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Leathanach an Eagarthóra

Agus cé thú féin?
A Léitheoir, a chara 

F á i l t e 
r o m h a t 
c h u i g 
eagrán an 
gheimhridh 
de Líon an 
Dúlra. San 
eagrán seo 
spreag teagmháil Michael 
Barry leis an spioróg an 
gné-alt faoin éan sin (féach 
ar chlé). Gríosaíonn Jennifer 
Care muid le ‘hóstán feithidí’ 
a thógáil agus taispeánfaimid 
duit cuid de na feithidí 
a thabharfadh cuairt air. 
Glacann an tréadlia Fachtna 
Collins sos chun insint dúinn 
faoin obair a dhéanann sé 
ar mhaithe le hainmhithe 
agus faoin gcineál lá oibre 
a chuireann sé isteach. Ar 
deireadh, a bhuíochas sin 
le Met Éireann, faighimid 
beagáinín eolas breise faoin 
ngaoth. Is féidir leat súil a 
chaitheamh ar nuacht faoin 
dúlra ar fud an domhain 
ar leathanach 11 agus 
gáire a dhéanamh faoin 
ngreann ar leathanach 13. 
Ba mhór againn do chuid 
tuairimí  a fh áíl faoin iris mar 
aon  le moltaí le haghaidh 
ábhair ailt amach anseo. Bí ag 
léamh agus bain sult as!
Susan
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Maidin Domhnaigh san fh ómhar agus é ar a 
bhealach ti mpeall an tí , cé a casadh ar Michael 
Barry ach spioróg bhaineann agus í ina seasamh 
ar an gcosán. Ní raibh an chuma uirthi gur thug 
sí Michael faoi deara. D’fh an sí ina seasamh 
ansin, gan dada á iompar ná á ithe aici.  Dheifrigh 
Michael isteach sa teach chun a cheamara a 
fh áil. Nuair a d’fh ill sé thug sé faoi deara go raibh 
Trixi, seanmhadra bodhar an teaghlaigh, a bhí ar 
leathshúil, tar éis a theacht ar an spioróg.

Tá beathadán éan os comhair an tí  ag Michael agus is minic don spioróg ruathar 
a thabhairt anuas air ó thaobh an tí . Ar an ócáid seo, is cosúil gur shocraigh 
sí aicearra a thógáil tríd an bhfuinneog dho-oscailte ar thaobh an tí . Nuair a 
tháinig Michael uirthi, bhí sí ina seasamh agus í gan aithne ón mbuille a fuair sí 
nuair a bhuail sí in aghaidh ghloine na fuinneoige. 

Choinnigh sé súil uirthi agus taobh isti gh de chúig nóiméad bhí sí tagtha chuici 
féin agus í ábalta eiti lt arís. Chuaigh sí faoin bhfál agus ansin amach léi sa pháirc 
mhór fh airsing taobh leis. Bhí an chuma uirthi go raibh sí i gceart arís. 

Is dóigh liom go raibh an t-ádh ar an spioróg gur beag an fuinneamh a bhí ag Trixi 
agus go bhfuil an t-ádh orainne go raibh Michael ar an láthair leis an bpicti úr 
iontach seo a ghlacadh lena cheamara!

Seabhdar Bia Mara Na comhábhair:

• 450 g/1 phunt d’fh illéad 
mangaigh nó troisc nó d’iasc 
bán eile – scafa & ciúbaithe

• 225 g/8 únsa de shliogéisc - 
diúilicíní, cloicheáin, etc..

• 100 g/4 únsabradáin - 
ciúbaithe

• 25 g/ 1 únsa ime
• 55 g/ 2 únsa de bhagún 

stríocach - gearrtha ina 
sti allacha

• 1kg/2 phunt de ghlasraí 
measctha-oinniún, 
cainneann, cairéad, soilire, 
prátaí - díslithe

• 570 ml/1 phionta uisce
• 7 g/ 1/4 únsa duilisc
• 7 g/ 1/4 únsa carraigín
• 570 ml/ 1 phionta bainne
• Salann agus piobar úrmheilte

An modh: 
• Na sti allacha bagúin a chócaráil in im go dtí  

go mbíonn siad briosc. Cuir na glasraí uile leo 
seachas na prátaí.

• Blaisti gh agus cócaráil ar feadh 5 nóiméad.
• Cuir uisce, duileasc agus carraigín leo agus 

cócaráil ar feadh 10 nóiméad.
• Cuir prátaí agus bainne leo agus suanbhruith go 

dtí  go mbíonn na prátaí bog.
• Cuir an t-iasc agus an sliogiasc leo agus cócaráil 

ar feadh 3-5 nóiméad.
• Seiceáil an blastanas agus croith peirsil agus 

síobhas air.
Feamainn dheargchorcra í duileasc. Feamainn 
dheargchorcra scothánach í carraigín.
Arna chur i láthar ag BIM & Colm Wyse ITBÁC. 
Tuilleadh oidis:
www.bim.ie 

le Duileasc & Carraigín
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Beathra Éan

An Spioróg
Ainm Eolaíochta: Accipter nisus
Éan beag seilge í an spioróg. Tá éin seilge eile in 
Éirinn, an pocaire gaoithe agus an spioróg mhór  
mar shampla, ach is dócha gurb iad na spioróga na 
cinn is coiti anta. Meastar go bhfuil tuairim is 11,000 
péire spioróg in Éirinn agus bíonn siad le feiceáil i 
ngach aon chontae. Déanann siad a neadacha i 
gcrainn i limistéir choillearnaigh oiriúnacha, mar a 
dtéann siad ar gor. Tá siad gann in iarthar na tí re 
mar nach bhfuil brat crann chomh maith ann is atá 
i gceantair eile. Sa gheimhreadh, de bhreis ar na 
spioróga a bhíonn anseo i gcaitheamh na bliana, 
tagann spioróga eile trasna go Éirinn ón mBreatain 
agus ó Mhór-roinn na hEorpa.

Bíonn eireaball fada ar an spioróg agus bíonn reanna 
maola ar na sciatháin aici.  Gob beag crúcach a 
bhíonn uirthi, rud a oireann d’éan a itheann feoil. 
Cosa fada buí, a mbíonn ingne fada orthu, a bhíonn 
fúithi. Is mó an t-éan baineann ná an t-éan fi reann. 
Bíonn cluimhreach bhandach ar eireaball agus ar 
chuid íochtarach na beirte. Liathghorm a bhíonn 
droim agus sciatháin an choiligh agus bíonn bandaí 
donn-fh lannbhuí ar a bhrollach.  Donn a bhíonn 
droim agus sciatháin na circe agus na n-éanán agus 
bíonn bandaí donna ar a gcuid íochtarach. 

Traidhfil Fíricí
Dath: Liathghorm a bhíonn droim agus sciatháin 
an choiligh. Donn-fh lannbhuí a bhíonn a bhrollach. 
Donn a bhíonn droim agus sciatháin na circe. Donn 
freisin a bhíonn na bandaí ar a cuid íochtarach.
Fad: Réimse sciathán 60 - 75 cm.
Aiste Bia: Éin bheaga den chuid is mó.
Gáir: Ciú-ciú caol nuair a bhaintear geit aisti .
Ubh: Beireann sí 4-5 ubh i mí na  Bealtaine, iad  
bánghorm agus spotaí donna orthu.

Éan Seilge
Is féidir leis spioróg dul ag seilg in áiteanna 
cúnga agus eiti lt idir chraobhacha agus 

trí bhearnaí caola chun breith ar a 
creach. Bíonn sí le feiceáil i bpáirceanna 

agus i ngairdíní móra agus uaireanta 
déanann sí creach ar na héin a thugann cuairt 

ar na beathadáin éan. Éin bheaga, smólaigh, 
meantáin, coilm choille, gealbhain is mó a 
itheann sí.

Na hÉanáin 
Déanann an spioróg a nead, as 
spreasáin de ghnáth, i ngabhal 
crainn. Beireann sí 4 nó 5 ubh i 
mí na Bealtaine, iad bánghorm 
agus spotaí donna orthu. Agus iad óg, bíonn na 
héanáin faoi chluimhreach bhog bhán agus fanann 
siad sa nead ar feadh tuairim is 26 - 30 lá.

Spioróg
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Beathra na Mara

Sárshiorc Réamhstairiúil

Bunaithe ar mhéid na bhfi acla 
iontaise, meastar meáchan dóchúil 
Megalodon a bheith tuairim is 47 
tonna. Fuarthas fi acla ón siorc ársa 
seo ar fud an domhain – san Eoraip, 
sa tSeapáin agus i Meiriceá thuaidh 
sa leathsféar thuaidh agus san Astráil, 
sa Nua-Shéalainn, san India, san 
Afraic Theas agus i Meiriceá Theas sa 
leathsféar theas.

Samhlaigh é – Siorc Bán Mór 
chomh fada le bus!
B’ann dá leithéid! Carcharadon 
megalodon a thugtar ar an 
siorc réamhstairúil sin, an t-iasc 
creachóireach is mó a mhair riamh.  
Ceaptar gur mhair Megalodon 
chomh fada siar le 18 milliún 
bliain ó shin agus gur díothaíodh é 
tuairim is 1.5 milliún bliain ó shin. 
Creideann eolaithe gurbh é fuarú 
tobann aeráid an domhain, chomh 
maith le hathruithe ar chúrsaíocht 
na n-aigéan agus le heaspa bia, ba 
chúis leis an díothú. Ceaptar gurbh 
iad na dálaí céanna ba chúis le 
díothú Basilosaurus, creachadóir 
mór mara eile (féach air i mbun 
troda le Megalodon sa léaráid) 
thart ar an am céanna. Suas le 18 m 
ar fad a bhíodh Megalodon, sin trí 
huaire níos faide ná Siorc Mór Bán 
an lae inniu (ar taispeáint mar iasc 
uaine ar chlé) Bhíodh meáchan  
suas le 70 tona ann. Ciallaíonn 
Megaladon fi acla móra. Is dócha 
gur bheathaigh sé é féin ar mhíolta 
móra réamhstairiúla.

Siorcanna Cliste?
Go minic, i leabhair agus i scannáin, is mar ‘ghléas itheacháin’ simplí a chuirtear 
siorcanna i láthair. Tá léirithe ag staidéir nua, áfach, go mbíonn scileanna ag 
roinnt speiceas siorca mar atá ag na deilfeanna agus na míolta móra chun 
fadhbanna a réiteach. Go deimhin, tá an cóimheas idir mais na hinchinne agus 
mais an choirp ar aon dul le mamaigh agus leis na veirteabraigh arda. Thug 
an bitheolaí míolta móra Peter Best tuairisc faoi suas le seacht siorc mhóra 
bhána. Bhí an chuma orthu go raibh siad ag obair i gcomhar le chéile chun 
conablach bailíneach beag (Caperea marginata), a bhí leath-thriomaithe ar 
an trá, a bhogadh amach san fh arraige chun gurbh éasca dóibh é 
a ithe. Is in 1987 i gCuan Smitswinkle san Afraic Theas a tugadh 
an tuairisc sin. Tugadh faoi deara go mbíonn siorcanna i  mbun 
imeartha freisin, mar a bhíonn deilfeanna agus  moncaithe. 
Chonacthas craosairí ag rolladh arís is arís eile i bhfeamainn agus 
fi ú ag leanacht céile súgartha a raibh píosa feamainne á sraoilleadh 
aige ina dhiaidh. 

Dialann Chaptaen 
Cuachma
Cóipcheart John Joyce 
2011

www.captaincockle.com
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Ainmhithe

le Jennifer CareMá tá gairdín agat, is dóigh go bhfuil roinnt mhaith míolta éagsúla 
feicthe agat. Is lotnaidí cuid díobh, leithéidí na n-aifi dí (is iad sin 

na cuileanna glasa a shúnn an sú as plandaí) ach is chun tairbhe don 
ghairdín cuid eile díobh. Mar shampla, itheann larbhaí na lásóige agus 
itheann bóíní Dé na haifi d. Is iomaí cineál beiche agus cineál féileacáin 
a chuidíonn le pailniú plandaí. Téann cuid de na créatúir thairbheacha 
sin chun suain sa gheimhreadh agus bíonn áit oiriúnach de dhíth orthu 
chun sin a dhéanamh. Déan iarracht iad a choimeád i do ghairdín agus 
tóg ‘Óstán Feithidí’ dóibh. Iarr cúnamh ar dhuine fásta.

Teastaíonn:

Bosca ti ubh adhmaid tollta agus idir phoill bheaga is mhóra ann, 
chun deis a thabhairt do na feithidí teacht ar chodanna éagsúla 
den bhosca. Níl aon ghá claibín a chur ar an óstán.

1. Cuir gach ceann de na hábhair éagsúla in urranna éagsúla i do 
bhosca, agus deighil ó chéile iad le cláir adhmaid más gá. Pacáil an 
t-ábhar go dlúth sa chaoi go mbeidh na feithidí teolaí.

2. Cuir d’óstán feithidí in áit éigin a bhfuil foscadh ón ngaoth agus 
ón mbáisteach inti  agus croch ón talamh é. Chun an taisleach a 
choimeád as, is féidir seanbhrící a chur faoi. 

3. Beidh tú sásta go mbeidh na feithidí maithe ar a sáimhín só ar 
feadh an gheimhridh san “Óstán Feithidí”!

ÁBHAIR: Craoibhíní, maidí beaga, blocanna adhmaid, bríce 
agus poill ann, tuí, cairtpháipéar rocach, slata bambú, 
duilleoga ti rime, coirt agus ábhair eile...!

buaircíní

nuachtáin

duilleoga ti rime tuí

craoibhíní

brící

ubh-bhoscaí

Óstán na bhFeithidí

bambú

coirt crainn

lomáin agus poill 
iontu

cairtchlár rocach
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Mionscrúdú

Féileacán

Leamhan

Aíonna
Óstán na bhFeithidí

Gailseacha
Ní maith le gailseacha an 
aimsir fh uar agus dá bhrí 
sin téann siad i bhfolach sa 
talamh le linn an gheimhridh 
chun fanacht te.

Seilidí Gairdín

Caitheann an seilide gairdín an 
lá ag ligean a scíthe le seilidí eile, 
agus tagann sé amach san oíche 
chun é féin a bheathú.

Céadchosaigh

Téann an céadchosach i bhfolach 
in áiteanna dorcha sa lá agus 
tagann sé amach san oíche chun 
dul ag fi ach.

Féileacáin agus Leamhain

Beathaíonn an chuid is mó de na 
féileacáin agus de na leamhain 
lánfh ásta iad féin ar neachtar, 

ar dhrúchtí n 
meala nó ar 
shú.

Dreoilíní Teaspaigh

Tá cosa deiridh an-fh ada ag 
an dreoilín teaspaigh, rud a 
chuidíonn leis léim fh ada a 
dhéanamh.

Ciaróga
Tá na ciaróga ar an 
ngrúpa speiceas is 
líonmhaire i ríocht 
na n-ainmhithe, 
agus tuairim is 350,000 speiceas ar 
fud an domhain ann.

Bóíní Dé

Is ciaróga a bhfuil eiti lt acu iad 
na bóíní Dé. Itheann siad an 
chuil ghlas a ionsaíonn plandaí. 
Cabhraíonn siad leis an duine ar 
an tslí sin

D a m h á i n 
Alla
Baineann an 
damhán alla leas as a l íon 
chun breith ar chuileoga agus ar 
fh eithidí beaga eile agus itheann 
sé ansin iad!

Lásóga
Is maith iad na lásóga sa ghairdín 
mar go n-itheann siad lotnaidí 
trioblóideacha. 

Ar leathanach 5, taispeánann Jennifer Care dúinn 
conas ‘óstán feithidí’ a dhéanamh. Seo cuid de na 
feithidí a d’fh éadfadh lóistí n a fh áil ann
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Próifíl
Is tréidlia é Fachtna Collins agus 
bíonn sé i mbun oibre i gceantar na 
Scoile, ceantar Achadh Dúin agus 
ceantar Bheanntraí in iarthar Chorcaí. 
Bíonn sé ag obair le hainmhithe móra 
agus le hainmhithe beaga araon. 

 Fachtna Collins - Tréidlia

Ar Aghaidh leis an Obair!

An raibh spéis agat i gcónaí san obair a dhéanann 
tú? 

Bhí. Tógadh mé ar fh eirm dhéiríochta i lár na 
n-ochtóidí agus thaiti n ainmhithe riamh liom. Mura 
mbeinn i mo thréidlia bheinn i m’fh eirmeoir.

Cén oiliúint ba ghá duit a fh áil leis an bpost atá 
agat inniu a bhaint amach?

Nuair a chríochnaigh mé sa mheánscoil bhí mo 
dhóthain pointí  agam le dul i mbun staidéir ar an 
tréidliacht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha 
Cliath. Cúrsa cúig bliana a bhí ann agus bhain mé 
cáilíocht amach in 1996. 

Cén sórt lá oibre a bhíonn agat?

Ní hionann aon dá lá agus braitheann an obair ar an 
séasúr. Bíonn an t-earrach an-ghnóthach agus bíonn 
amanna eile ann nach mbíonn chomh gnóthach sin. 
Bíonn an t-earrach gnóthach mar go mbíonn na ba 
agus na caoirigh ag breith agus bíonn deacrachtaí 
ag baint leis sin. Bíonn níos mó eagair ar an gcuid 
eile den bhliain. 

Cuidiú le bó a bheith ionlao a bhíonn i gceist 
go minic. Mar chuid den scéim dhíothaithe 
eiti nne bíonn tástáil eiti nne á déanamh 
ar chraiceannn na mbó freisin. Caithfear 
gach ainmhí sa tí r a thástáil le haghaidh  

eiti nne uair amháin sa bhliain.

An dtaitníonn do phost leat?

Taitníonn. Bíonn laethanta maithe agus dona i ngach 
post ach bíonn an chuid is mó díobh go maith.

Cén fearas a úsáideann tú?
Fearas srianta eallach, tástálaí crúibe do bha 
bacacha, agus cógais insteallta nó i bhfoirm taibléidí 
d’ainmhithe. 

Cén chomhairle is fearr a fuair tú riamh?

Bí cineálta le daoine agus beidh siad cineálta leat.

Cén phríomhaidhm atá agat?

Is é an phríomhaidhm atá agam an gnó a mhéadú 
sna blianta beaga seo romhainn sa chaoi go mbeadh 
beirt nó triúr tréidlianna in ann a bheith ag obair 
ann.

Céard é an rud is fearr faoi do jab?

Is é an rud is fearr go bhfuilim i mo bhas orm féin, 
go pointe áirithe, agus go mbím amuigh faoi tuath. 
Ní shamhlóinn go bhféadfainn bheith isti gh in oifi g 
an t-am ar fad.

Cá mbíonn do thriall agus tú ag obair?

D’fh éadfainn a bheith in áit ar bith taobh leis an An 
Sciobairín, le Carn Uí Néid, le Dúras nó le Beanntraí.

An mbíonn tú ag obair i d’aonair nó mar chuid 
d’fh oireann?

Tá cúntóir tréidliachta agus rúnaithe páirtaimseartha 
agam. Cúigear atá san fh oireann.

Cén chomhairle a thabharfá do dhuine a bheadh 
ag iarraidh do phost a dhéanamh?

An rud is tábhachtaí ná go dtaitneodh ainmhithe 
leat. Ní hionann é agus an-chuid post eile. Is post 
iontach é ach ní post ó 9 a.m. go 5 p.m. é ná ní post 
5 lá sa tseachtain é. Ní féidir leat imeacht uaidh sa 
tráthnóna agus bíonn ort a bheith ar fáil i gcónaí. 
Ní mór duit a bheith ti omanta don 
obair.

Céard a dhéanfá mura mbeifeá i 
mbun na hoibre seo?

Is cinnte go mbeinn ag plé le cúrsaí 
talmhaíochta ar bhealach éigin. 
Bheinn i m’fh eirmeoir nó i mo 
chomhairleoir talmhaíochta.
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Aimsigh na 
focail seo 
thíos:

Oileáin Chanáracha

Fachtna Collins

Seilidí Gairdín

Iontaise

Ciaróga

Óstán Feithidí

Damháin Alla

Gliomach

Loch Oighinn

Megalodon

Fréamh

Seabhdar

Spioróg

Laibhe

Craosairí

Tréidlia

Bolcán

Gaoth
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C O I I G H E C I A R Ó G A A H I R

H B Á I F I D P R R D E L M B A T T

A N H R D N Á C L O B G A I A R H I

N B M U S N A U R T C I A A C T I O

Á F A C H T N A C O L L I N S E D P

R A D H B A E S E D B F T P B O Í R

A F T E A P A T I G I L I E N I O E

C U D A E I B É N O D O L A G E M A

H O A L R U R I S H R M D T M T R S

A R E H T T P R F Ó O N G R O G T C

T S E I L I D Í G A I R D Í N T U H

RÉITEACH:

 (Trasna, Anuas, Treo) Oileáin Chanáracha (1, 1, Ó Dheas); Gliomach (5, 1, Soir); Gaoth (5, 
1, Ó Dheas); Óstán Feithidí (17, 1, O Dheas); Loch Oighinn (6, 1, Ó Dheas); Iontaise (7, 1, 
Ó Dheas); Fréamh (9, 2, Soir ó Dheas); Ciaróga (8, 8, Soir); Bolcán (11, 10, Siar) Fachtna 
Collins (2, 12, Soir); Laibhe (12, 12, Soir ó Thuaidh); Seabhdar (8, 13, Siar); Damháin Alla 
(3, 13, Ó Thuaidh); Megalodon (17, 15, Siar); Spioróg (15, 12, Siar ó Dheas); Craosairí (8, 
10 Soir ó Thuaidh); Tréidlia (6, 17 Soir ó Thuaidh); Seilidí Gairdín (2, 18, Soir)

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

A hAon, a Dó, a Trí!
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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

Bí ag Foghlaim

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 Spioróg: htt p://www.birdwatchireland.ie/Default.aspx?tabid=395 htt p://www.goldeneagle.ie/portal.
php?z=152 

An Sárshiorc: htt p://www.captaincockle.com/ htt p://www.enchantedlearning.com/subjects/sharks/glossary/
Megalodon.shtml

Óstán na bhFeithidí: htt p://www.bbc.co.uk/wales/wildaboutnature/outandabout/makedo/insect_hotel.shtml 
htt p://www.bbc.co.uk/breathingplaces/bug_home/ 

Feithidí: htt p://www.museum.ie/en/collecti on/irish-insects.aspx 

Tréidlia: htt p://www.ucd.ie/agandvet/veterinary%20medicine.htm htt p://www.ispca.ie/ 

El Hierro, Na hOileáin Chanáracha: htt p://www.elhierro.travel/elhierro/index.php?idioma=1 

Lough Hyne: htt p://www.skibbheritage.com/hyne.htm 

Na Gliomaigh: htt p://www.dinglenews.com/news.asp?id=4400 htt p://www.dingle-oceanworld.ie/ htt p://www.lahinchseaworld.
com/aquarium/ 

Club Fiadhúlra Inis Eoghain: htt p://www.inishowenwildlifeclub.com/ 

Fréamhacha: htt p://library.thinkquest.org/3715/root2.html htt p://urbanext.illinois.edu/gpe/case1/c1facts2a.html 

An Ghaoth: htt p://www.met.ie/climate/wind.asp htt p://www.met.ie/educati on/ 

Iontaisí: htt p://www.geoschol.com/ 

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 
‘cómhfh reagraí 

Eachtrach’ Michael 
Ludwig , tuairisc 

ar roinnt eachtraí 
agus imeachtaí 

neamhghnáchaha sa 
dúlra.

An Saol Mórthimpeall Orainn

Oileán Canárach nua?
Seans go gcuirfear oileán eile leis na seacht nOiléan 
Chanáracha. Cruthaíodh na hoileáin nuair a 
phléasc bolcáin trí ghrinneall na farraige amach ó 
chósta thuaidh na hAfraice. Tagann bolcáin chun 
cinn ag spotaí teo (áiteanna a bhfuil magma gar 
do dhromchla an domhain nó do ghrinneall na 
farraige). Is cosúil go bhfuil bolcán faoi thoinn nua 
ag brúchtadh trí mhíle amach ó chósta theas El 
Hierro, an ceann is lú de na hOileáin Chanáracha. 
Níl an bolcán ach 60 m faoi dhromchla na farraige 
agus é ag sceitheadh gás agus laibhe atá ag éirí 
aníos os cionn na farraige. Chomh maith leis 
an mbrúchtadh, braitheadh níos mó ná 11,000 
creathán talún ar El Hierro. Bhí méid 4.6 ar an 
scála Richter i gceann díobh, sách láidir le brath ar 
na hoileáin eile. Tá gníomhaíocht an bholcáin seo tar éis gach uile dhuine a 
chur ar a n-airdeall agus imní achur ar thurasóirí.

Cuairteoirí neamhghnáthacha Loch Oighinn 
Chonacthas deilf i loch sáile den chéad uair riamh in Éirinn le gairid. 
I Loch Oighinn i gContae Chorcaí a bhí sí. Tá an loch, atá ar an gcéad 
anaclann dúlra muirí san Eoraip, suite 5 km ón Sciobairín in iarthar 
Chorcaí. Tagann an taoide isteach ann trí fh ánsruth i gcaolas. Is gnáthóg 
uathúil atá san anaclann dúlra seo, áit a bhfuil ainmhithe agus plandaí 
gleoite uisciúla éagsúla. Cuid mhaith díobh ní fh aightear aon áit eile in 
Éirinn iad. Is é Jim Kennedy a chonaic an deilf agus thóg sé picti úir de. 
Creideann Pádraig Whooley ón nGrúpa Éireannach maidir le Míolta 
Móra agus Deilfeanna, gurb é sin an chéad taifead deimhnithe in 
Éirinn de chéiti ceach i loch.

Baill an chlub ag 
déanamh iontais
Club le haghaidh daoine a bhfuil suim 
acu i bhfl óra agus i bhfána leithinis 
Inis Eoghain, i gContae Dhún na nGall 
atá i gClub Fiadhúlra Inis Eoghain. Is 
minic a chuidíonn siad le suirbhéanna 
agus le háireamh speiceas thar ceann eagras náisiúnta. 
Le linn turas dá gcuid ag deireadh mhí na Samhna, 
tháinig siad ar ghrúpa ioraí rua a bhí ag fuirseadh thall 
is abhus, ag bailiú cnónna agus bia eile ó na beathadáin 
a bhí crochta ar an gconair dhúlra i gCoill Lisnagrath. 
Ba léir don lucht féachana nár chuir siad isteach ar na 
hioraí rua ná ar an ealta mhór meantán dubh a bhí ag 
bailiú bia le haghaidh a stóras geimhridh. Chun tuilleadh 
eolais a fh áil faoi imeachtaí an chlub, féach ar www.
inishowenwildlifeclub.com/viewsandnews.htm 

Gliomaigh Eagsúla!
Tuairiscíodh dhá scéal shuimiúla faoi 

ghliomaigh sna míonna atá caite. 
In Eochaill, rug Kevin Murphy, 
iascaire, ar ghliomach ollmhór 

a raibh meáchan 5.4 kg ann 
agus é níos faide ná 76.2 cm. 
De ghnáth, bíonn meáchan 
0.9 kg sa ghliomach agus é 
tuairim is 30 cm ar a fh ad ar an 

meán. Ceaptar, de bharr a 
méide, go raibh ‘Jimmy’ idir 50 agus 

80 bliain d’aois. In áit é a bhruith agus a ithe, thug Kevin 
é don uisceadán Seaworld sa Leacht i gContae an Chláir.
Rug Eddie Moore, iascaire, ar ghliomach neamhchoiti anta 
gar do na Blascaodaí. Thug Dingle Oceanworld i gCiarraí 
le fi os gur cineál géiniteach a bhí ann den ghliomach 
coiteann a mbíonn dath dúghorm air de ghnáth.
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Cad eile a bhfuil fréamhacha air?
Ní ar phlandaí agus ar chrainn amháin a bhíonn 
fréamhacha. Bíonn fréamh ar ribe gruaige, 
ar fh iacail agus ar ionga agus na feidhmeanna 
céanna acu is a bhíonn ag fréamhacha planda. 
Cuidíonn an fh réamh a bhíonn ar fh iacail lena 
coimeád i dteannta sa bhéal. Cuireann fréamhacha 
na gruaige agus na hiongan cealla tábhachtacha ar 
fáil chun cuidiú le fás na gruaige agus na n-ingne. Is taca 
iad na freámhacha do ribí gruaige agus d’ingne.

 

Ionsúnn fréamhacha an t-uisce agus na comhábhair ón ithir a bhfuil gá ag 

planda leo chun bia a dhéanamh. Bíonn fréamhribí ar bheagnach gach 

cineál planda talún. Ionsúnn na mionribí sin uisce agus salainn mhianracha 

thuaslagtha ón ithir chun cuidiú leis an bplanda fás. Cuirtear bia i dtaisce 

sna fréamhacha agus chomh maith leis sin coimeádann na fréamhacha an 

planda i dteannta sa talamh. Ní san ithir í gcónaí a fh ásann fréamhacha. 

Fásann cuid díbh ar bhallaí nó ar  phlandaí eile. Sampla dá leithéid is ea 

eidheann agus é ag fás ar chrann.

Plandaí

Fréamhacha

Na Príomhchineálacha Fréimhe
Socfh réamh

Bíonn príomhfh réamh 
amháin ar phlandaí 
áirithe a dtugtar 
socfh réamh uirthi. 
Fásann go leor 
fréamhacha beaga 
craobhacha ón 
tsocfh réamh. 

Fréamhacha Snáithíneacha

Tá plandaí eile ann 
nach mbíonn aon 
phríomhfh réamh 
orthu ach ina áit 
sin bíonn go leor 
fréamhacha den 
mhéid chéanna a 
bheag nó a mhór. 
Tugtar fréamhra 
snáithíneach air sin.

Glasraí Fréimhe
Bíonn roinnt socfh réamhacha bog agus is féidir leis 
an duine iad a ithe. Samplaí de shocfh réamhacha 
a ithimid is ea cairéid, tornapaí, meacain bhána, 
biatas agus raidisí. Tugtar glasraí fréimhe orthu agus 
bíonn siad lán de chothaithigh mar gur taiscí móra 
bia iad don phlanda. 

Fréamhacha 
Neamhghnácha

Faightear corcach mhangróbh in 
áiteanna trópaiceacha agus fo-
thrópaiceacha. Fásann crainn 
mhangróbh i sáile ar an gcósta, 
i gceantair ina mbíonn dríodar 
saibhir. Taispeántar fréamhacha 
neamhghnácha an chrainn 
mhangróbh dheirg sa ghrianghraf 
thíos. 

Baineann an crann leas as 
fréamhacha taca chun é féin a 
choimeád os cionn an uisce agus 
ionsúnn sé aer trí phóireanna ina 
choirt. Is iontach an radharc é 
Teampall Ta Prohm sa Chambóid. Tá 
fréamhacha crainn tar éis fás agus 
casadh ti mpeall ar bhallaí agus ar 
thúir an teampaill.
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Leathanach Spraoi 

Cum fortheideal!

Greann is Dúlra

Cé na 5 dhifríocht?

Cá mhéad a d’fh oghlaim tú?

Tá freagraí na gceisteanna seo go léir le fáil sa nuachtliti r 
...féach an bhfuil tú ábalta iad a thabhairt chun cuimhne!

1. Cé a fuair amach go raibh scairdsruth ann?

2. Cén uair a díothaíodh an t-ainmhí atá le feiceáil 
ar an leathanach Ponc-go-Ponc?

3. Cé chomh trom a bhí an gliomach a ghabh Kevin 
Murphy in Eochaill?

4. Cé acu díobh seo NACH n-úsáidfeá agus óstán 
feithidí á dhéanamh agat; tuí, málaí plaisteacha, 
boscaí uibheacha, craoibhíní?

5. Cén t-ainm a bhí ar mhadra Michael Barry?

6. Amach ó Chósta na hAstráile atá na hOileáin 
Chanáracha. Fíor nó Bréagach?

7. Cén cineál feirme ar tógadh Fachtna Collins air?

8. Céard é treo na ngnáthghaoth in Éirinn?

9. Cén dath atá ar uibheacha na spioróige?

10.  Is ciaróg í an bhóín Dé. Fíor nó Bréagach?

11.  Céard iad an dá phríomhchineál fréimhe?

12. Tugtar Megalodon”ar an sárshiorc réamhstairiúil. 
Céard a chiallaíonn sé sin?

13. Cé mhéad anaclann dúlra muirí a bhí san Eoraip 
sular bunaíodh anaclann Loch Oighinn?

14. Cén contae in Éirinn ina bhfuil Club Fiadhúlra 
Inis Eoghain lonnaithe?

15. Cén chomhairle is fearr a fuair Fachtna Collins 
riamh?

Freagraí: (1) Píolótaí Trodaíochta an Dara Cogadh Domhanda. 
(2) Ag deireadh na hOighearaoise is deireanaí. (3) 5.4 kg. (4) 
Málaí plaisteacha. (5) Trixi. (6) Bréagach. Is amach ó chósta na 
hAfraice atá siad. (7) Feirm dhéiríochta. (8) Aniar aneas. (9) 
Bánghorm & spotaí donna orthu. (10) Fíor. (11) Socfh réamh 
agus fréamhchóras snáithíneach. (12) Fiacla Móra. (13) Ní 
raibh ceann ar bith ann. Ba é an chéad cheann é. (14) Dún na 
nGall. (15). Bí cineálta le daoine agus beidh siad cineálta leat. 
Freagra ar Ponc go Ponc (leathanach 15): Fia Mór na mBeann.  

Bíodh spraoi agat féin 
agus ag do chairde.

Cum fortheideal 
a d‛oirfeadh don 

ghrianghraf seo de 
thurcaí fi áin baineann.

Bhí sé inné i ngé, agus 
tá sé inniu ina ubh.

Ubh gé.

Cén rud a bhíonn ag 
corraí agus ag corraí, agus 
nach gcorraíonn riamh as 
an áit?

Eireaball muice.

Cén fáth a mbreathnaíonn 
an bhó thar an gclaí?

Ní fh éadfadh sé breathnú 
faoi.

Is airde é ina shuí ná 
ina sheasamh.

Madra.

Cén rud a ritheann gan 
cosa?

Abhainn.
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Cineálacha 
éagsúla 
gaoithe

Trádghaotha

Is gaotha buana iad na 
trádghaotha a shéideann i 
dtreo an mheánchiorcail. San 
18ú haois bhain longa seoil leas 
astu mar threoir agus an tAigéan Atlantach 
a thrasnú acu. 

Scairdsruthanna 

Gaotha an-láidir iad na scairdsruthanna 
a shéideann tuairim is 10 km os cionn an 
domhain. Bíonn siad suas le 4,000 km ar 
fad ach ní bhíonn siad riamh níos 
mó ná 500 km ar leithead. Ní 
bhfuarthas amach fúthu go dtí  
an Dara Cogadh Domhanda nuair 
a thug píolótaí trodaíochta faoi 
deara gur laghdaíodh ar a luas san 
aer nuair a d’eiti l siad in aghaidh an 
scairdsrutha. 

Leoithní Farraige 

Is beag athrú a thagann ar theocht na 
farraige ar lá te brothallach ach déantar an 
talamh a théamh go tapa. Éiríonn an t-aer 
te suas den talamh agus gluaiseann aer 
fuar na farraige isteach faoi chun a 
áit a ghlacadh. Cruthaítear gaotha 
éadroma, a dtugtar leoithní 
farraige orthu, mar thoradh ar 
an ngluaiseacht aeir sin. Is é 
a mhalairt a tharlaíonn san 
oíche agus is leoithní talaimh a 
chruthaítear.

Tomhas na Gaoithe
De ghnáth, tomhaistear luas na 
gaoithe i gciliméadair san uair, i 
muirmhílte san uair agus leis an 
scála Beaufort – scála a chum 
an Tiarna Francis Beaufort.

Gné-Alt

An Ghaoth
Céard is gaoth ann?

Is aer agus é ag gluaiseacht atá sa ghaoth.

Conas a dhéantar gaoth?

Tarlaíonn difríochtaí brú san atmaisféar de bharr theas na 
gréine, agus mar thoradh air sin gluaiseann an t-aer ina ghaoth. 
Tá aer te níos éadroime ná aer fuar. 

An féidir linn an ghaoth a fh eiceáil?

Ní féidir an ghaoth a fh eiceáil ach is féidir a éifeacht a fh eiceáil 
ar nithe thart ti mpeall orainn. Sampla dá leithéid is ea an 
ghaoth agus í ag séideadh duilleoga aníos ón talamh. Is féidir 
linn an ghaoth a chloisteáil chomh maith, go háirithe nuair atá 
sé an-ghaofar. Fórsa atá sa ghaoth. Má shiúlann tú i gcoinne 
gaoth láidir aireoidh tú an fórsa.

Céard is gaothfh uarú ann?

Iarmhairt fh uaraithe na gaoithe ar an gcraiceann atá sa 
ghaothfh uarú. Má bhíonn an ghaoth láidir, cailltear teas ón 
gcraiceann dá bharr agus airíonn an duine nó an t-ainmhí fuar.

Céard is muileann gaoithe ann?

Bhaintí  úsáid as muilte gaoithe tráth chun 
cruithneacht a mheilt le plúr a dhéanamh. Sa lá atá 
inniu ann baintear úsáid astu chun leictreachas a 
ghiniúint. 

Céard é an áit is gaofaire ar domhan?

Is é cósta George V san Antartach an áit is gaofaire ar domhan, 
áit a ndearnadh gaotha de 320 km san uair a thaifeadadh.

Céard iad na gnáthghaotha in Éirinn?

Is ón iardheisceart a shéideann an ghnáthghaoth in Éirinn. Is ón 
gcearn sin is dóchúla a thiocfadh an ghaoth.

Céard iad na hionstraimí a úsáidimid chun an ghaoth a 
thomhas?

Baineann ainéimiméadar bunúsach leas as cupáin rothlacha le 
luas na gaoithe a thomhas. Úsáidtear eite ghaoithe 
chun treo na gaoithe a léiriú. Feictear go minic ar 
spuaiceanna eaglaise iad.

Is ó leathanach Acmhainní Bunscoile Met Éireann, ar www.
met.ie/educati on a tógadh an t-eolas atá ar an leathanach 
seo. Is áit é a bhfaighidh tuismitheoirí, múinteoirí agus 
páistí  acmhainní a bhaineann le haimsir a rinneadh le 
húsáid i mbunscoileanna na hÉireann. 
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Iontaisí

Díothaíodh an mamach mór seo ag 
deireadh na hOighearaoise is 

deireanaí. Bhí beanna starracha ar na 
fi reannaigh a bhí suas le 4 m ar leithead. 

Le haghaidh troda agus le haghaidh céile a 
mhealladh a d’úsáidtí  iad. 

Le linn an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí i 
gceantair shléibhti úla ach bhogadh sé anuas sa 
gheimhreadh chuig gleannta foscúla, áit a raibh 
dálaí maireachtála níos cineálta.

PONC–GO–PONC

Féach ar ghníomhaíochtaí eile ar an láithreán gréasáin www.geoschol.ie. Is féidir 
leat tuilleadh cluichí agus quizeanna a íoslódáil, chomh maith le roinnt mhaith ábhair 
oideachasúil ar gheolaíocht na hÉireann, Discovering Ireland‛s Rocks and Fossils ina measc 
- leabhar gníomhaíochta le hAdam Stuart Smith agus Patrick Wyse Jackson san áireamh.

Críochnaigh an líníocht agus ainmnigh mamach iontaiseach cáiliúil 
na hÉireann. Nuair atá an líníocht críochnaithe agat d’fh éadfá í a dhathú.

Scag na focail agus cuir ainm

ar an mamach seo:

IFA  RMÓ  AN  NEAMBN

_ _ _

_ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _

Freagra ar 
leathanach 13.
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PHARMACHEMICAL IRELAND
Dírithe ar Thodhchaí Folláin

Dialann Dúlra!

Geimhreadh 2012

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 Michael Barry, Jennifer Care, 
Fachtna Collins, John Joyce. Michael Ludwig, Robbie Murphy agus Jez Wickens.
Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Stáisiúin Mhara Inis Arcáin -ar www.sherkinmarine.ie 

In áit potaí 
plandaí in-

bhithmhillte 
a 

cheannach, 
gearr rollaí 

páipéir 
cisti ne 

agus rollaí 
páipéir 

leithris ina 
dhá leath.  
Pacáil ar 
thrádairí 

iad sa 
chaoi nach 

dti tf idh 
siad.Líon le 
múirín iad. 

Nuair atá na 
síológa sách 
mór is féidir 

na potaí 
iomlána 
a chur sa 
talamh.  

An bhfuil a 
fhios agat 
cad as a 
dtagann 
uisce do 
thí? Déan 
iarracht 

eolas a fháil 
faoin turas a 
dhéanann sé 
chun teacht 

chomh 
fada le do 
theach. 

An bhfuil 
aon rud is 

féidir leat a 
dhéanamh 

leis an méid 
uisce a 

úsáideann tú 
a laghdú?

Bain leas as 
pionnaí éadaigh 
chun athshéalú 
a dhéanamh ar 

mhálaí gránaigh,  
scroideanna agus 
eile. Cuideoidh 
sé leis an mbia 
a choimeád úr 

níos faide agus ní 
dhoirtfear a bhfuil 

sna málaí. 

Déan málaí 
bronntanais 

as málaí 
siopadóireachta 

páipéir. 
D’fhéadfá iad 
a mhaisiú le 

cuachóga agus 
ribíní. Clúdaigh 
ainm an tsiopa 
le seanpháipéar 

beartáin.

Bíonn carthanais 
i gcónaí ar thóir 
seanéadaí. Mura 
bhfuil tú ábalta 
iad a thabhairt 
do dhuine éigin 
bain úsáid  astu 

agus 

ná caith amach 
iad.

Caith súil ar 
ár gcrainn 

dhúchasacha ar 
www.treecouncil.

ie agus déan 
iarracht ceann a 
aimsiú gar duit.

D’fhéadfá 
féirín álainn 
a dhéanamh 
agus leabhar 

nótaí speisialta 
a chruthú. 
Clúdaigh le 

páipéar é. Gearr 
amach pictiúir 
agus focail as 
seanirisí agus 

greamaigh anuas 
an gclúdach iad. 


