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Bhí mo dheartháir Robbie amuigh 
lena cheamara arís. I ngrianghraf 
amháin a ghlac sé thug sé faoi 
deara go raibh cuma bhogha 
báistí* ar cheann de na scamaill 
sa spéir. Is é is cúis leis an dathú 
sin ná go scaiptear* nó go 
sraontar* gathanna na gréine sna 
scamaill. Dathlonrachas scamall* 
a thugtar air sin, ach ní minic a 
tharlaíonn sé. Chun go dtarlódh 
sé ní mór do na braoiníní uisce 
sa scamall a bheith beag bídeach 
agus iad ar aon mhéid. Ar 

scamaill thanaí nó 
ar imill scamall mór 
a tharlaíonn sé de 
ghnáth. 
De ghnáth bíonn 
scamaill dhathlonracha 
gar go maith don áit 

a bhfuil an ghrian sa spéir. Má bhíonn tú ag iarraidh teacht orthu ba 
cheart do shúile a chosaint. Bain úsáid as píosa cáirtchlár dubh chun 
an ghrian féin a cheilt. Níor cheart riamh breathnú go díreach ar 
an ngrian mar d’fhéadfadh sí damáiste a dhéanamh do do shúile.

A Léitheoir dhil
Fáilte chuig Eagrán an 
Earraigh de Líon an Dúlra. 
Mar is gnách tá sé lán le 
fíricí spéisiúla spraíúla 
faoin dúlra anseo in 
Éirinn agus thar lear, agus tá neart 
cluichí agus gníomhaíochtaí ann 
freisin. Tá súil againn go mbainfidh 
sibh sult as! 
Susan
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Leathanach an Eagarthóra

Na Comhábhair:
• 450 g / 1 phunt d’iasc deataithe*
• 225 g / 8 oz de rís fadghránach agus é cócaráilte*
• Roghnaigh idir: piobar dearg nó glas, arbhar, scailliúin, 

piseanna talún, smutáin anainn, ubh chruabhruite*  – 
agus iad ar fad mionghearrtha*.

• 3 spbh de mhaonáis*
• peirsil mhionghearrtha
• salann agus piobar úrmheilte*
• duilleog labhrais*
• slisne liomóide

Is féidir glasán deataithe, trosc nó cadóg* a úsáid.

Dáileadh Te:
• Déan oinniún cócaráilte agus púdar curaí a 

chumasc le rís, iasc, uibheacha agus blastanais.
• Measc isteach uachtar agus téigh nó bácáil go dtí 

go mbeidh sé téite tríd. Cuir cuid mhaith peirsile 
mionghearrtha air. Déan é a dháileadh agus é deas 
te.

An Modh:
• Leag an t-iasc in uisce fuar agus na gais pheirsile, an 

duilleog labhrais agus an slisne liomóide curtha leis.
• Lig dó suanbhruith* agus déan é a chócaráil go 

réidh ar feadh 4-5 nóiméad. Bain den teas é, déan 
calóga de agus lig dó fuarú.

• Cumaisc na comhábhair go léir i mbabhla mór.
• Measc isteach an mhaonáis.
• Spréigh cuid mhaith peirsile mionghearrtha air 

agus dáil amach é.

Sailéad 
CitSire

Bia do cheathrar (4)

www.naturesweb.ie
mailto:editor@naturesweb.ie
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Éanlaith

Ainm Eolaíoch: Turdus merula

Is minic a bhíonn an lon dubh* le feiceáil i ngairdíní. Bíonn sé an-ghlórach agus 
déanann sé ceol álainn binn mar a bheadh fliúit ann. Cloistear go soiléir é ar 

maidin le linn cheiliúr na camhaoire* (féach thíos). Lon dubh a thugtar ar an 
éan fireann ach is céirseach* a thugtar ar an éan baineann. Is ball d’fhine na 
smólach* é. Tá gob biorach*, corp ramhar agus eireaball fada aige - is tréithe 
iad sin a bhaineann leis an smólach freisin. Feictear an lon dubh go minic 
agus é ag preabadh leis feadh na talún agus a eireaball in airde aige. 

Bíonn an lon dubh ina chónaí in Éirinn an bhliain ar fad, ach san 
fhómhar tagann breis díobh go hÉirinn as áiteanna eile i dtuaisceart 
na hEorpa chun an geimhreadh a chaitheamh anseo. Is gnách leis an 
gcéirseach ál* nó dhó a bheith aici le linn shéasúr an ghoir*. Maireann 
séasúr an ghoir ó thús an earraigh go dtí deireadh an tsamhraidh. Bíonn idir trí 
agus cúig ubh i ngach ál. As féar, duilleoga, craoibhíní nó láib* a dhéantar na 
neadacha. Ní bhíonn cleite ar bith ar na gearrcaigh* agus ní bhíonn radharc na 
súl* acu go ceann tuairim is naoi lá. Bíonn orthu cúpla seachtain a chaitheamh 
sa nead sula mbíonn siad sách láidir le himeacht ón nead agus iad faoi chúram 
a dtuismitheoirí fós.

An Lon Dubh

Éin eile a mbíonn Dath Dubh orthu
Dath dubh a bhíonn 
ar an gcaróg*, ar an 
bhfiach dubh*, ar an 
rúcach* agus ar an 
gcág cosdearg*. Gob 
dearg a bhíonn ar 
an gcág. Is le fine na 
gcaróg* a bhaineann 
na specis éan sin 
go léir ach is le fine na smólach a bhaineann an lon dubh. 
Bíonn an lon dubh níos lú ná iad. Gob flannbhuí a bhíonn 
air agus bíonn fáinne flannbhuí timpeall ar a shúile aige. 

Ní dubh i gcónaí a bhíonn an lon dubh!
An chéirseach a thugtar ar an lon 
dubh baineann agus ní bhionn dath 
dubh uirthi ar 
chor ar bith! Bíonn 
cluimhreach dhonn 
agus brollach 
éadrom breac uirthi. 
Tá sí an-chosúil leis 
an smólach ceoil*.

Céard é Ceiliúr na 
Camhaoire?
Go moch ar maidin le linn 
an tsamhraidh agus é díreach 
roimh éirí na gréine, bristear 
ciúnas na hoíche le glór cheol na 
n-éan. Glacann líon mór éan páirt 
sa chór sin, cuid díobh chun céile 
a mhealladh* agus cuid eile chun 
a bhfearann a chosaint*.

An Chéirseach

An Smólach Ceoil

Fíricí maidir leis an Lon 
Dubh:
Dath: Cluimhreach dhubh*, gob flannbhuí* 
agus fáinne flannbhuí timpeall ar a shúil. 
Dath donn ar fad a bhíonn ar an gcéirseach. 
Bíonn dath donn níos éadroime ar a híochtar 
agus bíonn roinnt spotaí ar a brollach. Bíonn 
gob dorcha aici.  
Fad: 23.5 – 29 cm
Aiste Bia: Péisteanna, feithidí agus a 
gcruimheanna*, torthaí, seilidí, síolta agus 
caora.
Gnáthóg: Gairdíní, páirceanna, tailte feirme 
agus coillearnacha*.
Líon Uibheacha: 3 – 5

An Cág 
Cosdearg

Lon Dubh 
(fireannach)

http://www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/Lion_an_Dulra.asp
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Saol na Mara

Le John Joyce. Chun teacht ar a 
thuilleadh Fíricí Barúla téigh chuig  

www.spindriftpress.comSaol Iontach na nIasc
An tIasc – Fomhuireán* Nádúrtha!
Caithfidh sé go raibh na daoine a cheap* na 
fomhuireáin ag smaoineamh ar na héisc, mar 
tá an-chuid cosúlachtaí eatarthu. Bíonn umar 
ballasta* sna fomhuireáin ina mbíonn aer. 
Cuireann sé ar a gcumas bheith ar snámh ag 
doimhneacht* ar bith san uisce gan aon dua. Tá 
bolg snámha* ag an iasc a chuireann ar a chumas 
an rud céanna a dhéanamh. 

Bíonn eireaball láidir ag an iasc, ach bíonn 
lián* ag an bhfomhuirean. In áit na n-eití* a 
cheadaíonn don iasc ‘eitilt’ faoin uisce bíonn plánaí 
tumadóireachta* ag an bhfomhuireán. Ach murab 
ionann agus an criú i bhfomhuireán, is féidir leis an 
iasc análú faoin uisce. Úsáideann sé a gheolbhaí* 
chun análú: is scannán iad na geolbhaí atá lán 
d’fhuil, ionsúnn siad ocsaigin* isteach as an uisce 
agus a scaoileann siad dé-ocsaíd charbóin* amach 
ann. 

Colgán na nDealg an t-iasc is tapúla san fharraige! 
Is breá le Colgán na nDealg* (Istiophorus platypterus) an saol 
rua*! Tá sé in ann snámh ar luas suas le 100 cilimeadar san uair 
(68 míle san uair). Is é an t-iasc is sciobtha* san fharraige, go 
deimhin, gabhann sé níos sciobtha ná an síota* féin. Tagann an 
colgán óg amach as an ubh taobh istigh de 36 uair an chloig. Fásann 
sé go fíorthapa agus bíonn fad dhá mhéadar ann taobh istigh de 
bhliain. Itheann sé scuideanna*, éisc eitilte* agus ainseabhaithe*. 
Taithíonn* an colgán uisce te san Aigéan Chiúin agus san 
Atlantach, áit a bhfásann sé go dtí uasmhéid de thuairim 
is 3 mhéadar. In 1994 rugadh ar an gcolgán ba mhó riamh. 
Meáchan 64 cileagram a bhí ann. Chun físeán iontach de na 
colgáin a fheiceáil agus iad ag seilg, caith súil ar an bhfíseán 
de chuid an National Geographic ar http://www.youtube.com/
watch?v=spkjQ3c_AjU

An tIasc is Lú agus an tIasc is Mó
Chomh fada agus is eol 
dúinn, maireann an t-iasc 
is lú i seascainn foraoise* 
Shumatra, oileán de 
chuid na hIndinéise*. 
Paedocypris a thugtar air 
agus baineann sé le fine 
na gcarbán - sin an fine 
céanna lena mbaineann an t- iasc órga coiteann*. 
Níl sé ach 7.9 mm ar fhad agus é chomh beag sin 
go luífidh sé go héasca ar ionga do mhéire. 

Is é an Míolsiorc an t-iasc is mó ar domhan. Níl aon 
dochar ann agus itheann sé planctón a scagann sé 
as an sáile*. Fad 12.65 m agus meáchan 21.5 tona 
a bhí sa mhíolsiorc ba mhó a bhfuil eolas againn 
air. In 2011 chruinnigh breis is 400 míolsiorc amach 
ó chósta Mheicsiceo chun iad féin a bheathú ar 
uibheacha tuinníní*. B’in an cruinniú ba mhó riamh 
de mhíolsiorcanna.

http://www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/Lion_an_Dulra.asp
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Ainmhithe

Beidh cuimhne agam ar Lá ‘le 
Pádraig, 17 Márta 2013, go ceann 
i bhfad. Lá saoire bainc* a bhí 
ann. An lá úd, chonacthas míol 
mór dronnach nach bhfacthas 
riamh in Éirinn ná áit ar bith eile 
ar domhan, b’fhéidir. Cuireadh an 
míol mór ar taifead sa chatalóg 
ag An Grúpa Éireannach maidir 
le Míolta Móra agus Deilfeanna* 
(www.iwdg.ie). Ní hamháin sin 
ach bhí d’onóir agamsa ainm a 
thabhairt ar an míol mór. Dáiríre, 
ba chúram é sin ar cheart é a 
roinnt le gach duine a bhí i láthair 
an lá sin. 

Cén chaoi ar tharla sin go léir?

Bhí mé ar thuras iascaireachta* 
amach ó Oileán Dhúlaing* gar do 
Dhún na Séad in iarthar Chorcaí. 
Bhí beirt eile in éineacht liom, 
David O’Neill agus Pat Collins. 
Tharraing David ár n-aird ar rud 
éigin a chonaic sé san uisce. 
Rug mé ar na déshúiligh* agus 
rinne mé grinnscrúdú* ar an 
neach. D’aithin mé gur mhíol 
mór dronnach a bhí ann agus é 
ag guairdeall* leis go mall san 
fharraige. Bhí sé ag séideadh 
amach* leis agus bhí bos a 
eireabaill* á chrochadh aige. 
Rinneamar an suíomh agus 
an t-am a nótáil agus chuireamar 
glaoch fóin ar Phádraig Whooley – 
comhordaitheoir feiceála* leis an 
IWDG – agus ar Youen Jacob agus 
ar Simon Duggan i nDún na Séad. 
Rinne Youen agus Simon teagmháil 
le Mark agus Robbie Murphy a bhí 
in Inis Arcáin. Ar mhaithe leis an 

Sráidbhaile Dhún na Séad i gContae 
Chorcaí, baile a bhfuil a ambasadóir 
féin aige a bhíonn ag taisteal leis in 
aigéin an domhain.

Baltimore, an míol mór dronnach, 
ag dul thar an rabhcán solais* a 
fheidhmíonn mar comhartha ar an 
mbealach isteach chuig Cuan Dhún 
na Séad in Iarthar Chorcaí.

Baltimore nó HBIRL#22 (www.iwdg.ie).

Míol Mór darb ainm BALTIMORE

eachtra, thug siad sin Aidan, Jason 
agus Dylan Murphy, ar faireoirí óga* 
míolta móra iad. 

Thug siad ar fad aghaidh ar an 
láthair ansin. Bhí ceamaraí acu a 
bhí ábalta zúmáil isteach* sách gar 
don mhíol mór chun grianghraif a 
ghlacadh de na sonraí a theastódh 
chun an míol a shainaithint*. 
Cuireadh na grianghraif sin faoi 
bhráid an IWDG agus deimhníodh 
nach raibh an míol úd i gcatalóg 
míolta na hÉireann cheana féin. 
Ó tharla freisin gur míol mór 
dronnach óg a bhí ann seans nach 
raibh sé sa chatalóg idirnáisiúnta 
ach an oiread. Tugadh an uimhir 
aitheantais HBIRL#22 don mhíol 
mór os rud é gurb é an 22ú míol 
mór dronnach é i gCatalóg na 
hÉireann (www.iwdg.ie). 

Ach le caitheamh go cóir le gach 
duine a bhí páirteach leis an eachtra  
tugadh Baltimore (Dún na Séad) ar 
HBIRL#22. Bhí baint ag na báid agus 
na daoine go léir le Dún na Séad, 
agus is amach ó Dhún na Séad a 
chonacthas an míol den chéad uair. 
Baineann brí ar leith leis an ainm 
Baltimore in aigne na ndaoine* sin 
go léir, dá bhrí sin.  

Ó tharla go mbíonn míolta móra 
dronnacha ag taisteal leo ar fud an 
domhain bhí cúis ar leith agam leis 
an ainm sin a mholadh. Áit ar bith 
ar domhan ina bhfeicfear an míol 
mór dronnach sin, beidh an t-ainm 
Baltimore luaite leis. Ambasadóir 
domhanda* thar ceann cheantar 
Dhún na Séad agus thar ceann 
mhuintir an bhaile anois é!

Le Michael Cottrell

http://www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/Lion_an_Dulra.asp
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Cois Cósta

Bíonn saol fíorchrua ag na héin a mhaireann ar aillte 
an chósta. Bíonn an ghaoth agus na tonnta de shíor 
á dtuargaint. Ní mhaireann ar na haillte sin ach 
na hainmhithe agus na plandaí is crua ar fad.

Plandaí ar Aillte Cósta
Oireann sé do phlandaí áirithe bheith ag fás ar 
aghaidheanna aillte, an rabhán* mar shampla. Ní 
mór dóibh a bheith sách crua le cur suas leis an 
ngrian agus leis an ngaoth a thriomaíonn amach 
iad. Bíonn orthu fréamhacha láidre a bheith fúthu 
fresin chun an planda a choimeád go daingean ar an 
aill le linn drochaimsire. Plandaí ísealfháis* iad den 
chuid is mó, is é sin le rá, nach bhfásann siad go hard. 
Ligeann sé sin dóibh cur suas leis an easpa fothana 
ar an aill. Cabhraíonn na cothaithigh* a bhaintear 
as salachar na n-éan le plandaí 
áirithe maireachtáil ar na haillte. 
Má thiteann an salachar ar an ithir 
cuireann sé bun an-oiriúnach ar fáil 
do shíolta le bheith ag fás.

Éin ar Aillte Cósta
Maireann mórán cineálacha éan 
ar aillte - an faoileán*, an seaga*, an gainéad*, 
an fhalcóg* agus an fulmaire*. Maireann éin 
talamhbhunaithe* orthu freisin*, an fiach dubh* 
agus an cág cosdearg*, mar shampla. Bíonn go 
leor bia ar fáil do na héin san fharraige. Is minic a 
chruinníonn éin farraige ina ngrúpaí móra nó ina 
gcoilíneachtaí* ar aghaidh aillte nuair a bhíonn siad 
ag pórú. D’fhéadfadh sé go mbeadh líon ar bith 
éan i gcóilíneacht – cúig phéire éan b’fhéidir nó na 
mílte péire! Buntáiste amháin a bhaineann le bheith 
i ngrúpa mór nó i gcoilíneacht ná go mbíonn go 
leor súl san airdeall ar chreachadóirí*. Ní bhíonn ar 
chumas creachadóirí áirithe – sionnaigh agus madraí 
uisce – na haillte géara a dhreapadh áfach. Agus na 
héin go maith in airde ar an aill bíonn sé níos éasca 
orthu tabhairt faoin eitilt. Uaireanta bíonn saol crua 
ag na héin i gcóilíneachtaí móra mar bíonn siad 
in iomaíocht le chéile* le haghaidh spáis agus le 
haghaidh bia. Ar an drochuair, faigheann go leor éan 
óg bás ar na haillte rite* seo. Is minic a thiteann siad 
amach as an nead nó a shéidtear chun siúil iad le linn 
drochaimisire.

Tógann an 
seaga a nead 
ar aillte cósta. 

Aillte an Chósta

Tógann an 
gainéad a nead 
i gcóilíneachtaí 

móra ar 
aillte agus ar 

charraigeacha.

Nuair nach 
mbíonn an 
fulmaire sa 

nead ar aillte 
cósta bíonn 

sé amuigh ar 
an bhfarraige 

mhór. 

An Rábhán, 
bíonn 

bláthcheann 
cruinn  air 

mar a bheadh 
cnaipe ann 
agus duillí 

beaga líneacha 
ramhra.

Fásann an 
chraobhraic* 

i measc 
carraigeacha. 

Itear mar 
ghlasra é agus 
é cócaráilte nó 

picilte.

Méara 
Muire*, dála 
na bplandaí 

eile a fhásann 
ar aillte, ní 

fhásann sé go 
hard. 

Áiteanna an-dainséaracha iad aillte. Bíonn siad 
á gcreimeadh* go síoraí ag an ngaoth, ag an 

mbáisteach agus ag na tonnta. Níor cheart 
iad a dhreapadh, dul gar dá n-imeall, rudaí a 
chaitheamh tharstu ná suí ag a mbun.
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Ar aghaidh leis an obair

Willie Duffy  –  Páirc Fhiadhúlra Fhóite
Próifíl
Tá Willie Duffy ina Phríomh-mhaor* i bPáirc Fiadhúlra Fhóite* i gCarraig Thuathail i gContae 
Chorcaí. Is tearmann í an Pháirc do na mílte ainmhithe ón am a osclaíodh na geataí den 
chéad uair 30 bliain ó shin. Is é aidhm na Páirce ócáid thaitneamhach agus luachmhar 
a dhéanamh as gach uile chuairt ar an bPáirc a dhéanann aoisghrúpa ar bith.
www.fotawildlife.ie

An raibh suim agat riamh sa chineál seo oibre?
Bhí go deimhin, ó bhí mé an-óg. Is ó chúlra 
talmhaíochta* mé agus dá bhrí sin bhí mé i gcónaí 
ag iarraidh a bheith ag obair amuigh faoin spéir 
le hainmhithe. Choinnínn coiníní* mar pheataí nuair a 
bhí mé níos óige agus ba iad na chéad ainmhithe a bhí 
faoi mo chúram.
Cén oiliúint a fuair tú?
Táim ag obair le Páirc Fiadhúlra Fhóite le 25 bliain 
anuas. Thosaigh mé i gCúinne na bPeataí* agus de réir 
a chéile, bhain mé post an Phríomh-Mhaoir amach. 10 
mbliana i mo Phríomh-Mhaor a bheidh mé i mbliana. 
Déan cur síos ar do lá oibre dúinn.
Tosaím gach lá ar 8 a.m. agus is é an chéad rud a 
dhéanaim ná súil a chaitheamh* ar na hainmhithe. 
Is iad na príomhchúraimí a bhaineann leis an bpost 
ná aire a thabhairt do na hainmhithe agus bainistiú a 
dhéanamh ar na maoir eile.
Cad é an rud is fearr leat faoi do phost?
Nuair a thagann ainmhithe óga ar an saol sa pháirc. An 
príomh-aidhm atá againn ná ainimhithe a chaomhnú. 
Is iontach an rud é a bheith páirteach san obair sin. 
Agus bíonn a fhios againn go bhfuil ainmhithe atá 
i mbaol a ndíothaithe* á gcosaint againn.
Cad é an rud is measa leat faoi do phost?
An aimsir. Ní maith le duine ar bith a bheith ag obair 
amuigh faoin mbáisteach!
An dtaithníonn do chuid oibre leat?
Is aoibhinn liom é, is post suimiúil é agus bíonn sé ag 
athrú de shíoraí. Is minic a bhíonn ainmhithe ar cuairt 
againn sa pháirc agus bíonn riachtanais* ar leith acu 
sin i gcónaí.

An SioráfAn SíotaBandearrach
An Léamar

Cén trealamh a mbaineann tú úsáid as?
Bainimid úsáid as go leor fearas feirmeoireachta*: 
tarracóirí*, sceallairí adhmaid* agus a leithéid.
An mbíonn ort aon taisteal a dhéanamh ar son na 
hoibre?
Bíonn orm cuairt a thabhairt ar zúnna agus ar 
pháirceanna fiadhúlra eile chun ainmhithe a bhailiú 
le tabhairt ar ais chuig an bpáirc. Thaistil mé chuig 
an bhFrainc arú anuraidh chun síotaí a thabhairt ar ais 
chuig an bpáirc.
An ag obair i d’aonair nó mar chuid d’fhoireann a 
bhíonn tú?
Mar chuid den aon fhoireann amháin a bhíonn gach 
uile dhuine ag obair. Sin ráite, bíonn cúraimí* ar leith 
ag gach duine againn.
Cén chomhairle a chuirfeá ar dhuine a bheadh ag 
iarraidh do phost a dhéanamh?
Críochnaigh do chuid scolaíochta. Tabhair aghaidh 
ansin ar an gcoláiste agus cuir oideachas maith ort 
féin. Ba mhaith an rud é obair dheonach éigin a 
dhéanamh freisin - aire a thabhairt d’ainmhithe de 
chineálacha éagsúla b’fhéidir.
Mura mbeadh an obair seo ar siúl agat, cad a 
dhéanfá?
Bheinn ag obair amuigh faoin spéir ar aon chuma. Ag 
gabháil d’obair thírdhreachaithe* de chineál éigin a 
bheinn is dócha.
Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?
Rud a dúirt m’athair liom agus mé ag fás aníos. ‘Ná 
bíodh aon eagla ort botún a dhéanamh ach déan 
deimhin de nach ndéanfaidh tú an athuair é nó beidh 
sé ina dhrochnós agat’. Sin é an chomhairle is fearr a 
cuireadh orm riamh!
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Cuardach Focal
Baile Chruaich
Dathlonrachas
Dún na Séad
Míolsiorc
Lon Dubh
Cat

Cóiméad
Éin Lachan
Páirc Fiadhúlra 
Míol Mór Dronnach
Aillte Cósta
Banda Snámha

Gainéad
Rabhán
Cág
Colgán

Aimsigh na focail seo ar dheis sa 
chuardach focal thíos. 
Is focail iad uile atá le fáil san 
eagrán seo den nuachtlitir.

K A Y O R L O N D U B H H E K X K C

D Y I O Q P E B G Q G Y I T U M K S

A Ú H L F B F Á D H A S A B R Í E Y

T N N M L R C N V W I V R M L O N C

H K E N Z T I K A Y N Z L D I L T R

L X Q R A N E F R M É K Ú E G M F O

O M A O L S E C S X A P H Y D Ó M I

N Z C A T R É Z Ó B D S D L A R U S

R Z O H C A E A D S C K A Z É D P L

A G L R I N T P D C T R I Z M R R O

C H G W I U D S E A L A F B I O U Í

H C Á T A O L F B N I X C X Ó N X M

A U N J L S V K R E N X R A C N N E

S S X X Y J T U D Z C D I V D A Á R

V H N A H C A L N I É Y Á Q F C H I

Q C H M C Y M G Z E A X P R T H B G

S P B A I L E C H R U A I C H I A Q

M B A N D A S N Á M H A C F J U R U

RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo

Baile Chruaich (3, 17, Soir); Dathlonrachas (1, 2, Ó Dheas); Dún na Séad (1, 2, Soir Ó Dheas); Míolsiorc (18, 12, Ó Thuaidh; Lon Dubh (6, 1, 

Soir); Cat (3, 8, Soir); Cóiméad (15, 13 Ó Thuaidh); Éin Lachan (11, 15, Siar); Páirc Fiadhúlra (13, 16 Ó Thuaidh); Míol Mór Dronnach (16, 2 Ó 

Dheas); Aillte Cósta (2, 1, Soir ó Dheas); Banda Snámha (2, 18, Siar); Gainéad (11, 2 Ó Dheas); Rabhán (17, 18, Ó Thuaidh); Cág (7, 4, Soir Ó 

Thuaidh); Colgán (3, 8, Ó Dheas).
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Dathaigh leat

Steall Shamhraidh!
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Bí ag foghlaim

Costas: 
€2.10 an 

ceann,postas 
san áireamh 
nó 8 leabhar 

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

32 lch

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 fhiadhúlra 
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 
bhfiadhúlra a fheiceann tú.

Gheobhaidh tú tús eolais ar mhórán bláthanna fiáine 
coitianta a fhaightear ar fud na hÉireann. 206 lch 
Costas: €8.50, postas san áireamh

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’ábhar 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 
fiú. 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.

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

leanas roinnt acu:

Dathlonrachas Scamaill: http://www.atoptics.co.uk/droplets/irid1.html  http://www.met.ie http://apod.nasa.gov/apod/ap030311.html

An Londubh:  http://www.birdwatchireland.ie/Default.aspx?tabid=437

http://www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/name/b/blackbird/index.aspx

Mire, Méid agus Mine – Saol Suaithní an Éisc: www.spindriftpress.com  http://whaleshark.org/  

http://www.arkive.org/indo-pacific-sailfish/istiophorus-platypterus/  

http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2006/jan/news_7501.html

http://www.bio.davidson.edu/courses/anphys/2000/martin/introduction.html

Míol Mór darb ainm ‘Baltimore’: www.iwdg.ie  http://baltimoreseasafari.ie/whale-dolphin-watching/ http://baltimore.ie/

Aillte Mara: http://cliffsofmoher.ie/  http://slieveleaguecliffs.ie/

Fia-Pháirc Fhóite: http://www.fotawildlife.ie/

Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich: http://www.ballycroynationalpark.ie/

Cat agus Éin Lachan: http://www.rte.ie/radio1/mooney/programmes/2013/0523/452096-thursday-may-23rd-2013/

Cóiméad Pan-STARR:  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/15mar_sunsetcomet/

Rás 4 mhíle Chúrsa an tSíota: http://www.fotawildlife.ie/blog/cheetah-run-4-mile-race-2013

Sábháilteacht Uisce na hÉireann: www.iws.ie

Ní féidir linn a bheith freagrach as ábhar ar bith ar láithreáin sheachtaracha ghréasáin*. Bí san airdeall agus láithréan ar bith á oscailt agat. 
Bíodh múinteoir nó tuismuitheoir in éineacht le páistí agus iad ag féachaint ar an idirlíon.

http://
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An Saol Mórthimpeall Orainn
Tugann ár 

gcomhreagraí 
eachtrach, Michael 

Ludwig, tuairisc 
ar roinnt eachtraí 

agus imeachtaí 
neamhghnácha sa 

dúlra.

Tinte i bPáirc Náisiúnta Bhaile an Chruaich
Áit speisialta í Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich i gContae Mhaigh Eo, mar tá 11,000 heictéar de 
bhratphortach* sa Pháirc (féach Líon an Dúlra, Fómhar 2013). Thosaigh an portach sin ag fás go luath 
tar éis na hoighearaoise deireanaí*. I mí Aibreán 2013, bhí tine mhillteach sa pháirc a mhair 3 lá agus 
a loit* cuid mhaith den bhratphortach agus den fhraochmhá*. Ba í an chéad tine sa pháirc í in imeacht 
40 bliain. Dódh tuairim is 3000 ha den Pháirc féin chomh maith le 2000 ha eile lasmuigh di. Bhí an tine 
chomh te sin gur scrios sé léicin*, caonaigh* agus aelusanna* ar an toirt*. Is í an Pháirc Náisiúnta an t-aon 
áit ina mbíonn na spéicis sin le fáil. Cuireadh isteach ar speicis eile freisin - froganna, laghairteanna mar 
shampla. Cuireadh isteach ar go leor de na  hinveirteabraigh* a itheann na héin a mhaireann sa pháirc 
freisin - ciaróga agus damháin alla agus a leithéid. San áit a mbíodh ceol na bhfuiseog, na riabhóg agus éan 
na móinteán*, níl le cloisteáil anois ach brioscarnach* na bplandaí dóite faoi do chos. Ní fios conas mar a 
thiocfaidh an pháirc aniar i ndiaidh na tine - ach beidh orainn súil a choimeád uirthi!

Ar mhaithe leis na lachain a bhíonn 
an cat ag crónán*?
Chuaigh Rónán agus 
Emma Lally, as an 
gClóirtheach i gContae 
Uíbh Fhailí i dteagmháil 
leis an Mooney Show ar 
RTÉ anuraidh. Bhí scéal 
iontach acu mar gheall 
ar rud neamhghnách a 
tharla ar an bhfeirm acu.  

Cheannaigh Rónán agus 
Emma 3 ubh lachan agus 
chuir siad cearc ar gor orthu*. Tháinig na 
héin lachan amach ach níorbh fhada go 
ndeachaigh siad ar iarraidh. Cheap gach 
duine gurbh é an cat a sciob iad. Ba í an 
cat a thóg iad, ceart go leor, ach níor ith 
sí iad. Bhí an cat ag tabhairt aire dóibh! 
Shoiprigh* na héin isteach lena cuid puisíní 
féin agus thosaigh siad ag diúl* ar an gcat. 
Nach iontach an rud é an nádúr! 

Lucht múchta dóiteán*agus iad ag streachailt leis na tinte sa Pháirc
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An Cóiméad Pan-STARRS i Spéartha na hÉireann
Bhí cóiméad* le feiceáil anuraidh in Éirinn - ceann de na 
cóiméid is gile a bhí le feiceáil riamh sa tír seo. Is i mí an 
Mheithimh 2011 a chonaic réalteolaithe* an cóiméad den 
chéad uair. Pan-STARRS a thugtar ar an teileascóp a bhí in 
úsáid acu. Tá an teileascóp suite ar bharr bholcán* Haleakala 
in Hawaii. Thug na réalteolaithe Cóiméad Pan-STARRS ar 
an gcóiméad mar sin. 
Carraigeacha agus oighear a bhíonn i gcóiméad de ghnáth. 
Ach bhí cuid mhaith deannaigh* sa chóiméad seo freisin i 
gcomparáid le cóiméid eile. Frithchaitheann* an deannach 
solas na gréine. De réir mar a scuabtar an deannach chun 
bealaigh éiríonn an cóiméad an-fheiceálach* sa spéir. Bhí 
cóiméad Pan-STARRS chomh geal sin go bhfeicfeá é le do shúil 
féin, gan aon teileascóp fiú! Nuair a rinne eolaithe anailís ar 
an méid deannaigh agus gáis a bhí ag teacht as an gcóiméad 
bhí siad ábalta a mheas go raibh trastomhas* de 1 km ag an 
gcóiméad. Cóiméad den ghnáthmhéid é, mar sin, ach chuir an 
deannach cuma níos mó air. 

Íomhá: http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/comet20130307.html

Íom
há: htt

p://w
w

w
.rte.ie/radio1/m

ooney/
program

m
es/2013/0524/452361-friday-m

ay-
24th-2013/?clipid=1223064
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Gníomhaíocht

1. Priontáil an 
leathanach seo agus 
gearr amach imchruth* 
na fáinleoige. Leis 
an bpeann luaidhe 
bán, tarraing rian an 
imchrutha* ar pháipéar 
dubh. Má bhíonn tú 
cúramach, beidh tú 
ábalta cúig fháinleog 
a tharraingt ar bhileog 
amháin A4. Is fearr na 
cúig imchruth ar fad a 
rianú sula dtosaíonn tú 
á ngearradh amach.

2. Sula ngearann tú 
amach na cruthanna, 
leag an dara bileog de 
pháipéar dubh faoin 
gcéad bhileog dubh. 
Beidh dhá imchruth 
agat ansin agus iad 
díreach mar a chéile*. 
(Mura bhfuil páipéar 
dubh agat, bain leas 
as cairtchlár éadrom. 
Cuir dath dubh air 
chomh luath is atá na 
cruthanna gearrtha 
amach agat.)

3. Úsáid téip chun 
píosa snátha a 
ghreamú de cheann 
de na himchruthanna. 
Greamaigh an giota 
snátha ar an taobh 
den charta ar a bhfuil 
marcanna an phinn 
luaidhe bháin le feiceáil. 
Cuirfear na marcanna 
sin faoi cheilt* sa chéad 
chéim eile. 

5. Ceangail gach aon fháinleog den mhaide. 
Ionas go bhfeicfear gach fáinleog go soiléir, 
cinntigh go mbíonn fad éagsúil i ngach píosa 
snáithe. Croch an mhóibíl ar chrúca* nó ar 
thairne.

Teastóidh:
• 2 bhileog de pháipéar dubh nó de chairtchlár 

éadrom* agus é dathaithe dubh.
• bileog amháin de pháipéar bán.
• printéir
• siosúr
• peann luaidhe bán.
• snáith
• téip
• gliú
• maide

Móibíl d’fháinleog

4. Déan cinnte de 
go bhfuil an dara 
himchruth casta an 
bealach ceart sa chaoi 
is go luífidh an dá 
imchruth le chéile go 
cruinn* – ní líníocht 
shiméadrach* d’éan 
é. Clúdaigh an taobh 
a bhfuil téip air go 
hiomlán le gliú agus 
brúigh an taobh eile 
anuas air.
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Leathanach Spraoi

Freagraí: 1. Dearg agus buí 2. Bréagach, ní fhasann siad go hard 
3. 3000 ha 4. An Míolshiorc 5. Braoiníní beaga 6. Michael Cotrell 
7. Príomh-mhaor 8. Ná gabh ag snámh i d’aonar 9. An fháinleog 
10. Ar bharr bholcán Haleakala in Hawaii 11. An Fhrainc 12. Trí 
cinn 13. Fine na smólach 14. Colgán na nDealg 15. Bréagach, 
bíonn mórán éan i gcóilíneacht

Cad a d’fhoghlaim tú?
Tá freagraí na gceisteanna seo le fáil sa nuachtlitir... 

Meas tú an cuimhin leat iad?

1. Cén dath a bhíonn ar na bratacha a 
chuireann in iúl do Sheán Slán go bhfuil an 
garda tarrthála ar dualgas? 

2. Na plandaí a fhásann ar aillte cósta, bíonn 
siad an-ard agus dá bhrí sin is beag fothain 
a bhíonn acu ón drochaimsir. Fíor nó 
bréagach?

3. Cé mhéad heicteár de bhratphortach agus 
de mhóinteach a dódh sna tinte a tharla 
an t-earrach seo caite i bPáirc Náisiúnta 
Bhaile Chruaich?

4. Céard é an t-iasc is mó ar domhan?
5. Cé acu braoiníní beaga nó braoiníní móra a 

bhíonn sna scamaill dhathlonracha?
6. Cé air a leagadh an cúram ainm a thabhairt 

ar an míol mór dronnach, Baltimore? 
7. Cén post atá ag Willie Duffy i bhFóite?
8. Ar phóstaer Shábháilteacht Uisce na 

hÉireann, céard é an chéad chéim atá le 
glacadh?

9. Cén cineál éin atá in úsáid sa mhóibíl?
10. Cá bhfuil an teileascóp Pan-STARRS suite?
11. Cén tír a ndeachaigh Willie Duffy chuici arú 

anuraidh chun síotaí a thabhairt ar ais chuig 
Páirc Fhiadhúlra Fhóite?

12. Cé mhéad lachan óg a d’uchtaigh cat Rónán 
agus Emma Lally le gairid?

13. Cén fhine éan lena mbaineann an lon dubh?
14. Cad é an t-iasc is tapúla san fharraige?
15. Níl ach líon beag éan i gcoilíneacht. Fíor nó 

bréagach?

Cé na 5 dhifríocht?

Cum Fortheideal
Bíodh spraoi agat féin 
agus ag do chairde.

Cum fortheideal* a 
d’oirfeadh don pictiúr 
seo de mhadra agus é 
sa chiseán aige.

Dá léimfeadh gabhar isteach 
i linn snámha cad é an chéad 
rud a bhuailfeadh é?
Uisce fliuch!

Conas is féidir slaghdán a 
sheachaint sa samhradh?
Déan cinnte de go 
mbíonn slaghdán ort sa 
gheimhreadh!

Ta sé dubh agus buí, 
déanann sé crónán agus 
gabhann sé timpeall faoin 
uisce, cad é féin?

Beach i bhfomhuireán!

Prátaí istoíche, 
Is prátaí sa ló,
Is dá n-éireoinn i meánoíche,
Is prátaí a gheobhainn

Prátaí

An lon dubh beag úd ar an gcraobh,
Is deas agus is díonmhar a ghníos tú 
nead,
Agus is binn, ríméadach a ghníos tú 
fead.
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Sam
 Slán

Sábháilteacht ar an Trá

Tá Séan Slán ar a laethanta 
saoire cois trá. Tá sé ag 

foghlaim conas snámh. Chuige 
sin tá bandaí snámha* á 
gcaitheamh aige chun cuidiú 
leis. Tá a fhios aige gur gá dó 
a bheith cúramach agus é ag 
snámh agus nár cheart dó a 
bheith ag snámh ina aonar 
riamh. Is in uisce éadomhain 
a snámhann sé i gcónaí. 
Snámhann sé anonn agus anall 
ar feadh na trá* agus ní amach 
chun farraige*. Sula dtéann 
sé san uisce cinntíonn sé go 
bhfuil sé ag snámh idir an dá 
bhratach dearg is buí, mar 
go mbíonn a fhios aige ansin 
go bhfuil garda tarrthála* ar 
dualgas. 

Tá Seán Slán ag baint spraoi 
as a shaoire agus tá sé ag 
iarraidh go mbeadh spraoi 
agatsa freisin. Ba mhaith leis 
go dtarraingeofá a phictiúr* 
agus é ar an trá. Déan cóip 
den phictiúr ar fad thuas trí 
chóip a dhéanamh de gach 
cearnóg thuas sa chearnóg 
chuí thíos. Ansin cuir dath ar 
Sheán Slán agus é cois trá. Is 
féidir leat, freisin, na cearnóga 
a ghearradh amach chun 
tomhas míreanna mearaí* a 
dhéanamh.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar shábháilteacht san uisce caith súil ar phóstaer Shábháilteacht 
Uisce na hÉireann* faoi ‘Sábháilteacht san Uisce’ ar lch 15.
As ‘Safety Sam’s Activity Book’, a d’fhoilsigh Stáisiún Mara Inis Arcáin.

Garda 
Tarrthála

Baoi Tarrthála

Ba
oi

 T
ar

rt
há

laSeán Slán

Seán Slán cois Trá
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Ná gabh ag snámh i d'aonar Ná gabh ag snámh taréis béile Ná gabh ag snámh agus tú tuirseach nó te

Ná gabh ag snámh in áiteacha strainséartha Ná gabh ag snámh i ndiaidh aon ní atá ag seoladh leis Ná fan ró-fhada san uisce

Ná tabhair d'aghaidh amach chun far-
raige Fan comhthreomhar agus gar don trá Glac comhairle an gharda sábhála

Ná húsáid tocht aeir go brách Tabhair aird ar chomharthaí atá ar an trá

Foghlaim le trealamh a úsáid sár a
mbaineann tú trial as Foghlaim garchabhair shimplí

Cuir do bhéal ar
bhéal an othair agus
séid siar ann nó go
bhfeicfidh tú an cli-
abhrach ag ardú

Ná bí in do bhullaí

CUIMHNIGH AR NA
RIALACHA SEO

BÍODH SPRAOI AGAT

TAR ABHAILE SLÁN

eolas@udaras.ie

Gné-Alt

Ná gabh ag snámh i d’aonar Ná gabh ag snámh tar éis béile Ná gabh ag snámh má tá tú tuirseach nó te

Ná gabh ag snámh in áiteanna nach bhfuil cur 
amach agat orthu

Ná snámh i ndiaidh aon ní atá amuigh ar an 
bhfarraige Ná fan rófhada san uisce

Ná snámh rófhada amach san fharraige
Fan comhthreomhar leis an trá agus ná gabh 
amach rófhada uaithi Tabhair aird ar an ngarda tarrthála

Ná húsaid tocht aeir riamh Tabhair aird ar na comharthaí atá ar an trá Ná bí i do bhullaí

Foghalim conas trealamh a úsáid sula mbaineann 
tú triail as

Bíodh garchabhair shimplí ar eolas agat

Cumann Sábháilteacht Uisce
Is bord deonach reachtúil é Cumann 

Sábháilteacht Uisce na hÉireann 
a bunaíodh le sábháilteacht uisce a chur 

chun cinn in Éirinn. 

Cuir do bhéal ar bhéal 
an othair agus séid siar 
ann nó go bhfeicfidh tú 
an cliabhrach ag ardú
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PHARMACHEMICAL IRELAND
Dírithe ar Thodhchaí Folláin

Dialann Dúlra

Déan móibíl eile 
agus imchruth* an 
loin dhuibh in úsáid 
agat.

Déan tóraíocht taisce fiadhúlra*. Ar 
bhileog páipéir, tarraing deich n-ainmhí 
agus deich bplanda éagsúla atá le feiceáil 
sa ghairdín. Féach cé mhéad rud is féidir 
le do chlann agus le do chairde a aimsiú 
agus cé mhéad de na rudaí sin is féidir leo 
a ainmniú.

Tá an samhradh buailte linn! Má bhíonn 
an ghrian ag taitneamh tá sé tábhachtach 
nach bhfaighfeá griandó* ar do 
chraiceann. Ná dearmad beagán uachtar 
gréine* a smearadh ort féin!

Coinnigh súil amach 
don lon dubh agus 
don fháinleog sa 
ghairdín an samhradh 
seo. Gob flannbhuí* 
a bhíonn ar an lon 
dubh. Eireaball fada 
gabhlach* a bhíonn ar 
an bhfáinleog. 

Faigh leabhar sceitseála* 
agus déan sceitseanna ann 
de na rudaí a fheiceann 
tú agus tú amuigh faoin 
aer. Bí ag cleachtadh 
leat. D’fhéadfá bheith i 
d’ealaíontóir cáiliúil fiadhúlra 
fós!

Má bhíonn tú amuigh faoin aer 
an samhradh seo agus dúil agat 
an fiadhúlra a fheiceáil, ní mór 
duit a bheith an-chiúin. Sa chaoi 
sin cloisfidh tú agus feicfidh tú na 
hainmhithe thart timpeall ort. Beidh 
iontas ort faoina bhfuil le feiceáil 
agus le cloisteáil agat.

Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leo siúd a scríobh alt don iris, go háirithe Alma 
Brosnan, Susan Callaghan, Michael Cottrell, Willie Duffy, Gerry Griffith, John Joyce, 
Michael Ludwig, Joe Lyons, Robbie Murphy, Roger Sweeney agus Jez Wickens.
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Foclóirín

Lch 2

Scamaill Ildaite
Scamaill Ildaite = Multi-coloured clouds

cuma bhogha báistí = like a rainbow

go scaiptear nó go sraontar gathanna na gréine = that 
the suns rays are dispersed and deflected

scaipeadh = dispersal

dathlonrachas scamall = cloud iredescence

Sailéad Citsire
iasc deataithe = smoked fish

rís fadghránach = long grain rice

scailliúín = spring onions

piseanna talún = peanuts

smutáin anainn = pinrapple chunks 

ubh chruabhruite = hardboiled egg

mionghearrtha = chopped

maonáis = mayonnaise 

úrmheilte = freshly milled

duileog labhrais = bayleaf

glasán deataithe = smoked coley

trosc = cod

cadóg = haddock

suanbhruith = simmer 

calóga = flakes

Lch 3

An Lon Dubh
An lon dubh = blackbird

ceiliúr na camhaoire = dawn chorus

céirseach = female blackbird

gob biorach = pointed beak

fine na smólach = the thrush family

ál = brood, clutch of eggs

séasúr an ghoir = mating season

gearrcaigh = chicks

craoibhíní nó láib = twigs or mud

radhar na súl = ability to see

Céard é Ceiliúr na Camhaoire?
chun céile a mhealldh = to attract a mate

a bhfearann a chosaint = to defend their territory

Fíricí maidir leis an Lon Dubh
clúimhreach dhubh = black plumage

gob flannbhuí = orange beak

cruimheanna = larvae

coillearnacha = woodlands

Lch 3 ar lean

Éin eile a mbíonn Dath Dubh orthu
caróg = crow

fiach dubh = raven

rúcach = rook

cág cosdearg = chough

an lon dubh baineann = the female blackbird

an smólach ceoil = song trush

Lch 4

An tIasc – Fomhuireán Nádúrtha an Dúlra
fómhuireán = submarine

na daoine a cheap na fomhuireáin = the people who 
invented the submairine

umar ballasta = ballast tank

ag doimhneacht ar bith = at any depth

bolg snámha = like a fish’s swim bladder

lián = propellor

eite = fins

plánaí tumadóireachta = diving planes

geolbhaí = gills

scannáin lán d’fhuil = blood-filled membranes

ionsúnn siad ocsaigin = they absorb oxygen 

dé-ocsaíd charbóin = carbon dioxide

An tIasc is Lú agus an tIasc is Mó
seascainn foraise Shumatra = the forest swamps of 
Sumatra

an Indinéis = Indonesia

an t-iasc órga coiteann = common goldfish

fine na gcarbán = the carp family

planctón = plancton

sáile = salt water

uibheacha tuinníní = tuna fish eggs 

Baineann Colgán na nDealg luas de 100 km san 
uair amach
colgán na ndealg = sailfish

is sciobtha = fastest

scuideanna = squids

éisc eitilte = flying fish

ainseabhaithe = anchovies

Taithíonn an colgán = the sail fish frequents
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Foclóirín

Lch 5

Míol Mór darb ainm ‘Baltimore’
Lá saoire bainc = bank holiday

Cuireadh ar taifead = It was recorded

An Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus 
Deilfeanna = Irish Whale and Dolphin Group

turas iascaireachta = fishing trip

Oileán Dhúlaing = Kedge Island

Dún na Séad = Baltimore

déshúiligh = binooculars

grinnscrúdú = study closely

ag guairdeall = circling

ag séideadh amach = blowing

bhí bos a eireaball á chrochadh aige = he was 
tail-fluking

comhardaitheoir feiceála = sightings co-ordinator

faireoirí óga = young watchers

zúmáil isteach = to zoom in

a shainaithunt = to identify exactly 

in aigne na ndaoine = in the minds of the people

ambasadóir domhanda = world ambassador

rabhcán solais = beacon 

Lch 6

Aillte an Chósta
an rabhán = thrift (sea pink) plant 

planda ísealfháis = low-growing plant

easpa fothana = lack of shelter

na cothathaigh = nutrients

an faoileán = gull

an seaga = shag

an gainéad = gannet

an fhalcóg = auk

an fulmaire = fulmar

talamhbhunaithe = landbasedll

an fiach dubh = raven

an cág cosdearg = chough

ag porú = mating

cóilíneachtaí = colonies

san airdeall ar chreachadóirí = looking out for 
predators

in iomaíocht le chéile = competing with each other 

an chraobhraic = rock samphire

scáine creagach aill ar bith = any rocky crevice

méara Muire = kidney vetch 

Lch 6
bíonn siad á gcreimeadh = they are being eroded

Lch 7

Wille Duffy – Páirc Fhiadhúlra Fhóíte
Príomh-mhaor = Head Warden

Páirc Fiadhúlra Fhóite = Fota Wildlife Park

cúlra talamhaíochta = agricultural background

Choinnínn coiníní = I used to keep rabbits

Cúínne na bPeataí = Pets’ Corner

súil a chaitheamh ar = look at and check

a chaomhnú = to conserve

i mbaol a ndíothaithe = in danger of extinction

riachtanais ar leith = special requirements

fearas feirmeoireachta = farming equipment

tarracóirí = tractors

sceallairí adhmaid = wood chippers

cúraimí = responsibilities

scolaíocht = schooling

obair thírdhreachtaithe = landcaping

Lch 11

Tinte i bPáirc Náisiúnta Bhaile an Chruaich
bratphortach = blanket bog

tar éis na hoighearaoise deireanaí = after the last ice 
age

a loit cuid mhaith de = which destroyed a lot of it

fraochmhá = heath

léicín = lichen

caonaigh = mosses

aelusanna = liver wort

ar an toirt = instantly

na hinveirteabraigh = the invertabrates

an fhuiseog = the lark

riabhóg = the pipit

éan na móinteán = moorland birds

brioscarnach = crunch

corp an bhaineannaigh = female’s body

a thoirchiú = to fertilise

Cóiméad = Comet
réalteolaithe = astronomers

ar bharr bholcán = on the top of a volcano

cuid mhaith deannaigh = quite a lot of dust
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Foclóirín

Lch 11 ar lean
frithchaitheann = reflects

trastomhas = diameter

An Cat agus na Lachain
ag crónán = purring

ar gor = brooding

shoiprigh siad isteach = the cuddled in 

ag diúl = suckling

Lch 12

Móibíl de Fháinleog = Swallow Mobile
cairtchlár éadrom = light cardboard

imchruth = outline

tarraing rian an imchrutha = trace the outline

díreach mar a chéile = exactly the sames

Cuirfear faoi cheilt = they will be hidden

go luífidh an dá imlíne le chéile go cruinn = so that 
the two outlines will fit together exactly.

líníocht shiméadrach = symmetrical drawing

crúca = hook 

Lch 13

Prátaí istoíche, 
Is prátaí sa ló,
Is dá n-éireoinn i meánoíche,
Is prátaí a gheobhainn

Potatoes at night,
Potatoes in the day,
And if I rose at midnight,
Potatoes is all I’d get!

A lon dubh beag úd ar an gcraobh,
Is deas agus is díonmhar a ghníos tú nead,
Agus is binn, ríméadach a ghníos tú fead.

The blacbird up on the branch,
The nest you build is neat and watertight,
And your whistle is sweet and happy.

Lch 14

Seán Slán
bandaí snámha = armbands

ar feadh na trá = alongside the beach

Lch 14 ar lean
agus ní amach chun farraige = and not out to sea

garda tarrthála = lifeguard

dá dtarraingeofá a phictiúr = if you could draw a a 
picture of him

tomhas míreanna mearaí = jigsaw puzzle

Sábháilteacht Uisce na hÉireann = Water Safety 
Ireland

Lch 16

Samhradh 2014
Gob flannbhuí = orange beak

eireaball fada gabhlach = long forked tail

griandó = sunburn

uachtar gréine = sun cream

tóraíocht taisce fiadhúlra = wildlife treasure hunt

imchruth = outline

leabhar sceitseála = sketch book
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