapall a ritheann ar an ré, tá an Capall Folaíochta, an Capall 
Ceathrú-míle agus an Capall Arabach. Bíonn an capall folaíochta go maith chun 
léime, ach más rás sulcaí atá i gceist (sin cairt a bhfuil dhá roth faoi a suíonn an 
ti ománaí inti ) is é an capall caighdeánach an capall is fearr chuige sin. 

Capaill an Gharda Síochána
Is mór an chabhair é an capall do na gardaí. Má bhíonn sluaite daoine 
ag cruinniú le chéile ar shráideanna na cathrach is mór an buntáiste do 
gharda é a bheith ina s(h)uí ar chapall. Bíonn an garda breá feiceálach agus 
é/í ar mhuin capaill agus bíonn sé níos fusa aige/aici súil a choimeád ar an 
slua. Bíonn na marc-ghardaí ar dualgas i bpáirceanna poiblí agus i gceantair 
fh iáin a ritheann sé dian ar fh eithiclí dul isteach iontu. Roghnaíonn na gardaí 
capaill a oireann don obair, caithfi dh siad a bheith stuama agus cróga agus 
caithfi dh siad bheith socair má bhíonn achrann ann.

Teiripe Marcaíochta
Uaireanta déanann teiripe mharcaíochta maitheas do dhaoine, go háirithe 
daoine a mbeadh míchumas orthu. Nuair a théann daoine ag marcaíocht 
cabhraíonn gluaiseacht an chapaill na matáin a neartú, rud a chuireann 
le solúbthacht agus cothromaíocht na colainne. Nuair a bhíonn daoine ag 
obair le capall tugann sé misneach dóibh agus cuireann sé lena muinín agus 
lena bhfoighne. Ní úsáidtear ach capaill atá stuama agus séimh i gcúrsaí 
teiripe. Tá eagras ar leith ann do mharcaigh atá faoi mhíchumas, Riding for 
Disabled Ireland www.rdai.ie.
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Is iomaí cineál capall atá ann, 
agus bíonn tréithe agus buanna 
difriúla acu ar fad. Fágann sé sin 
go mbíonn siad in ann mórán 
jabanna a dhéanamh, seo cuid 
díobh.
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Leathanach Spraoi
Cé mhéad a d’fhoghlaim tú?

Tá freagraí na gceisteanna le fáil sa nuachtliti r... féach 
an cuimhin leat!

1. Cén leithscéal a thug Kealan Doyle dá mhúinteoir as a 
bheith déanach ar scoil?

2. Cén aicme lena mbaineann an bád tarrthála nua i nDún na 
Séad, Co. Chorcaí?

3. Eagras óige na hÉireann faoi choinne oideachas ar an 
ti mpeallacht is ea Éicea-EOECNA. Cá bhfuil sé lonnaithe?

4. Éan gairdín is ea an gainéad. Fíor nó bréagach?

5. Cad as a ndéantar crúb capaill?

6. Ainmnigh cait Dave agus Beth Cresti n?

7. In Éirinn, cén rud a bhfuil sé in aghaidh an dlí é a bheith 
i do lámh agat agus tú ag ti omáint - an roth sti úrtha nó an 
guthán póca?

8. Cé mhéad uibheacha a bheireann an gliomach – dhá ubh, 
céad ubh nó na mílte uibheacha?

9. Capall rása is ea an capall tarraingthe. Fíor nó bréagach?

10. Cad a itheann an gainéad?

11. Cad é an creachadóir is mó a bhíonn sa tóir ar an gcapall 
mara?

12. Cad a thugtar ar chapall fi reann?

13. Cén obair a bhíonn le déanamh ag Kealan Doyle gach 
maidin, fi ú Lá Nollag?

14. Cén rud a d’fh éadfadh gallúnach mhaighnéadach a 
ghlanadh suas?

15. Cén fad ama a bhfuil an capall mara ar an domhan?

16. Cén cineál fréimhe a bhíonn ag an gcaisearbhán?

17. Sa Bhreatain, cén rud aisteach a thit ón spéir Mí na Nollag 
2012?

Freagraí: 1) Bhí cinn óga ag an iasc a bhí aige agus níorbh fh éidir leis iad a 
thréigean 2) Aicme Tamar 3) Sráid San Aindrias, Baile Átha Cliath 4) Bréagach. 
Éan mara is ea é 5) Ceiriti n 6) Boomer agus Kiwi 7) An guthán póca 8) Na mílte 
uibheacha 9) Bréagach. Is capall oibre é 10) Iasc 11) An duine 12) Stail 13) 
Salachar na gcapall mara a shiofónadh as na humair 14) Doirteadh ola san 
fh arraige 15) Breis is 40 milliún bliain 16) Socfh réamh 17) Úlla

Cum fortheideal!
Bíodh spraoi agat féin 

agus ag do chairde.

Cumfortheideal 
a d‛oirfeadh 

don ghrianghraf 
seo de ghainéad 
tuaisceartach.

Cé na Cúig Dhífríocht?

Íomhá le caoinchead www.naturespicsonline.com

Cén cineál capaill atá in ann 
snámh faoin uisce gan teacht 
suas chun análú?

Capall Mara

Cén taobh den ghainéad ar a 
bhfuil an chuid is mó dá chuid 
cleití ?

An taobh amuigh!

Greann an Dúlra

Cén rud nach bhfuil mórán 
maitheasa ann nó go mbristear 
é?

Ubh.

Cad iad trí bhua an tsionnaigh?

Súil bhrónach, cluas aireach agus 
eireaball scothach.

Cad a rinne an dá dhreancaid a 
chuaigh ar pinsean?

Cheannaigh siad madra agus 
chuaigh siad a chónaí cois 
farraige.
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Is é Éicea-EOECNA an t-eagras atá freagrach as 
oideachas ar an ti mpeallacht i measc daoine óga in 
Éirinn. Is eagras idirnáisiúnta é a chuireann réimse 
leathan imeachtaí agus seirbhísí ar fáil do dhaoine 
óga – clubanna Éicea-EOECNA, duaiseanna do 
chomhshaolaithe óga, ceardlanna ar an ti mpeallacht, 
campaí do pháistí , agus fi ú cóisirí! Bí ag léamh faoi thíos...

Na Clubanna Éicea-EOECNA ag gníomhú!
Bíonn Éicea-EOECNA ag obair i gcomhar le Toyota 
Ireland chun deontais a chur ar fáil do chlubanna 
Éicea EOECNA ar fud na tí re. Cuireann na deontais 
ar chumas na gclubanna gníomhaíochtaí éagsúla a 
eagrú chun aird an phobail a tharraingt ar chúrsaí 
ti mpeallachta. Gheobhaidh tú eolas  faoi na deontais 
agus faoi na 6 chatagóir inar féidir deontas a lorg 
ar an láithreán gréasáin htt p://www.ecounesco.ie/
apply-for-seed-grants.html.

Gradaim na Bliana do Chomhshaolaithe Óga 
Is Gradaim uile-Éireann iad Gradaim na Bliana do Chomhshaolaithe 
Óga. Tugann sé aitheantas do dhaoine óga a dhéanann obair ar son 
na  ti mpeallachta. Ó 1999 i leith, bíonn daoine óga as na 32 contae 
idir 10-18 mbliana d’aois ag glacadh páirte ann. In 2012, fuarthas 
breis agus 200 iarratas ar na gradaim. Bhí 
comhshaolaithe óga tar éis smaoineamh ar 
bhealaí iontacha nuálacha le feabhas a chur 
ar an ti mpeallacht agus chun spéis an phobail 
a mhúscailt i gcúrsaí ti mpeallachta. Ina 
measc bhí obair ghlantacháin, athchúrsáil 
éadaí agus aip le méid an charbóin 
sa ti mpeallacht a mheas. Cuirtear na hiarratais ar fad ar taispeáint 
ag ócáid mhór bhronnta, agus bíonn iliomad gníomhaíochta glas 
ar siúl ann chomh maith: ceardlanna, 
comórtais agus siamsaíocht.

Éicea-Champaí
Reáchtálann Éicea-EOECNA campaí 
do dhaoine óga sa Teach Glas i mBaile 
Átha Cliath i rith laethanta saoire 
scoile. Bíonn campaí ann i rith an 
tsamhraidh, um Cháisc agus Oíche Samhna. Cuirtear gníomhaíochtaí 
go leor ar siúl ar ag na campaí:  safari trí lár na cathrach, tóraíocht 
taisce, óstán feithidí a thógáil, tús a chur le rás na lusanna gréine, 
Éicea-roicéad a sheoladh. Bíonn mórán spraoi ag baint leo.

Foilseacháin agus 
Acmhainní

Foilsíonn Éicea-EOECNA réimse 
leathan acmhainní oideachais do 
dhaoine óga a bhaineann le cúrsaí 
ti mpeallachta agus comhshaoil. Ina 
measc tá foilseacháin lán le spraoi, 
póstaeir, bileoga gníomhaíochta, 
agus CD-ROManna. Cuirtear 
na hacmhainní sin ar fáil mar 
áis thacaíochta do mhúinteoirí, 
do cheannairí ógra agus 
d’oideachasóirí eile chun go 
mbeidh an t-oideachas comhshaoil 
fi te fuaite trí ghníomhaíochtaí eile 
oideachais. Is féidir foirmeacha 
ordaithe agus liosta iomlán 
na bhfoilseachán a fh áil ar líne ag 
www.ecounesco.ie.

Is féidir fosta dul i dteagmháil le 
Éicea-EOECNA, An Teach Glas, 
17 Sráid San Aindrias, Baile Átha 
Cliath 2. Fón: 01-6625491

Éiceafh óram 
Náisiúnta na nÓg
D’éirigh go hiontach le 
hÉiceafh óram Náisiúnta na nÓg 
in 2011. Is é an téama a bhí ann 
ná ‘Ionsparáid, nuálaíocht agus 
cruthaitheacht – Conas daoine a 
mhúscailt'. Chruinnigh os cionn 50 
daoine óga sa Teach Glas in áras 
Éicea-EOECNA i mBaile Átha Cliath 
agus in Ionad an Ché Adhmaid 
le heolas a fh áil faoin bhfi ontraíocht 
ghlas don aos óg. Bhí aoichainteoirí 
ó Chomhairle Chathrach Bhaile Átha 
Cliath, Cornucopia agus Rothar ann. 
Ina measc 
freisin bhí 
f iontraithe 
óga as 
D o n e g a l 
Pens.

Caomhnú 

ÉICEA-EOECNA
EC0-UNESCO
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EOECNA: Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe
UNESCO: United Nati ons Educati onal, Scienti fi c and Cultural Organisati on
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Beireann ainmhithe mara, éisc, portáin, crosóga 
mara agus a leithéid, na mílte uibheacha 
gach bliain. I dti mpeallacht chrua na mara 

cinntí onn sé sin go mairfi dh cuid éigin dá sliocht. 
I mí Márta 2011, rug Panulirus ornatus, gliomach 
carraige ornáideach baineann, na mílte uibheacha 
i gceannáras Insti ti úid Eolaíochta Mara na hAstráile 
in Townsville i dtuaisceart na hAstráile. Goradh na 
huibheacha go dtí  gur tháinig na cinn óga amach. Dul 
chun cinn ceannródaíoch a bhí ann, mar go mbíonn 
sé an-deacair na gliomaigh carraige ornáideacha 
a phórú agus iad faoi choinneáil. Tá seans ann anois 
go bhféadfaí gnó feirmeoireachta gliomach a bhunú 
san Astráil. Ta seans ann fosta go bhféadfadh eolaithe 
na gliomaigh sin a scaoileadh isteach san fh arraige, 
rud a chabhródh le caomhnú na ngliomach fi áin.

In Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, tá taighde ar 
chúrsaí athstocála ar bun cheana féin ag Saotharlann 
Taighde na Sliogiasc. Dírithe ar an ngliomach 
dúchasach (Homarus vulgaris) atá an taighde sin.

Ar mhí-ámharaí an tsaoil, itheann gliomaigh a chéile 
agus iad faoi choinneáil. Dá bharr sin, tógtar gach 
gliomach bídeach ina aonar go dtí  go mbíonn sé 
mór go leor le scaoileadh amach san fh arraige. 
Ag an bpointe sin, tugann tumadóirí go grinneall 
na farraige iad sa dóigh go bhfanfaidh siad slán ar 
na héisc sheilge agus iad ar a mbealach síos.

Gné-alt

Dialann Chaptaein 
Cuachma

Cóipcheart John Joyce 2012 

www.captaincockle.com

Fanann péire capall mara le chéile ar feadh a saoil. Déanann siad ‘damhsa’ casta suirí mar chuid dá 
ndeasghnátha cúplála. Ar feadh seachtaine nó mar sin, déanann an péire damhsa gach lá a mhaireann 
ti mpeall uair an chloig. Ar an lá deiridh, déanann siad damhsa i bhfad níos faide a mhaireann suas le 

hocht n-uair an chloig. Ag deireadh an damhsa cuireann an capall mara baineann a cuid uibheacha i bpúitse 
speisialta atá ar bholg a céile agus déanann seisean iad a ghoradh ann. 

Nuair a rinneadh trialacha ar na capaill mhara fuarthas amach má bhaintear amach an capall mara fi reann 
tar éis an chéad nó an dara lá sa tseachtain suirí glacfaidh an ceann baineann 
capall mara eile mar pháirtí . Fiú má chuirtear an chéad pháirtí  isteach an athuair 
roimh dheireadh na seachtaine, ní ghlacfaidh sí ar ais é. Shílfeá í a bheith ar buile 
leis gur thréig sé í agus gur fh ág sé í ina haonarán.
Tá na capaill mara i mbaol san Áise mar go dtriomaítear a gcoirp le húsáid sa chóras 
leighis Síneach agus le díol mar chuimhneachán saoire. Dá bharr sin, tá ti onscadail 
ar siúl ar fud an domhain chun capaill mhara a phórú agus iad faoi choinneáil. Má 
bhíonn rath ar na ti onscadail sin beidh siad ábalta cuid de na capaill mhara sin 
scaoileadh amach san fh arraige nó na cinn sin a úsáid sa chóras leighis Síneach agus 
i ngnó na gcuimhneachán saoire. Foghlaimeoidh tú níos mó faoi na hainmhithe 
iontacha seo ar www.seahorseaquariums.com.

Fanann péire capall mara le chéile ar feadh a saoil. Déanann siad ‘damhsa’ casta suirí mar chuid dá 

Suirí na gCapall Mara

Lá na Máithreacha Sona duit, 
a Bhean Uí Ghliomaigh 
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PHARMACHEMICAL IRELAND
Dírithe ar Thodhchaí Folláin

Earrach 2013
Dialann Dúlra

Déan teach gloine beag le haghaidh 
síolta nua-churtha. Gearr buidéal 
mór plaisteach ina dhá leath agus 
cuir os cionn dhá phota síolta iad 
atá nach mór ar cóimhéid leo. 
Beidh na síolta tais teolaí fúthu 
agus spreagfaidh sé sin chun 
fáis iad.

SÍOLTA

SÍOLTA SÍOLTA

SÍOLTA

SÍOLTA

Cuir seanbhlúirí gallúnaí i 
seanstoca níolóin agus ceangail 
an stoca de sconna lasmuigh 
den teach. Beidh gallúnach 
agat le do lámha a ní agus 
tú ag obair lasmuigh 
agus ní thabharfaidh 
tú salachar isteach sa 
teach!

An ndéanann tú dearmad an 

solas a mhúchadh nuair a 

fh ágann tú an seomra? Gearr 

píosa cárta i gcruth bolgán 

solais agus cuir dath geal 

air. Croch ar an doras mar 

fh ógra é agus cuirfi dh 

sé i gcuimhne duit an 

solas a mhúchadh.

Féach ar na peiti l ar 
chaisearbhán agus go 

speisialta na bláthóga 
aonair. Feicfi dh tú 

mar dhéanann na 
bláthóga go léir 

ceann blátha 
amháin.

Glac grianghraif de bhachlóg gach 
lá ar feadh cúpla seachtaine. 
Beidh sraith íomhánna agat 
den bhachlóg agus í ag oscailt 
amach. Déan iarracht an 
grianghraf a ghlacadh san áit 
cheannann chéanna gach 
lá. Mura bhfuil ceamara 
agat, d’fh éadfá sceitse a 

dhéanamh gach lá.

Déan maighnéid chuisneora de do 
chuid féin as seanmhíreanna mearaí. 

D’fh éadfá aghaidheanna grinn a 
phéinteáil orthu agus bolgshúile a 

ghreamú orthu. Greamaigh
maighnéid dá gcúl 

agus croch ar an 
gcuisneoir iad.

Mura mbíonn tú cinnte cén áit inar chuir 
tú síolta ar leith, scríobh a n-ainmneacha 

ar bhataí uachtair reoite le marcóir 
buan.

Is minic a bhíonn níos mó síolta i bpaicéad 
ná mar a theastaíonn. Fáisc suas an paicéad 

agus b’fh éidir go mairfi dh na síolta go dtí  
an bhliain seo chugainn.

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas le Pharmachemical Ireland as a thacaíocht agus 
an nuachtliti r seo á foilsiú. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daoine a chuidigh 
leis an nuachtliti r, go háirithe Lyndsey Ní Chonaill, Kealan Doyle, Beth & Dave Cresti n, 
John Joyce, Pat Maher, Matt  Murphy, Michael Ludwig, Robbie Murphy agus Jez Wickens.
Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Stáisiúin Mhara Inis Arcáin -ar www.sherkinmarine.ie 


