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Leathanach an Eagarthóra

An Modh:
An tIasc a Bhácáil i dTráidire Rósta
• Socraigh an t-iasc glanta ar scragall stáin2 atá 

smeartha le him.
• Dóirt leathghloine uisce ar an iasc. Cuir blastanas 

leis – gais pheirsile, duillí labhrais3, salann agus 
piobar.

• Fill an scragall go scaoilte timpeall ar an iasc lena 
chlúdach go hiomlán. Séalaigh4 na himill.

Nuair a fheiceann tú an béar mór donn ar an gclúdach is deacair a 
shamhlú go bhféadfá barróg1 a 

bhreith air! Mar sin féin, bhí béirín 
bréige ag cuid mhaith dínn nuair a 
bhíomar óg. Gach seans go bhfuil 
ceann fós agat, mar éiríonn daoine 
an-cheanúil orthu2. 
Thosaigh daoine ag déanamh 
béiríní bréige3 sna Stáit Aontaithe 
agus sa Ghearmáin thart ar thús an 
20ú haois. Scéal faoi Uachtarán na 
Stát Aontaithe, Theodore ‘Teddy’ 
Roosevelt is cúis leis an ainm 
‘Teddy’ a thabhairt orthu.  
Bhí Roosevelt ar thuras seilge4 agus bhí scata sealgairí5 eile tar éis 
breith ar bhéar agus é a cheangal de chrann. Ach dhiúltaigh Roosevelt 
é a mharú. Nuair a chuala fear darb ainm Morris Mitchum an scéal 
spreagadh é chun béirín bréige stuáilte6 a dhéanamh agus Teddy 
bear a bhaisteadh air. Bhí tóir chomh mór sin ar an mbréagán nua 
sin gur thosaigh sé ar an-chuid béiríní bréige a dhéanamh7. ‘Teidí’ a 
thugtar orthu ó shin i leith. Déantar iad i gcruthanna agus i méideanna 
éagsúla. Is aoibhinn linn na béiríní fós agus is cuid lárnach de shaol an 
iliomad duine iad. 

An tIasc a Scalladh i gciteal éisc (pota fada)
• Socraigh an t-iasc réitithe ar an tráidire.
• Tum in uisce fuar é. Cuir blastanas leis – gais 

pheirsile, duillí labhrais, salann agus piobar.
• Déan é a théamh go dtí bhfuil sé ar 

suanbhruith5 . Déan é a shuanbhruith ar feadh 
8-10 nóiméad.

• Bain den teas é. Lig dó cócaráil agus fuarú sa 
leacht. Bain amach é agus déan é a mhaisiú6.

Na Comhábhair:
1 bradán iomlán - agus é glanta is nite go maith.  
Iarr ar an mangaire éisc na geolbhaigh1 a bhaint duit más gá.

An tIasc a Mhaisiú:
Bain an craiceann den iasc go cúramach mar aon leis an eireaball agus na heití7. Bain amach an bia donn 
chun nach mbeidh ach an bia bándearg fágtha. Déan é a mhaisiú le luibheanna, le slisní líomóide agus le 
bláthanna inite8. Bia do Cheathar (4)
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Éanlaith

Firicí maidir leis an gCaislín Cloch:
Dath: An t-éan fireann – dath dubh ar an gceann agus ar 
an scornach. Paiste bán ar an muinéal, ar an mbolg, ar na 
sciatháin agus faoin eireaball. Bíonn stríocaí dubha agus 
donna ar an droim. Brollach rua-dhearg a bhíonn air ach 
éiríonn sé níos murtallaí1 sa gheimhreadh.  
An t-éan baineann – donn den chuid is mó agus brollach 
rua-dhearg uirthi.
Fad: 11.5-13 cm
Bia-aiste:  Péisteanna, feithidí agus a larbhaí2, síolta agus 
damháin alla.
Gnáthóg: Talamh garbh féaraigh ina mbíonn aiteann agus 
fraoch.

Is éan beag gairdín é an caislín cloch. Bíonn sé 
chomh mór céanna leis an spideog, nó mar sin. 

Tá gaol aige leis an smólach1 agus leis an gcuilire2. 
Is féidir teacht air ar thailte garbha féaraigh3, 
áit a dtógann sé a nead le féar agus le caonach. 
Is minic a fheictear é agus é ag smeachadh4 a 
sciathán agus é ina shuí ar bhrainse, ar thoim ísle, 
ar dhriseacha agus ar aiteann5. Déanann an t-éan 
fireann agus baineann araon cniogadh6 agus iad ag 
glaoch. Bíonn an fhuaim mar a bheadh dhá chloch 
agus iad ag cnagadh le chéile. Bíonn sé le feiceáil ar 
fud na hÉireann ach is ar an gcósta agus ar thailte 
ísle fairsinge a fhaightear é de ghnáth.

Caislín Cloch Fireann le Dathú

An Caislín Cloch
Ainm eolaíochta: Saxicola Torquata

Bíonn dathanna níos 
feiceálaí ar an éan 
fireann 

An t-éan fireann An t-éan baineann

Sceitse le hAudrey Murphy

Éin phasaireacha
Is éan pasaireach1 é an caislín cloch. Ciallaíonn 
sé sin go bhfuil sé ábalta greim a choimeád ar 
chraobhacha, ar chraobhóga agus ar shreanga. Tá 
a chosa oiriúnaithe chuige sin go speisialta. Tá trí 
mhéar ar gach cos a shíneann chun tosaigh agus 
ceann amháin a shíneann siar. Ligeann na méara sin 
dó greim daingean a choimeád ar pé rud a bhfuil sé 
ina shuí nó ar fara2 air. Cuidíonn déanamh a gcos leo 
seasamh in airde chomh maith. 
Is éin phasaireacha iad breis 
agus leath de na héin ar 
domhan. Éin den chineál 
sin is ea cuid mhaith de na 
héin choitianta ghairdín  – 
an spideog, an dreoilín, an 
gealbhan agus an meantán 
gorm3 ina measc. 
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Dream piseogach is ea na hiascairí agus ní gan chúis. Is 
obair dhainséireach í an iascaireacht. Sa lá atá inniu 

ann baineann iascairí úsáid as teicneolaíocht shofaisticiúil1 
agus modhanna nua-aimseartha chun teacht ar na héisc. 
Ach, tráth dá raibh chaithfeadh an t-ádh a bheith ar iascaire 
chun breith ar ghabháil mhaith iasc2. Sin é an chúis a raibh 
iascairí chomh piseogach mar dhream. 
Bhí iascairí áirithe ann nach rachadh amach as an gcalafort 
dá gcasfaí bean rialta, cat nó rúcach3 orthu agus iad ar a 
mbealach chuig a mbád. Bhí cuid eile díobh nach rachadh 
chun farraige dá bhfeicfidís francach ag teacht i dtír óna mbád. Shíl siad go raibh an bád á thréigean ag an bhfrancach 
ar fhaitíos go rachadh sé go tóin poill4.  
Le linn am béile, bhíodh an mí-ádh ag baint le cupán tae a chorraí5 le scian nó le forc. Ní raibh cead an taephota a 
fholmhú tar éis tús a chur leis an iascaireacht. Chreidtí, dá ndéanfaí a leithéid, go bhféadfadh an bád iompú béal 
fúithi agus dul go tóin poill nó go bhféadfaí mí-ádh a tharraingt anuas ar an mbád. Ní bhíodh cead ann sceana a chur 
trasna ar a chéile ar an mbord. Ní cheadaítí ach an oiread builín aráin a ghearradh agus a iompú bunoscionn. 
Bhí ádh mór ag baint leis an salann. Níor nós leis na hiascairí an salann a shíneadh ó dhuine go duine. Chreidtí go 
dtabharfá uait an t-ádh6 dá dtabharfá uait an salann. Agus an criú amuigh ar an bhfarraige, bhítí den tuairim go 
dtiocfadh mí-ádh orthu dá n-úsáidfaidís focail áirithe – muc, sionnach, cat, giorria, bradán nó coinín –  is é sin rudaí a 
bhain leis an saol ar tír. Chun an t-ádh a tharraingt anuas orthu féin, níor mhór d’iascairí iasc a ithe ón gceann go dtí 
an t-eireaball. Ba mhaith an rud é freisin cúpla braon fola a ligean i dtimpiste nó i dtroid roimh thuras. Ar bháid na 
hAlban bhí sé de nós acu duine den chriú a chaitheamh thar bord agus é a tharraingt ar ais. Measadh go leanfadh na 
héisc é. 

Iascairí Piseogacha

An Mhurúch
Fírinne nó Finscéal?

Saol na Mara

Murúcha, nó maighdeana mara a thugtar ar na neacha sin 
a bhfuil eireaball éisc agus cabhail duine1 acu. Rinne an 

Gréagach, Pliny, cur síos ar na hainmhithe miotasacha mara sin 
chomh fada siar leis an mbliain AD 586. Bhíodh na mairnéalaigh 
Arabacha2 ag caint orthu i bhfad siar freisin. Go deimhin, bhíodh 
tuairiscí mar gheall orthu fós á bhfáil anuas go dtí na 1900idí.
Ón eolas atá againn ar ainmhithe na mara anois, is é is dóichí gur 
mamaigh mhara a bhí sna murúcha i ndáiríre – an dugang3 nó an 
bhó mhara4 b’fhéidir, ainmhí atá díothaithe5 anois. 
Deirtí go mbíodh scáthán ina lámh ag an murúch, bhíodh cruth céasla ar lapaí6 na bó mara agus seans gur shíl 
mairnéalaigh gur scáthán a bhí ann. Is nós leis an mbó mhara a leanbh a chuachadh ina baclainn mar dhéanfadh 
máthair dhaonna freisin. 
Chonaic Criostóir Colombas murúcha taobh le hoileán Haiti sa bhliain 1493. Is dócha gur ba mara a chonaic sé  
i ndáiríre. Dúirt sé gur éirigh siad go maith aníos as an uisce ach nach raibh siad chomh dathúil7 agus a deirtí. Dreach 
fir a bhí orthu dar leis. 
An mhaighdean mhara a thugtar ar an murúch mhiotasach8 Ghaelach. Bíonn cuma ghleoite agus spéiriúil9 uirthise, 
áfach, agus meallann sí na fir lena háilleacht. De réir an tseanchais, má éiríonn le fear breith ar a caipín nó ar a clóca 
dearg fágfaidh sí uaithi a saol mar mhurúch. Beidh sí sásta an fear a phósadh ach fillfidh sí ar an bhfarraige ar an toirt 
má thagann sí ar a caipín nó ar a clóca arís. 

le John Joyce

AN CURADH CEILTEACH
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An Cósta ó Bhun go Barr
Cois Cósta

Is é an cósta an limistéar ina dtagann an talamh agus an fharraige le chéile. Bíonn go leor 
rudaí iontacha le feiceáil agus le déanamh cois cósta – snámh, iascach, bádóireacht. Bíonn go 
leor fiadhúlra le feicéail ann agus is minic a bhíonn radhairc áille ar an bhfarraige ann. 
 
Féach cé mhéad atá ar eolas agat faoin gcósta. Meaitseáil na focail ar chlé thíos leis an gcur 
síos ar dheis.

Ancaire1

Baoi2

Cuán Mara3

Dumhach4

Eangach5

Faocha6

Gliomach7

Halmadóir8

Inbhear9

Jib10

Lugach11

Maicréal12

Naomhóg13

Ochtapas
Portán14

Rón15

Smugairle Róin16

Taoide 
Uisce beatha17

Vearnais18

Zóplanctón19

_________________ 1. Cnocán gainimh cois cósta a chruthaítear ag an ngaoth.
_________________ 2. Mamach farraige.
_________________ 3. Bád iomartha traidisiúnta a dhéantaí as seithe20.
_________________ 4. Seol
_________________ 5. Péist a dhéanann uachais21 sa ghaineamh a bhíonn ar luamh22.
_________________ 6. Ábhar trédhearcach23 a chuireann snas ar adhmad báid.
_________________ 7. Béal abhann, áit a mbuaileann sí leis an bhfarraige.
_________________ 8. Gaireas trom a choimeádann bád ar an láthair.
_________________ 9. Ainmhí spíceach24 a mhaireann san fharraige.
_________________ 10. Snámhán25 ar ancaire a mharcálann achar farraige.
_________________ 11. Trealamh le mogaill26 ann chun breith ar éisc.
_________________ 12. Ainmhithe bídeacha a bhíonn ag imeacht le sruth.
_________________ 13. Feamainn dhearg is féidir a ithe.
_________________ 14. Ainmhí a bhfuil ocht ngéag aige.
_________________ 15. Éirí agus titim na farraige faoi thionchar na gealaí.
_________________ 16. Iasc ar dhath an airgid le stríocaí ar a dhroim. 
_________________ 17. Crústach27 mór is maith le daoine a ithe.
_________________ 18. Seilide farraige.
_________________ 19. Maide chun bad a stiúradh.
_________________ 20. Ainmhí a bhfuil blaosc28 crua aige agus crúba29 air.
_________________ 21. Ainmhí bog tréshoilseach30 a mbíonn corp mar a bheadh glothách  
        aige31.
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Bainne na Bó! 

Dathaigh leat

Ba
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Bainne Úr
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Próifíl
Rugadh agus tógadh David Sheehy i nDún na Séad, Co. Chorcaí. Tar éis dó cúrsa oiliúna  
a dhéanamh i gColáiste Talmhaíochta Dhairbhre1, Cloich na Coillte2, d’fhill sé ar an mbaile 
chun dul i mbun feirm déiríochta a mhuintire. Tá 115 acra inti agus tá 55 bó uirthi.

David Sheehy - Feirmeoir Déiríochta

Ar aghaidh leis an obair

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine a bhfuil suim 
acu san obair seo? 
Cuir aithne ar fheirmeoir agus féach an mbeadh 
sé sásta obair a thabhairt duit le linn na laethanta 
saoire scoile. Gheobhaidh tú amach an dtaitiníonn  
obair na feirme leat. Uaireanta bíonn ar fheirmeoirí 
obair eile a dhéanamh chomh maith le hobair na 
feirme chun dóthain airgid a thuilleamh. Bíonn sé 
deacair, ach bíonn obair eile ar fáil a bhaineann le 
cúrsaí feirmeoireachta  – obair dhíolacháin, post 
i gcomharchumann nó post mar theagsacóir. Ná 
bíodh aon cheangal10 ort!  
An dtaitníonn do chuid oibre leat? 
Taitníonn. Ní mór duit taitneamh a bhaint as an 
gcineál seo oibre le bheith in ann tabhairt fúithi. 
Cén trealamh a mbaineann tú úsáid as?  
Tá bleánlann11 nua-aoiseach againn a oibríonn le 
cúnamh ó ríomhairí. Nuair a thagann na ba isteach 
cuirtear na crobhaingí12 ar na siní. Nuair a bhíonn na 
ba blite13 baineann an ríomhaire na crobhaingí go 
huathoibríoch agus déanann sé taifead ar an méid 
bainne a thál gach bó14 ar leith. 
Is ríomhaire a bheathaíonn na ba 
chomh maith.  
Is féidir an méid cuí bia a shocrú 
le haghaidh gach bó ar leith 
agus an méid bainne a thálann 
gach bó thar thréimhse fhada 
a thomhas. Déantar na ba a 
bhleán ar an mbealach céanna i gcónaí. Is cuma 
cén duine a bhlíonn iad bíonn na ba sásta. Tá go 
leor trealamh eile feirme ann – tarracóir 110 each-
chumhacht15, buainteoir16 le haghaidh sadhlais, 
leatóir leasacháin18 agus tancaer sciodair17. 
Cá dtugann do chuid oibre thú? 
Tá baint agam le pléghrúpaí feirme19. Bím ag 
tabhairt cuairt ar fheirmeacha eile. Téim ar an 
aonach chun na beithígh 
a dhíol. Bím ag tabhairt 
cainteanna do dhaltaí scoile 
faoi thógáil ainmhithe agus 
faoi imeachtaí eile. 

An raibh suim i gcónaí agat san obair atá ar siúl 
agat? 
Bhí, ba le m’athair an fheirm romham agus is 
ann a tógadh mé. Chothaigh sé sin suim san 
fheirmeoireacht ionam ó bhí mé an-óg. 
Cén oiliúint a fuair tú leis an obair atá ar bun agat a 
dhéanamh? 
Tar éis dom an Ardteist a bhaint amach d’fhreastail 
mé ar choláiste talmhaíochta ar feadh bliana. Ina 
dhiaidh sin rinne mé cleachtadh oibre ar feadh trí 
mhí ar fheirm déiríochta i nDroichead na Bandan. 
Déan cur síos ar do lá oibre dúinn. 
De ghnáth tosaíonn an lá oibre agam ar 7.30 a.m. 
Bíonn na ba le bleán3 ar maidin agus sa tráthnóna. 
Sa samhradh bíonn leasachán le leathadh4 nó féar 
le gearradh chun sadhlas5 a dhéanamh. Bíonn 
tréimhse an-ghnóthach ann ó Mhárta go Feabhra. 
Saolaítear laonna do na ba ó Dheireadh Fómhair go 
Samhain. 
Cén bhunaidhm atá agat? 
An fheirm a choimeád in ord maith sa chaoi agus gur 
féidir le mo mhac teacht i m'áit sna blianta amach 
romhainn, más mian leis sin.  
Cad é an rud is fearr leat faoi do phost? 
Bíonn rudaí éagsúla i gceist ó lá go lá agus ó shéasúr 
go séasur. Taitníonn sé liom a bheith  
i mo shaoiste6 orm féin. 
Cad é an rud is measa leat faoi do phost? 
Na laethanta a mbíonn orm a bheith ag obair 
amuigh faoin spéir agus drochaimsir ann. 
An n-oibríonn tú asat féin nó mar chuid 
d'fhoireann? 
Is feirm theaghlaigh7 í. Tugann gach duine lámh 
chúnta nuair is gá - m'athair, mo bhean chéile agus 
mo pháistí. 
Mura mbeadh an obair seo ar siúl agat, cad a  
dhéanfá?  
Tá spéis mhór agam i gcúrsaí 
garchabhrach. Cuirim oiliúint 
faoin ngarchabhair éigeandála 
ar dhaoine a bhíonn ag feidhmiú 
mar chéadfhreagróirí8. Ba mhaith 
liom bheith ag obair sa réimse 
sin, mar pharamhíochaineoir9. 

Lch 7

David Sheehy – Feirmeoir Déiríochta
1. Coláiste Talmhaíochta Dhairbhe = Darrara 

Agricultural College

2. Cloich na Coillte = Clonakilty

3. le bleán = to be milked

4. leasachán le leathadh = fertilizer to be spread
5. sadhlas = silage

6. saoiste = boss

7. feirm theaghlaigh = family farm

8. mar chéadfhreagróirí = as first responders

9. mar pharamhíochaineoir = as a paramedic

10. Ná bíodh aon cheangal ort = Don’t limit yourself. 

11. bleánlann = milking parlour

12. crobhaingí = clusters

13. blite = milked 

14. a thál gach bó = that every cow produced

15. each-chumhacht = horsepower 

16. buainteoir = mower

17. leatóir leasacháin = fertiliser spreader

18. tancaer sciodair = slurry tank

19. pléghrúpaí feirme = farm discussion groups
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Gníomhaíocht 

1. Chun an rolla 
páipéar leithris a 
chlúdach, gearr amach  
dronuilleog tuairim agus 
108 mm x 160 mm as 
píosa páipéar bán – ag 
brath ar mhéid an rolla. 
Tarraing paistí dubha 
ar an bpáipéar le go 
mbeadh sé cosúil le 
fionnadh bó2.

Déan do Bhólacht1 féin 

2. Úsáid gliú agus greamaigh 
an páipéar den rolla.

3. Priontáil agus gearr 
amach an aghaidh agus 
an t-eireaball, nó déan 
iarracht iad a tharraingt tú 
féin. Greamaigh an aghaidh 
le gliú de thosach an rolla.

4. Cuir filleadh beag3 
ar bharr an eireabaill. 
Greamaigh le gliú nó le téip 
é de thaobh istigh an rolla 
páipéar leithris

Teastóidh: 
• Rolla ídithe páipéar leithris
• Páipéar bán
• Siosúr
• Peann luaidhe 
• Rialóir
• Gliú agus téip
• Marcóir dubh

Teimpléad:
An Ceann
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Suipéar na mBéar
Is creachadóirí iad na béir agus tá siad ar 
bharr an bhiashlabhra1 acu. Is uiliteoirí2 
iad a itheann éisc, lucha agus múis3 mar 
aon le cnónna, caora, torthaí, plandaí agus 
fréamhacha. Is cuid thábhachtach d'aiste 
bia na mbéar a mhaireann gar don chósta 
iad na bradáin. Ní miste leo fanacht ar 
bhruach na habhann ar feadh i bhfad go 
dtí go dtagann bradán. Nuair a shnámhann 

ceann thar bráid beireann siad air lena ngialla cumhachtacha 
nó sciobann siad suas é lena gcrúba 
láidre. Is nós le béir bheith ag ithe 
go craosach idir an t-earrach agus an 
fómhar le meáchan a chur suas agus 
le saill a chur i dtaisce ina gcolainn. 
Cuidíonn sé sin leo an fuacht a 
sheasamh sa gheimhreadh. 
Éiríonn béir áirithe níos mó ná a chéile 
ag brath ar an limistéar ina gcónaíonn siad, ar an aiste bia atá acu 
agus ar an séasúr a bhíonn i gceist.

Gaolta
Collach a thugtar ar an mbéar 
fireann, cráin a thugtar ar an 
mbéar baineann agus coileán a 
thugtar ar an gceann óg. Bíonn 
na cinn óga gan fionnadh nuair 
a bheirtear iad. Soipríonn siad1 
taobh lena máthair le bheith 
deas teolaí. Caitheann na coileáin tuairim is bliain go leith 
in éineacht lena máthair. Is fospeicis den bhéar donn iad 
an t-ollbhéar Meiriceánach, an béar donn Eoráiseach agus 
béar donn Alascach2. 

Ainmhithe

An Béar Donn 
Is ainmhí láidir é an béar donn. Bíonn corp mór 
aige ar a mbíonn fionnadh tiubh donn. Bíonn 
ceann mór agus eireaball gearr aige. Ceithre 
chos láidre a bhíonn faoi.  
Is furasta an béar donn a aithint ón dronn 
gualainne1 a bhíonn aige. Matán atá sa dronn 
a fhásann as cuimse mar thoradh ar an mbéar 
donn a bheith ag tochailt leis de shíor. Bíonn sé 
in ann rith go tapa nuair is gá agus is dreapadóir 
maith é freisin.

An Béar Donn in Éirinn
Mhair an Béar 
Donn in Éirinn 
tráth. Ach tá 
sé díothaithe1 
sa tír seo 
anois le 3000 
bliain, nó mar 
sin. 

Rinneadh 
staidéar le 
déanaí ar sheanchnámha na 
mbéar a fuarthas i bpluaiseanna 
in Éirinn. Fuarthas amach ón 
staidéar go raibh gaol idir béar 
donn na hÉireann agus an béar 
bán.

Ainm eolaíochta: Ursus arctos

Fíricí maidir leis an mBéar Donn
Dath: Fionnadh tiubh donn

Fad: 2-3 mhéadar

Meáchan: 100 -1000 kg

Aiste Bia: Cnónna, torthaí, caora, plandaí, 

fréamhacha, éisc agus feoil ainmhithe.

Gnáthóg: Foraoiseacha agus sléibhte san 

Eoraip, san Áis agus i Meiriceá Thuaidh.
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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.

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

Béiríní Bréige: http://www.nps.gov/thrb/historyculture/storyofteddybear.htm http://www.steiffteddybears.
co.uk/more-things-steiff/history-of-steiff-bears.php

An Caislín Cloch: http://www.birdwatchireland.ie/IrelandsBirds/Chats/Stonechat/tabid/1136/Default.aspx 
https://www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/name/s/stonechat/
An Captaen Cuachma - Iascairí Piseogacha & Murúcha: www.spindriftpress.com 
 www.savethemanatee.org
An Cósta ó Bhun go Barr: http://www.dttas.ie/maritime/english/about-irish-coast-guard-0
www.bim.ie/training/
Feirmeoireacht Déiríochta: http://www.ifa.ie/sectors/dairy/ http://agriaware.ie/primarylevel/
An Béar Donn: http://www.nps.gov/katm/photosmultimedia/brown-bear-frequently-asked-questions.htm 
http://www.rte.ie/news/special-reports/2011/0707/303412-bears/
An Íoslainn: http://www.visiticeland.com/
Leanúint Siorcanna san Aigéan: http://www.ocearch.org/
An Séasal: http://www.natureworldnews.com/articles/6755/20140425/zonkey-a-donkey-zebra-hybrid-born-
at-mexican-zoo-video.htm
Suirbhé ar Bhóíní Dé: http://www.biology.ie/home.php?m=ladybirds2
Turas Traenach an Ulchabháin Dhoinn:
http://www.itv.com/news/anglia/story/2014-03-19/tiny-tawny-owl-lucky-to-be-alive-after-300-mile-train-
ride/
Báisteach Taifeadta le Parasól: http://www.bbc.com/news/science-environment-27222282

Sábhailteacht Chois Linne: http://www.iws.ie

Ní féidir linn a bheith freagrach as ábhar ar bith ar láithreáin sheachtracha 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.

Bí ag Foghlaim

An Gheolaíocht - Ó Bhun go Barr
Leagan Gaeilge de A-Z of Geology. 
Domhan iontach na gcarraigeacha 
agus na geolaíochta lena n-áirítear 
bolcáin, súnámaithe, creathanna talún, 
diamaint, ór agus dineasáir fiú. 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: €6.00. Ar fáil ar líne ó Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann.http://www.gsi.ie/gsishop/
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Suirbhé ar Bhóíní Dé
Tá suirbhé nua 
ar siúl ar fud  
na hÉireann 
chun líon agus 
spéicis uile na 
mbóíní Dé sa tír 
a thaifeadadh. 
Is iad Iontaobhas Dúlra na hÉireann, 
Biology.ie agus Músaeim Náisiúnta 
Thuaisceart Éireann1 atá i mbun an 
tsuirbhé. 
Go dtí seo ní dhearnadh mórán 
taighde ar an mbóín Dé in Éirinn. 
Tá sé tábhachtach, mar sin, tús a 
chur leis an obair agus dáileadh na 
mbóíní Dé a léarscáiliú. 
Anuraidh, d’iarr na heagrais ar 
an bpobal, ar dhaltaí scoile, ar 
nádúraithe agus ar gach duine a 
chonaic bóín Dé eolas faoi sin a 
sheoladh chuig www.biology.ie. 
Tá bileog eolais ar an suíomh a 
chabhróidh le daoine na cineálacha 
éagsúla bóiní Dé a aithint.

Turas Difriúil Traenach
I lár mhí an Mhárta anuraidh, rinne ulchabhán1 
donn aistear 480 km ó Ghlaschú in Albain go 
dtí Crick in Northhamptonshire Shasana. Ar 
fara2 ar inneall traein lastais a bhí sé. Thuirling an t-ulchabhán ar an traein 
lena scíth a ligean, ach is léir gur tháinig mearbhall3 air, nó gur éirigh sé 
ró-thuirseach chun eitilt leis nuair a thosaigh an traein ag gluaiseacht arís. 
Choinnigh sé greim docht ar an traein díreach faoi chábán an tiománaí 
go dtí gur tharraing an traein isteach chuig an stáisiún in Crick. Meastar 
go raibh an t-ulchabhán thart ar dhá bhliain nó trí bliana d'aois, agus ní 
dhearna an turas aon dochar dó seachas a sciathán a bheith leonta. Tugadh 
chuig Tearmann Fiadhúlra Nuneaton agus Warwickshire é, áit ar tugadh 
chun bisigh4 é. Scaoileadh ar ais san fhiántas5 é i dtús mhí Aibreáin.

Tugann an 
‘comhfhreagraí 
eachtarach’ 
Micheal Ludwig, 
tuairisc ar 
roinnt eachtraí 
agus imeachtaí 
neamhghnácha  
sa dúlra. 

Khumba an 
‘Séasal’

Cén toradh a 
bhíonn ann nuair a 
chrosáiltear1 séabra 

le hasal? Séasal dar ndóigh! 
Ar an 21 Aibreán rugadh séasal i zú  
i Meicsiceo, Khumba a t-ainm atá 
air. Is séabra í a mháthair agus is 
asal abhcach ailbíneach2 é a athair. 
De bharr nach mbíonn DNA an asail 
agus a tséabra oiriúnach dá chéile de 
ghnáth is annamh a thagann séasal 
ar an saol. 

Siorcanna á Leanúint san Aigéan 

Ceathanna Aibreáin á dTaifeadadh

An Saol Mórthimpeall Orainn

Clúdaíonn na haigéin breis is 70% de 
dhromchla an domhain agus maireann go 

leor rudaí iontu nach bhfaighimid súil orthu 
riamh. Tá tionscadal taighde1 ar siúl anois a 
ligfidh dúinn staidéar a dhéanamh ar chuid éigin de na 
hainmhithe sin. Ocearch an t-ainm atá air. 
Beirtear ar shiorcanna agus cuirtear i gcaighin speisialta iad go cúramach ar 
feadh tuairim agus 15 nóiméad. Bíonn eolaithe ábalta staidéar a dhéanamh 
orthu sa chaighean2 agus cuireann siad clib3 orthu ansin sula scaoiltear ar 
ais san fharraige iad. Agus an chlib orthu, is féidir leis na heolaithe, agus 
an pobal i gcoitinne, na siorcanna a leanúint ar líne leis an Rianaire Siorca 
Domhanda4. Bhí an-sceitimíni le brath ar dhaoine i mí an Mhárta anuraidh 
nuair a bhí an chuma ar an scéal go raibh ceann de na siorcanna bána móra, 
darbh ainm Lydia, faoi bhealach ó Florida go hÉirinn. Faraor, d'iompaigh 
Lydia thart timpeall agus í leathbhealach5 trasna an Atlantaigh. Mar sin féin, 
bhí sé thar a bheith spéisiúil Lydia a leanúint agus í ar a haistear. Tabhair 
cuairt ar an láithreán gréasáin chun siorcanna clibeáilte eile a fheiceáil 
www.ocearch.org. 

Cuireann sé go mór leis an tuiscint atá againn ar an 
aimsir nuair a dhéantar taifead1 ar an méid báistí a 
thiteann. Faraor, bíonn costas mór ag baint le cothabháil2 
a dhéanamh ar na gairis eolaíochta3 a dhéanann taifead 
ar an mbáisteach. Bíonn eolaithe i gcónaí ag iarraidh smaoineamh ar 
shlite nua chun an t-eolas sin a bhailiú. Ceapann Rolf Hut, eolaí in Ollscoil 
Teicneolaíochta Delft san Isiltír, go bhfuil sé tar éis teacht ar an bhfreagra. 
Tá scáth báistí déanta aige a bhfuil brathadóir báistí4 ann. Nuair a thiteann 
na braonacha báistí air airíonn an brathadóir na creathanna5 a dhéantar ar 
an gcanbhás6. Seoltar an t-eolas sin ar aghaidh chuig fón póca agus déantar 
é a uaslódáil ansin ar ríomhaire. Bíonn an ríomhaire in ann an méid báistí a 
thit a oibriú amach. Cé nach mbeadh sonraí den chineál sin chomh beacht7 

céanna leis na sonraí ó mhéadar ceart báistí, d'fhéadfaí iad a úsáid in 
éineacht le bealaí eile taifeadta chun cur lenár dtuiscint ar an aimsir.
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Cá háit ar domhan?
Ar smaoinigh tú riamh faoi cé chomh sean is atá an 
talamh ar a bhfuil do theach? Nó an raibh a fhios agat 
go bhfuil na carraigeacha in áiteanna difriúla níos sine 
ná a cheile? Mar shampla, na carraigeacha is sine san 
Íoslainn, cruthaíodh tuairim agus fiche milliún bliain ó 
shin iad. Seans go gceapfá go bhfuil siad sin an-ársa. 
Ach tá siad an-óg i gcomparáid leis na carraigeacha in 
iar-thuaisceart Cheanada a cruthaíodh tuairim agus 
4 billiún bliain ó shin. Dá mba sheanbhean 83 bliain 
d’aois í Ceanada, ní bheadh san Íoslainn ach leanbh 
5 mhí d’aois! Tá cuid de na carraigeacha is óige ar 
domhan san Íoslainn agus tá an tír ag fás go mall  
i gcónaí.
Tá an Ioslainn suite ar imeall thuaidh na hEorpa, taobh 
leis an nGraonlainn agus gar don chiorcal Artach. Is í 
an tír is lú dlús daonra1 san Eoraip í. Tá achar iomlán 
de 103,000 km2 inti ach níl ach daonra de bheagán os 
cionn 325,000 inti. Is é Reykjavík an phríomhchathair.

An Íoslainn

Géasair
Ó tharla na plátaí teicteonaice 
a bheith ag gluaiseacht 
amach óna chéile, bíonn an 
charraig leáite, nó an magma1 
mar a thugtar uirthi, gar 
don dromchla san Íoslainn. 
Teastaíonn teocht an-ard, 
700 -1300°C, le carraigeacha 
a leá. Bíonn dromchla na 
talún sách te in áiteanna le 
huisce a bhruith! Áit a mbíonn 
an t-uisce díreach faoin 
talamh is féidir leis bruith agus 
scairdeadh2 aníos ina phléasc 
ar an dromchla. Géasar a 
thugtar ar a leithéid sin. 

An Dúlra san Íoslainn
Fásann go leor caonach agus 
léicean1 san Íoslainn agus 
bíonn an tírdhreach2 ar fad 
faoi bhrat ildaite acu. 
Caitheann go leor éan 
imirceach an geimhreadh san Íoslainn chun éalú 
ón bhfuacht i dtíortha eile. Ceann díobh sin is ea 
an deargán sneachta, a thagann go hÉirinn freisin. 
Skógarþröstur a thugtar air san Íoslainnis. 
Toisc go bhfuil an Íoslainn chomh hóg sin mar thír, 
níor éirigh le móran speiceas crann í a shroicheadh 
fós. Na crainn sin a bhíonn ag fás ann, bíonn siad 
beag go maith de bharr an aimsir a bheith chomh 
fuar sin. Tá scéal grinn acu san Íoslainn faoi sin: 
‘Céard a dhéanfá dá rachfá ar seachrán i bhforaois 
san Íoslainn? Sheasfá suas!’

Le caoinchead N
ASA

Plátaí Teicteonaice 
Sna 1960idí cuireadh teoiric nua chun cinn faoin gcaoi 
a gcruthaítear carraigeacha nua agus faoin gcúis le 
creathanna talún agus bolcáin1 a bheith in áiteanna 
ar leith. De réir na teoirice sin is plátaí teicteonaice is 
cúis leis na nithe sin. Is codanna ollmhóra de screamh 

an domhain2 iad na plataí agus bíonn iad ar snámh ar 
an gcarraig leáite leachtach3 atá thíos faoi dhromchla 
an domhain. Buaileann na plátaí in aghaidh a chéile go 
minic ó tharla iad a bheith ar snámh. In áiteanna eile, 
san Íoslainn mar shampla, bíonn siad ag gluaiseacht 
amach óna chéile agus cruthaítear talamh nua dá bharr. 
Tá an Íoslainn ag fás léi go mall, ar aon luas le hingne do 
mhéire. 

Tá dhá phláta teicteonaice buailte le chéile2 faoin Íoslainn. 
(Féach an ciorcal buí thuas.)

Le caoinchead U
SGS



Líon an Dúlra  Samhradh 2015  www.naturesweb.ie
13© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

Freagraí: (1) Bóín Dé (2) Collach (3) Líomóid (4) 
Feirmeoir déiríochta (5) Bólacht (6) Theodore 
Roosevelt (7) Séasal (8) Meiriceá Thuaidh (9) 
Scáth báistí (10) Éan pasaireach (11) Droichead na 
Bandan (12) Ulchabhán Donn (13) 20 milliún (14)
Bó mhara (15) Smugairle Róin

Cé na 5 dhifríocht?

Cum Fortheideal
Bíodh spraoi agat féin 
agus ag do chairde. 
Cum fortheideal* 
a d’oirfeadh don 
ghrianghraf seo de 
dhá bhéar dhonna.

Leathanach Spraoi 

1. Cén cineál feithide a ndearna Iontaobhas 
Fiadhúlra na hÉireann, Biology.ie agus 
Músaeim Náisiúnta Thuaisceart Éireann 
suirbhé air anuraidh?

2. Céard a thugtar ar an mbéar donn fireannach?
3. Cén toradh a úsáidtear mar mhaisiú ar oideas 

an Bhradáin Cheiliúrtha?
4. Cén sórt feirmeora é David Sheehy?
5. Cén cnuasainm a thugtar ar ghrupa bó?
6. Cén t-uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá 

ar ainmníodh an ‘Teidí’ as?
7. Céard a fhaightear nuair a chrosáiltear séabra 

le hasal?
8. An i Meiriceá Thuaidh nó san Eoraip a 

fhaightear an t-ollbhéar, ar fospeiceas é den 
bhéar donn?

9. Cén rud coitianta a d'fhéadfaí a úsáid amach 
anseo chun an bháisteach a thaifeadadh?

10. An éan pasaireach nó éan creiche é an Caislín 
Cloch?

11. Cá ndearna David Sheehy staidéar ar an 
bhfeirmeoireacht?

12. Cén sort ulchabháin a rinne turas 480 km ar 
thraein lastais?

13. Cé chomh fada ó shin a rinneadh an chuid is 
sine den Íoslainn? 

14. Cén t-ainmhí a bhféadfaí a ceapadh faoi gur 
múrach a bhí ann?

15.  Cén créatúr mara in ‘Saol an Chósta ó Bhun go 
Barr’a bhfuil corp bog ar nós glóthaí aige?

Cad a d'fhoghlaim tú?
Tá freagraí na gceisteanna seo le fáil sa 

nuachtlitir... Meas tú an cuimhin leat iad?

Cén rud a bhíonn ag 
fás síos?

Eireaball na bó!

Cad a théann suas ach 
nach dtagann anuas?

D’aois.

Cé acu is cliste cearc bhán nó cearc 
dhubh?  
Cearc dhubh mar is féidir léi ubh 
bhán a bhreith!

Níl sé amuigh agus níl sé 
istigh. Déanann sé gar 
mór don teach:

Doras. 

Cén fáth a mbíonn meigeall 
ar ghabhar?

Mar níl sé in ann é féin a 
bhearradh.
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Gné-alt 

Sábháilteacht  
sa Linn Snámha

CUIMHNIGH AR NA RIALACHA SEO:             BÍODH SPRAOI AGAT.            TAR ABHAILE SLÁN.

Bí cúramach agus ná tum isteach in 
uisce éadomhain1.

le
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Faigh amach cé chomh domhain is atá 
an linn sula dtéann tú isteach san uisce. 
Cuir ceist ar an ngarda tarrthála2 más gá.

Má bhíonn leanaí óga in éineacht 
leat, coinnigh súil ghéar orthu ar 
feadh an ama.

Ba cheart go mbeadh duine fásta leat  
i gcónaí agus tú ag súgradh le huisce.

Lean na rialacha sábháilteachta ar 
fad: ná rith, ná tum isteach3 agus ná 
bí ag imirt go garbh.

Féach a bhfuil aon duine eile sa linn 
sula dtéann tú isteach san uisce.

Uaireanta 
ní bhíonn bac 
ceart idir linn  

na leanaí agus an 
linn mhór. 

Bí cúramach! 

Nuair a 
shroicheann 

tú an linn, faigh 
amach an bhfuil 
Garda Tarrthála 
ar dualgas sula 

dtéann tú isteach 
san uisce! 

Bí ar d’aire  
nach bhfuil titim 
obann in urlár na 

linne.

Ná téigh ag 
snámh go ceann 
uair an chloig tar 

éis duit bia  
a ithe .

Uaireanta 
bíonn an 

t-urlár fliuch agus 
sleamhain.  

Bí cúramach!

Ná téigh ag 
snámh in uisce 
atá salach ná 
broghach4!

Éist  
le 

treoracha 
na nGardaí 
Tarrthála.

Is ar mhaithe 
leatsa iad na 

treoracha sin!

Seachain 
tíleanna 

briste nó áiteanna 
ina bhfuil tíleanna 

in easnamh.

1 2

3 4

5 6
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B É A R D O N N D U B L H E Í Á S C

A Ó I G E O F I S I C E Ó I R M C S

I B N I A G N O N N I A L S O Í N A

N Ú Ó O Í T C N Ó U I Ú A M A O A C

F I E Í Ú T N Á H B A H C L U R N R

H I Á R N N E F T Í O F Ú E H R A O

I M A N N A C R O I S L E C A A G P

A É C A T R É Á Ó T U M A S Ó I R S

A O O H C H B R I A S S A Á A D É L

R G E O F I S I R C F É E A H R A O

E R I A C S A I S I G N A P C I O Í

A C Á T A C O L L A C H C S O N C M

C U N P L E L Ú R E N A I A A N H E

H S Ú Á M Ú R A C H A D I O F L T R

D É I R Í O C H T I É B Á E B C A I

B C I M H C O L C N Í L S I A C P G

S E B Ó R D H U I L L E I C H I A Á

F L E A S A T S Ó H C N A L 0 A S R

Curadach focal

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

RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo
Béar Donn (1, 1, Soir); Saol an Chósta (17, 18, Siar); Ba (1, 1, Soir); Feirmeoir (1, 18, Soir 
Ó Thuaidh); Iascaire (8, 11, Siar); Déiríocht (1, 15, Soir); Bóín Dé (2, 3, Soir Ó Dheas); An 
Íoslainn (12, 5, Siar); Caislín Cloch (16, 16, Siar); Murúcha (5, 13, Soir); Ulchabhán (15, 5, 
Soir Ó Thuaidh); Parasól (18, 7, Siar Ó Thuaidh); Siorcanna (11, 7, Soir); Séasal (11, 9, Soir 
Ó Dheas); Géasar (11, 11, Soir Ó Thuaidh); Faocha (15, 14, Ó Thuaidh); Ochtapas (17, 18, Ó 
Dheas); Collach (6, 12, Soir).

Béar Donn 
Saol an Chósta
Ba
Feirmeoir
Iascaire
Déiríocht

An Íoslainn
Bóín Dé 
Murúcha 
Ulchabhán
Parasól
Siorcanna

Séasal 
Géasar 
Faocha 
Ochtapas
Collach

Samhradh 2015 
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PHARMACHEMICAL IRELAND
Dírithe ar Thodhchaí Fholláin

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas le Pharmachemical Ireland 
as a thacaíocht agus an nuachtlitir seo á foilsiú.  
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin leis na daoine a chuidigh leis 
an nuachtlitir, go háirithe Cally Harmer, John Joyce, Michael Ludwig, 
Robbie Murphy, David Sheehy, Roger Sweeney, Jez Wickens and Alan 
and Elaine Wilson.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Stáisiún Mhara Inis Arcáin ar 
www.sherkinmarine.ie

Samhradh 2015

Dialann Dúlra

Cuir 
eolas ar 

cheithre chineál 
éin nua agus 

foghlaim rud éigin 
faoi gach ceann 

acu.

Aimsigh 
Iúpatar 

i spéir na 
hoíche.

Cas 
as an 

sconna1 agus 
d’fhiacla á 
scuabadh 

agat.

Bailigh 
uisce báistí 

agus bain úsáid as 
chun do phlandaí a 

uisciú3.

Féach 
cé chomh 

geal is a bhíonn 
sé istoíche2 i rith 
an tsamhraidh.

Glac 
grianghraif 

de bhláthanna 
fiáine le ceamara 

digiteach.
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Foclóirín

Lch 2
Teidí - an Béirín
1. Barróg = hug

2. an-cheanúil orthu = very fond of them

3. béiríni bréige = toy bears

4. ar thuras seilge = on a hunting trip

5. scata sealgairí = a group of hunters

6. stuáilte = stuffed

7. béiriní bréige a dhéanamh = to produce toy bears

Bradán Ceiliúrtha = Celebration Salmon 
1.  na geolbhaigh = the gills 

2. scragall  stáin= tin foil

3. gais pheirsile, duilí labhrais = parsley stalks, bay 
leaves 

4. séalaigh = seal

5. ar suanbhruith = simmering 

6. déan é a mhaisiú = garnish it

7. na heití = the fins

8. blathanna inite = edible flowers

9. breac geal  = sea trout

Lch 4

Iascairí Piseogacha = Superstitious Fishermen
1. teicneolaíocht shofaisticiúil = research vessel

2. gabháil mhaith iasc = a good catch of fish

3. rúcach = rook

Lch 3

An Caislín Cloch = Stonechat
1. smólach = thrush

2. cuilire = flycatcher

3. tailte garbha féaraigh = rough grassland

4. ag smeachadh = flicking

5. ar dhriseacha agus ar aiteann = on brambles and 
gorse

6. cniogadh = a click

Éin Phasaireacha= Passerine (Perching) Birds
1. éan pasaireach = perching bird

2. ar fara = perching

3. meantán gorm = blue tit

Fíricí maidir leis an gCaislín Cloch
1. níos murtallaí = duller

2. larbhaí = larvae

Lch 4 ar lean

Iascairí Piseogacha = Superstitious Fishermen

4.  go tóin poill = to the bottom of the sea

5.  cupán tae a chorraí = to stir a cup of tea

6.  go tabharfá uait an t-ádh = go mbeadh mí-ádh i 
gceist = that you would bring bad luck on yourself

Murúcha = Maighdeana mara = mermaids
1. cabhail duine = a human torso

2. mairnéalaigh Arabacha = Arab sailors

3. dugang = dugong

4. an bhó mhara = sea cow

5. díothaithe = extinct

6. cruth céasla ar lapaí = paddle-shaped flippers

7. dathúil = good-looking

8. múrach mhiotasach = mythical mermaid

9. cuma ghleoite agus spéiriúil = graceful and 
beautiful appearance

Lch 5
An Cósta ó Bhun go Barr
1. Ancaire = Anchor

2. Baoi = Buoy

3. Cuán Mara = Sea-urchin

4. Dumhach = Dune

5. Eangach = Net

6. Faocha = Periwinkle

7. Gliomach = Lobster

8. Halmadóir = Helm

9. Inbhear = Estuary

10. Jib = Jib

11. Lugach = Lug-worm

12. Maicréal = Ronnach/Murlas = Mackerel 

13. Naomhóg = bád seiche cosúil le currach =  a hide 
boat similar to a currach

14. Portán = Crab

15. Rón = Seal

16. Smugairle Róin = Jellyfish

17. Uisce Beatha = Feamainn dhearg is féidir a ithe = 
an edible red seaweed

18. Vearnais = Varnish

19. Zóplanctón = Zooplankton

20. seithe = hide/cow skin

21. uachais = burrow

22. luamh = yacht
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Foclóirín

Lch 8
Gníomhaíocht
1. bólacht  = Herd

2. fionnadh bó = a cow’s coat 

3. filleadh beag= a small fold

Lch 10

Seoltaí Fónta Gréasáin = Useful web addresses
1. láithreáin sheachtracha ghréasáin = external 

websites

Lch 7

David Sheehy – Feirmeoir Déiríochta
1. Coláiste Talmhaíochta Dhairbhe = Darrara 

Agricultural College

2. Cloich na Coillte = Clonakilty

3. le bleán = to be milked

4. leasachán le leathadh = fertilizer to be spread
5. sadhlas = silage

6. saoiste = boss

7. feirm theaghlaigh = family farm

8. mar chéadfhreagróirí = as first responders

9. mar pharamhíochaineoir = as a paramedic

10. Ná bíodh aon cheangal ort = Don’t limit yourself 

11. bleánlann = milking parlour

12. crobhaingí = clusters

13. blite = milked 

14. a thál gach bó = that every cow produced

15. each-chumhacht = horsepower 

16. buainteoir = mower

17. leatóir leasacháin = fertiliser spreader

18. tancaer sciodair = slurry tank

19. pléghrúpaí feirme = farm discussion groups

Lch 11

Siorcana á Leanúint
1. tionscadal taighde = research project

2. sa chaighean = in the cage

3. clib = tag

4. Rianaire Siorca Domhanda = Global Shark Tracker

5. leathbhealach = halfway

Kumba an ‘Séasal’ = Kumba the ‘Zonkey’
1. nuair a chrosáiltear... le = when it is crossed with 

a... 

2. asal abhcach ailbíneach = dwarf albino donkey

Suirbhé ar Bhóíni Dé = Ladybird Survey
1. Iontaobhas Dúlra na hÉireann agus Músaeim 

Náisiúnta Thuaisceart Éireann = Irish Wildlife 
Trust and the National Museums of Northern 
Ireland 

2. léarscáiliú speiceas = species mapping

Turas Difriúil Traenach
1. ulchabhán = owl

2. ar fara = perched 

3. tháinig mearbhall air = he became confused

4. tugadh chun bisigh é = he was brough back to 
health

5. san fhiántas = in the wild

Ceathanna Aibreáin á dTaifeadadh
1. taifead = record

Lch 5 (ar lean)

An Cósta ó Bhun go Barr
23. trédhearcach = transparent

24. spíceach = spikey

25. snámhán = float

26. mogaill = mesh

27. crústach = crustacean 

28. blaosc = shell

29. crúba = claw

30. tréshoilseach = translucent

31. mar a bheadh glóthach = just like jelly

Lch 9

An Béar Donn = Brown Bear
1. Dronn gualainne = shoulder hump

Lch 9 (ar lean)

Suipéar na mBéar
1. ar bharr an bhiashlabhra = at the top of the food-

chain

2. uiliteoirí = omnivorous creatures

3. múis = moose

An Béar Donn in Éirinn
1. extinct = díothaithe 

Gaolta
1. Soipríonn siad = they nestle

2. an t-ollbhéar Meiriceánach, an béar donn 
Eoráiseach, agus béar donn Alascach = the 
American grizzly bear, the Eurasion brown bear 
and the Alsakan brown bear
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Foclóirín

Lch 13

Leathanach Spraoi

Cum Fortheideal = Compose a Title

Lch 12

An Íoslainn
1. dlús daonra = population density

Plátaí Teicteonaice = Tectoinic Plates
1. creathanna talún agus bolcáin = earthquales and 

volcanoes

2. screamh an domhain = the Earth’s crust

3. carraig leáite leachtach = liquid molten rock

4. Tá... buailte le chéile = they meet

Géasair = Geysers
1. magma = magma 

2. bruith agus scairdeadh = boil and gush

An Dúlra san Íoslainn
1. caonach agus léicean = mosses and lichen

2. tírdhreach = landscape 

Lch 14

Sabháilteacht sa Linn Snámha
1. éadomhain = shallow

2. garda tarrthála = lifeguard

3. ná tum isteach= don’t dive in

4. broghach = murky

Lch 16

Dialann Dúlra
1. sconna = buacaire = tap

2. istoíche =  at night

3. do phlandaí a uisciú = to water your plants

4. Iúpatar = Jupiter

Lch 11 (ar lean)
2. cothabháil = maintenance

3. gairis eolaíochta = scientific apparatus

4. brathadóir báistí = rain detector

5. creathanna = vibrations

6. canbhás = canvas

7. chomh beacht = as precise


