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Míolta Móra Dronnacha!

I

s iontach an rud é dea-scéala* a fháil, go háirithe ó bhí an drochscéal againn faoin míol mór i nDún na Séad
in eagrán an Fhómhair. Fuaireamar neart tuairiscí in 2012 go raibh míolta móra le feiceáil ar chósta thiar
theas na hÉireann*. Go deimhin, bhí mo dheartháir féin ag breathnú orthu as arda an tSléibhe Mhóir, sliabh
i ndeisceart Inis Arcáin. Bhí míolta móra dronnacha* le feiceáil, droimeitigh*, droimeitigh bheaga*, deilfeanna*
agus deilfeanna bolgshrónacha*. Bhí sé d’ádh air freisin gur éirigh leis dul ar thuras in éineacht le Richard O’Flynn
le breathnú ar na míolta móra. Chonaic sé trí mhíol mhóra dhronnacha agus trí dhroimeiteach i ngar dó. Tá
grianghraif iontacha agus gearrthóga físe* ar an láithreán Facebook ‘Best Photos of Baltimore’ agus tá neart
eolais le fáil ar an láithreán atá ag an nGrúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna www.iwdg.ie.

Trosc Deataithe

Grianghraf : © BIM

Grianghraf © Robbie Murphy

Leathanach an Eagarthóra

le Spionáiste agus Cál Ceannann
Bagúin & Cainninne
Na Comhábhair*:
•
•
•
•
•

mionghearrtha agus duille labhrais

700 g / 1½ punt d’iasc deataithe* –
trosc*, mangach* nó cadóg*
570 ml / 1 phionta bainne
330 g / 12 únsa spionáiste agus é
mionghearrtha*
55 g / 2 únsa ime
Piobar úrmheilte*, cainneann

An tIasc
• Cuir an trosc* in uisce fuar. Déan é
a théamh go dtí an fiuchphointe*
agus bain den teas láithreach é.
• Cuir sa bhainne é. Cuir an
piobar, an chainneann* agus
an duille labhrais* isteach leis.
Suanbhruith* ar feadh 3-4
nóiméad é.
• Bain amach an t-iasc agus coimeád
te é. Coinnigh an leacht féin ar
leataobh.
• Cócaráil an spionáiste le him i
gcorcán te ar feadh nóiméad
amháin.
An tAnlann
• Cuir an plúr agus an t-im
cumasctha* isteach leis an leacht
cócarála*.
• Gread* thar an teas é go mbíonn
sé mín agus cócaráilte.

Anlann Meala agus Mustaird*
•
•
•
•

•

25 g / 1 únsa ime agus 25 g / 1 únsa de
phlúr, iad cumasctha le chéile
1 spúnóg bhoird* de mhil
1 spúnóg bhoird de mhustard
slánghráin*
Salann agus piobar úrmheilte

Measc isteach an mhil agus an
mustard. Seiceáil an blastanas*.

Cál Ceannann*
• 10 bpráta meánmhéide – bruite
agus brúite*
• 25 g / 1 únsa ime
• 170 g / 6 únsa de shlisíní bágúin –
gearrtha ina stiallacha*
• 1 Cainneann – mionslisnithe
An Modh
• Frioch na slisíní agus an cainneann
go héadrom in im.
• Cuir an brúitín* isteach leo.
Blaistigh agus measc le chéile iad.
• Socraigh an t-iasc agus an cál
ceannann ar phlátaí teo.
• Cuir an t-anlann meala agus
mustaird leo mar aon leis an
spionáiste te agus ruainne ime*.
(Bia do cheathrar.)

Fáilte chuig Eagrán
an Gheimhridh
de Líon an Dúlra.
Tá go leor faoi
chaibidil san eagrán
seo: an phirimid
dramhaíola,
fiadhúlra na hÉireann, an clár
Ná Fág Rian ina measc. Ó tharla
séasúr na Nollag a bheith buailte
linn déanaimid plé ar an Turcaí
Fiáin agus ar an gCrann Nollag
freisin.
Bain sult as!
Susan
R-phost: editor@naturesweb.ie
Láithreán Gréasáin:
www.naturesweb.ie
Eagarthóir: Susan Murphy
Wickens
Leagan Amach agus Dearadh:
Susan Murphy Wickens
Grianghraif agus Fáisc-ealaín:
Cóipcheart © 2012 Stáisiún
Mara Inis Arcáin agus a chuid
ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
Comhfhreagraí Eachtrach: Michael
Ludwig
Leagan Gaeilge: © Foras na
Gaeilge 2013
© Stáisiún Mara Inis Arcáin 2012

Arna chur i láthair ag BIM & Elaine
Kelly, Institiúid Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath www.bim.ie
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Éanlaith
An Turcaí Tí

Le caoinchead Alan D. Wilson www. naturespicsonline.com

An Turcaí Fiáin
Is as Meiriceá Thuaidh don Turcaí
Fiáin ó dhúchas agus faightear i
Meicsiceo agus i gCeanada freisin
é. Tá roinnt fospeiceas* den
turcaí fiáin ann ach ní hionann go
hiomlán an dath agus dealramh a
bhíonn orthu ar fad. Bíonn nósanna
iompair* agus gnáthóga éagsúla*
acu freisin.
Itheann an turcaí fiáin gach saghas
bia, feithidí*, síolta, caora* agus
dearcáin* agus cnónna eile. Cé
gur nós leis siúl chun a chuid
fuinnimh a chaomhnú, tá cumas
láidir eitilte*
turcaí fiáin,
Éan géim* is ea an Turcaí Fiáin, sa
murab ionann
bíonn an-tóir air ar mhaithe le agus an turcaí
spórt agus le bia. Faoi thús an tí. Oireann
20ú haois sna Stáit Aontaithe, sciatháin an
bhí an turcaí fiáin nach mór
turcaí fhiáin
díothaithe* ag an tseilg agus
d’eitiltí gairide
ag an scrios a rinneadh ar a
gasta*.
chuid gnáthóga. Rinneadh
An Meireiceánach Glas a thugtar
sár‑iarracht, áfach, an turcaí
a thabhairt ar ais* i gceantair ar fhospeiceas an oirthir. Bíonn
corp mór ag an gcoileach agus
sna Stáit Aontaithe agus tá
cluimhreach* air de chleití
méadú mór tagtha ar líon na
dturcaithe fiáine mar thoradh lonracha ar dhath an umha* a
mbíonn loinnir ghormghlas* orthu.
air sin.
Cloigeann maol agus craiceann
bándearg a bhíonn air. Carancailí* a
An as an Tuirc don
thugtar ar na hornáidí feolmhara*
turcaí?
ar a mhuineál agus ar a scornach.
Ní as an Tuirc don turcaí
Le linn shéasúr an ghoir*, tagann
dath geal gorm agus bán ar an
ar chor ar bith. Ó 1500 ar
gcraiceann. Bíonn na carancailí mar
aghaidh, thug taiscéalaithe
a bheadh féasóg gheal rua. Bolgann
ón Eoraip* an Turcaí Fiáin ar
sé a chluimhreach, ardaíonn sé
ais leo ó Mheicsiceo
cleití a eireabaill agus tosaíonn sé
chun na hEorpa. An
ar a bheith ag gogal*. Éan seang*
príomhbhealach
tanaí í an chearc i gcomparáid leis
agus bíonn dath leamh* uirthi. Ní
tráchtála*
bhíonn féasóg uirthi.
ó Chríocha

Mheiriceá go
dtí an Áise, is trí
Chathair Chonstaintín
(Ionstanbúl) sa Tuirc a chuaigh
sé san am sin. Mar gheall air
sin, nuair a tháinig an Turcaí
Fiáin go Sasana, is leis an Tuirc
a shamhlaigh daoine é.*

I Meicsiceo, thart
ar 2000 bliain ó
shin, a thosaigh
daoine ag coimeád
bán a
turcaithe tí*. Thug Dath
bhíonn ar
taiscéalaithe ón
chuid de na
Eoraip an turcaí tí go Turcaithe Tí.
Sasana sa séú céad
déag. Bhí an-éileamh* air as a
chuid feola, as a chuid uibheacha
agus as a chuid cleití maisiúla*.
Bhí éileamh chomh mór sin ar an
turcaí gur thosaigh na Sasanaigh
ar an Turcaí a thabhairt ar ais
go Sasana leo tar éis dóibh an
chóilíneacht* a bhunú i Meiriceá
Thuaidh. Is féidir an turcaí fiáin a
aithint ón turcaí tí ach féachaint
ar na cleití eireabaill*. Barr bán
a bhíonn ar chleití eireabaill an
turcaí tí, tréith a bhaineann leis
an speiceas fiáin i Meicsiceo as
ar shíolraigh* sé. Barr donn, i
gcoitinne, a bhíonn ar chleití
eireabaill an turcaí fhiáin. Tá
an‑éileamh i gcónaí ann ar fheoil
an turcaí.
Turcaí a bhíonn ag daoine
le haghaidh príomhchúrsa
Dhinnéar na Nollag go minic. Go
traidisiúnta, ba iad an ghé nó
an lacha a bhíodh a d’itheadh
daoine roimhe sin. Sna Stáit
Aontaithe is dlúthchuid de bhéile
traidisiúnta an Bhuíochais* é
an turcaí. Déantar an fhéile
sin a cheiliúradh gach bliain ar
an Déardaoin
deiridh de mhí
na Samhna.

Turcaithe
Coileach* a thugtar ar an turcaí fireann, cearc a thugtar ar an turcaí
baineann agus éan turcaí a thugtar ar an gceann óg. Ar an talamh,
anuas ar bhrat de dhuilliúr nó d’fhásra*, a neadaíonn an turcaí fiáin.
4-17 ubh a bheireann an chearc. Bíonn an baol ann go n-íosfadh an
coileach na huibheacha, coimeádann an chearc an nead i bhfolach
uaidh, mar sin. Nuair a thagann na héanáin* amach as na huibheacha,
leanann siad an mháthair ar feadh cúpla lá. Ní bhíonn siad i bhfad ag
foghlaim conas aire a thabhairt dóibh féin, áfach.
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Saol na Mara
Cad is cúis leis an taoide?
An Domhan

An Mhuir

Farraige gan Taoide…

Lagtrá …

Lán Mara …

Mura mbeadh an ghealach agus
an ghrian ann ní bheadh fórsa ar
bith ag feidhmiú ar an bhfarraige,
seachas imtharraingt an domhain*.
Chlúdódh an fharraige an domhan
go réidh cothrom. Ní bheadh lán
mara* ná lagtrá* ann ná ní bheadh
taoide ar bith ann. An bheirt atá sa
phictiúr, an duine ar an talamh agus
an duine sa bhád, d’fhanfaidís ar
an leibhéal céanna i gcoibhneas a
chéile* i gcónaí.

Is carraig ollmhór í an ghealach
agus dá réir sin, feidhmíonn sí fórsa
imtharraingthe ar an domhan.
Bíonn sí ag tarraingt ar an domhan
mar a dhéanfadh maighnéad
ollmhór*. Bolgann* an fharraige
faoi tharraingt na gealaí agus
cruthaítear bolg farraige* eile ar
an taobh eile den domhan freisin.
Íslíonn sé sin leibhéal na farraige
san áit ina bhfuil an bheirt. Islítear
an bád agus bíonn sé faoi bhun
leibhéal na talún.

Agus an ghealach ag rothlú*
timpeall ar an domhan, leanann an
bolg uisce í go dtí an áit ina bhfuil
an bheirt lonnaithe*. Ardaítear an
bád is bíonn sé os cionn leibhéal
na talún. 12 uair an chloig agus 25
nóiméad a bhíonn ann idir gach
lán mara. Rothlaíonn an domhan
timpeall ar a ais* thar thréimhse
24 uair an chloig. Tréimhse 28
lá a ghlacann fithis na gealaí*
mórthimpeall an domhain.
Agus an ghealach ag rothlú léi,
bíonn sí tuairim is 50 nóiméad
sa lá chun tosaigh ar* rothlú an
domhain: 1/28 × 24 × 60 = 51.42
nóiméad.
Gach leathlá bíonn lán mara nua
ann. Tuairim agus 25 nóiméad níos
déanaí ná an lán mara a bhí ann
díreach roimhe a bhíonn sé: 51 .42
÷ 2 = 25.71 nóiméad.
Uaireanta bíonn lán mara an-ard
agus lagtrá an-íseal ann. Rabhartaí*
a thugtar orthusan. An ghrian agus
an ghealach a bheith ag tarraingt sa
treo céanna is cúis leis sin.

Cumhacht na Taoide
Is minic a bhíonn taoide an-ard nó
an-íseal ann sa Fhrainc. Bíonn dóthain
cumhachta* i ngluaiseacht an uisce* sin
le tuirbín a thiomáint agus le leictreachas
a ghiniúint. Tógadh damba* ollmhór
trasna ar shruth na taoide ag La Rance.
Brúnn sé sin an taoide trí thuirbín* a
thiomáineann gineadóir leictreach*.
Suas le 240 Meigeavata cumhachta* a
ghineann sé.

Cumhacht a bhaint as an taoide ar Loch Cuan
Is fada cumhacht na taoide a bheith in úsáid ar Loch Cuan, Co.
Aontroma. Chomh fada siar leis an 7ú haois, bhí na manaigh* i mainistir
Naondroma ag baint leas as cumhacht na taoide chun muilte a rith
*ann. Líontaí linn an mhuilinn agus an taoide ag líonadh agus d’úsáidtí
an t-uisce chun an muileann a rith ansin.
In 2008 cuireadh an tuirbín is mó agus is cumachtaí ar domhan i Loch
Cuan mar chuid den SeaGen Offshore Tidal Project. Tá dhá rótar* ar an
tuirbín, iad 16 méadar ar trastomhas*. Casann an taoide na rótair sin
agus í ag trá* nó ag líonadh*. Gineann an tuirbín suas le 6,000 MW in
aghaidh na bliana. Sin an méid céanna is a ghinfeadh tuirbín gaoithe
2.4 MW.

Dialann Chaptaen
Cuachma
Cóipcheart John Joyce
2012
www.captaincockle.com
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Ainmhithe
An Séabra Coiteann
Ainm Eolaíoch: Equus Burchelli
Ainm Gaeilge: Séabra Burchell nó an Séabra Coiteann

Na Speicis den Séabra
Trí speiceas* séabra atá ann: Séabra Burchell,
Séabra Grevy agus an Séabra Sléibhe. Ar Shéabra
Burchell amháin a bhíonn stríoca faoin mbolg.
Feictear an speiceas sin go forleathan ar mhachairí
féaracha* dheisceart agus oirthear na hAfraice.
Bailíonn siad le chéile ina dtréada móra* ina
mbíonn grúpaí de theaghlaigh éagsúla*.
Is é Séabra Grevy an séabra is mó de na spéicis.
Bíonn cluasa móra cruinne* air agus marc
V-chruthach ar a shrón aige. Is in oirthear na
hAfraice a fhaightear é. Níl sé chomh sóisialta le
séabra Burchell agus ní chruinníonn sé i dtréada
móra. Tá an speiceas i mbaol a dhíothaithe* anois.
Is sna sléibhte i ndeisceart na hAfraice a fhaightear
an Séabra Sléibhe. An-dreapadóir is ea é agus
cuidíonn a chrúba bioracha* leis a bhealach a
dhéanamh thar na carraigeacha. Saintréith* eile
de chuid an speicis is ea an phreiceall*, filleadh
craicinn*, a bhíonn ar a mhuineál. Tá an speiceas
seo faoi bhagairt agus tá baol ann go ndíothófar go
luath amach anseo é. Tá iarrachtaí ar
bun chun Séabra Grevy agus an Séabra
Sléibhe a chaomhnú*. Coimeádtar súil
ghéar ar an dá speiceas.

Ainmhithe ‘corr-ladhracha’* a thugtar ar an séabra,
ar an gcapall agus ar an asal. Ní bhíonn acu ar
a gcosa ach an t-aon ladhar (crúb)* amháin. Tá
an séabra an-chosúil leis an gcapall, ainmhí atá
gaolmhar dó. Bíonn corp mór, cloigeann fada agus
eireaball ag an dá ainmhí agus ceithre chos fúthu
freisin. Ní bhíonn stríoca dubha agus bána ar an
gcapall, dár ndóigh. Bíonn patrún ar leith de stríoca
ar gach séabra, mar a bhíonn méarlorg ar leith* ag
gach duine daonna.
Cabhraíonn na stríoca leis an séabra é féin a
chosaint ar chreachadóirí*. Fágann siad go mbíonn
sé níos deacra ar chreachadóirí séabra aonair a
fheiceáil agus aithint sa tréad. Ní bhíonn sé chomh
héasca ag an gcreachadóir ainmhí a scaradh
amach ón tréad, mar sin. Sin bua an-tábhachtach
go luath ar maidin agus um thráthnóna nuair a
bhíonn creachadóirí
An Hippotigris
ag seilg*, an leon,
an liopard agus an
An raibh a fhios agat gur
hiéana*. Luibhiteoir* thug na Rómhánaigh
é an séabra. Itheann hippotigris nó
tíogar-chapall ar
sé féar den chuid is
mó, chomh maith le Shéabraí Grevy?
duilliúr agus péacáin*. Thraenáil siad iad le
Is gá dó neart uisce a carbaid dhá roth* a
tharraingt ina gcuid sorcas?
ól le fanacht folláin.

Fíricí maidir le Séabra Burchell

Airde: 1.3 m
Meáchan: 175 – 385 kg
Dath: Dubh agus bán
An Séabra óg: Searrach* a thugtar air. Bíonn sé in
ann seasamh cúpla uair a chloig tar éis a bhreithe.
An Séabra Baineann: Láir* a thugtar uirthi.
Saolaítear searrach amháin di ag an am agus
cothaíonn sí ar feadh bliana é.
An Séabra Fireann: Stail* a thugtar air. Leanann láir
amháin nó grúpa láracha é. Bíonn a gcuid searrach
leo. Tugann an stail cosaint dóibh ar fad.
Aiste Bia: Féar den chuid is mó. Péacáin agus
duilleoga freisin.
Gnáthóg: Machairí féaracha an tsabhána*
agus na coillte in oirthear agus i ndeisceart
na hAfraice.
Limistéar: Oirthear agus deisceart na
hAfraice.
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Gné-Alt

Pirimid na Dramhaíola*

SEACHAIN
LAGHDAIGH

Nuair a chaithimid dramhaíl uainn, ní bhíonn ‘deireadh leis’ dáiríre. Is
amhlaidh a chuirtear in áit éigin eile é. B’fhearr go mór an méid dramhaíola
a chruthaímid a laghdú seachas a bheith ag iarraidh ionaid nua dumpála a
chruthú. Cuidíonn samhail na pirimide linn tuiscint a fháil ar an mbealach
is fearr lenár gcuid dramhaíola a láimhseáil. Bunoscionn atá pirimid na
dramhaíola*, meabhraíonn sé sin dúinn gurb é an rogha ar barr an rogha is
fearr. Seachain*! Ná cruthaigh an dramhaíl ar an gcéad dul síos! Bí ag léamh
leat agus roghnaigh an cur chuige is fearr a oireann duitse...

ATHÚSÁID
ATHCHÚRSÁIL
FUINNEAMH
DIÚSCAIR

Seachain! Déan gach iarracht gan aon dramhaíl a chruthú ón tús
Ba chóir dúinn ár ndícheall a dhéanamh gan dramhaíl a chruthú. Earraí áirithe,
ní bhíonn aon ghá againn leo agus níor ghá dúinn iad a cheannach sa chéad áit.
Mar shampla, in áit buidéal nua uisce a cheannach, d’fhéadfá buidéal a líonadh ón
sconna. Ní gá rudaí nua a cheannach i gcónaí. Is fearr, más féidir, earraí nach bhfuil pacáistiú
orthu a cheannach. Ní bheidh aon ghá an pacáistiú a dhiúscairt ansin!

Laghdaigh* an méid dramhaíola is nós leat a chruthú
Murar féidir é a sheachaint ar fad, is cinnte gur féidir an méid dramhaíola a
chruthaíonn tú a laghdú i gcónaí. Má cheannaíonn tú buidéal mór líomanáide lena
roinnt, seachas buidéal beag an duine a cheannach, sparálfaidh tú airgead agus
laghdóidh tú ar an dramhaíl. Má scríobhann tú ar an dá thaobh de leathán páipéir*,
laghdóidh tú faoi a leath an páipéar a bheidh in úsáid agat.

Athúsáid* nó deisigh
An bhfuil rud éigin agat nach bhfuil uait a thuilleadh ach ar féidir é a úsáid ar dhóigh
éigin eile? Agus tú ag éirí níos sine, d’fhéadfadh sé go mbeadh bréagáin agat nach
mbeadh uait a thuilleadh. Seans go bhféadfadh páistí níos óige ná tú spraoi a bhaint
as na bréagáin sin. An-seans fosta gur mhaith leo na héadaí atá éirithe róbheag duitse a
bheith acu féin!

Déan athchúrsáil más féidir
Bíonn pacáistiú éigin riachtanach ar go leor rudaí, buidéil seampú agus coimeádáin
ghránaigh* mar shampla. Nuair a bhíonn a leithéidí sin folamh, is féidir iad a
athchúrsáil go furasta ag ionad athchúrsála. B’fhéidir go mbeadh lucht bailithe
dramhaíola* sásta iad a bhailiú uait. Bíonn obair ag baint lena nglanadh agus lena stóráil
ach is mór an leas a dhéanann an obair sin don timpeallacht.

Is féidir fuinneamh a ghiniúint as dramhaíl uaireanta
Bíonn fuinneamh le baint as dramhaíl uaireanta. Dramhaíl áirithe mar shampla,
is féidir gás a dhéanamh as. Is féidir an gás sin a bhailiú lena úsáid ar mhaithe le
fuinneamh a tháirgeadh*. Ligfeadh an fuinneamh sin dúinn tithe a théamh* nó
innealra a rith*.

Dramhaíl a dhiúscairt* – an rogha is measa!
An dramhaíl ar fad a chaithimid sa bhosca bruscair, bíonn an baol ann i gcónaí go
gcaithfear isteach i bpoll mór in ionad dumpála* ina dhiaidh sin í. Beidh an dramhaíl
sin fós ann i gceann na gcéadta bliain*. Ní thig linn leanúint de bheith ag caitheamh
dramhaíl isteach i bpoill sa talamh. Bain úsáid as an bpirimid le bealaí a aimsiú chun
an dramhaíl a chruthaímid a laghdú.
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Ar aghaidh leis an obair
Calvin Jones – Bunaitheoir Irelandswildlife.com
Saorscríbhneoir* é Calvin Jones
atá lonnaithe in Iarthar Chorcaí.
Scríobhann sé faoi abháir éagsúla ach
is aoibhinn leis a bheith ag scríobh
faoin bhfiadhúlra* go háirithe. Tá
láithreán gréasáin aige ar a mbíonn
neart eolais faoi fhiadhúlra na
hÉireann: www.irelandswildlife.com

Cá n-oibríonn tú?
Tá an t-ádh orm go dtig liom obair ón mbaile. An
teach s’againne, is teach scoile athchóirithe* é agus
an oifig agam, is inti a bhíodh na leithris tráth! Ag
bun an ghairdín chúil atá an oifig agus ní ghlacann
sé ach 20 soicind orm siúl ar an obair gach maidin.
An raibh suim agat riamh sa chineál seo oibre?
Bhí an-dúil agam san fhiadhúlra* agus sa
scríbhneoireacht ó bhí mé an-óg.
Cén oiliúint a fuair tú leis an obair a bhíonn ar bun
agat a dhéanamh?
Rinne mé staidéar ar an mBitheolaíocht Mhuirí*
in Ollscoil Learphoill...agus is dócha gurb é sin
an t-aon oiliúint ‘fhoirmiúil’ a fuair mé. D’fhás
mé aníos ar an gcósta agus bhí an-dúil agam san
fhiadhúlra agus sa dúlra i gcoitinne. Is dócha go
raibh mé ag fáil oiliúna gach lá de mo shaol.
Cad é an rud is fearr faoi do phost?
Bím ag foghlaim gan stad... is beag lá nach
bhfoghlaimím rud éigin nua.
Cén phríomhaidhm* atá agat?
Níos mó ama a chaitheamh amuigh faoin aer agus
daoine eile a spreagadh chun é sin a dhéanamh
fosta!
An dtaitníonn do chuid oibre leat?
Taitníonn agus é*! Nach ag scríobh
faoin bhfiadhúlra a bhím. Is aoibhinn liom í.
Cén sort lá oibre a bhíonn agat?
Bíonn eagsúlacht mhór ann de ghnáth. Bíonn
meascán den taighde* agus den scríbhneoireacht
i gceist. Scríobhaim ailt d’fhoilseacháin áirithe
agus do láithreán Fhiadhúlra na hÉireann. Bím
ag obair freisin ar thionscadail fhadtéarmacha
scríbhneoireachta*. Is minic a bhíonn plé ar siúl
agam ar líne le díograiseoirí* eile a bhfuil spéis acu
san fhiadhúlra. Déanaim iarracht gach lá roinnt
ama a chur ar leataobh le dul amach le breathnú ar
an bhfiadhúlra.
Cad é an rud is measa faoi do phost?
Spriocdhátaí* ... is fuath liom mar a dhruideann

siad liom i ngan fhios dom.
Cén trealamh a mbaineann tú úsáid as?
Ríomhaire agus nasc idirlín – ní thig liom mo
chuid oibre a dhéanamh gan iad. Bíonn déshúiligh
mhaithe*, teileascóp aitheantais*, treoirleabhair
allamuigh* agus ceamara maith tábhachtach
freisin.
Cá mbíonn do thriall agus tú ag obair?
Ní dhéanaim móran taistil anois don obair. Is fearr
liom fanacht i ngar don bhaile in Iarthar Chorcaí.
An rud is fearr faoin bhfiadhúlra ná go mbíonn
ábhar áthais ann i gcónaí chun muid a spreagadh.
Ní gá imeacht i bhfad ón mbaile. Níl le déanamh
ach amharc go cúramach ar an gceantar máguaird.
An ag obair i d’aonar nó mar chuid d’fhoireann a
bhíonn tú?
Oibrím i m’aonar de ghnáth. É sin ráite, tarlaíonn
sé go mbím de shíor i dteagmháil ar líne le
díograiseoirí ar spéis leo an fiadhúlra. Bím ag
tarraingt ar a gcuid eolais agus ar a gcuid taithí*
agus mé i mbun mo chuid oibre féin gach lá.
Cén chomhairle a chuirfeá ar dhuine a bheadh ag
iarraidh do phost a dhéanamh?
Coinnigh le do dhúil féin agus ná géill don slua.
Bíodh muinín agat asat féin.
Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?
Tabhair aird ar an am i láthair... sin mar ba chóir
duit do shaol a chaitheamh.
Ar chlé: Ag breathnú ar mhíolta móra
ar chósta thiar theas na hÉireann.
Thíos: Meantán gorm sa gháirdín.
Ag bun: Seat scáileán www.irelandswildlife.com, an suíomh gréasáin a
chuir Calvin ar bun.

Íomhánna le caoinchead Calvin Jones

Próifíl
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Cuardach Focal
Bain triail as an ollchuardach
focal seo! Na focail atá le haimsiú
baineann siad ar fad leis an eagrán
seo den nuachtlitir.
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Dramhaíola

Míol Mór
Dronnach*
Luch
Chodlamáin*

Calvin Jones
Taoide*

Buaircín*

RÉITEACH: Laghdaigh (1, 3 Ó Dheas); MÍol Mór Dronnach (2, 17 Ó
Thuaidh); Luch Chodlamáin (2, 2 Soir); Ná Fág Rian (2, 15 Ó Dheas); Míol
Gorm (17, 3 Ó Thuaidh); Siorc Liopaird (18, 14 Ó Thuaidh); Fuinseog (4,
6 Soir); Gealach (11, 6 Ó Dheas); Calvin Jones (4, 14 Soir); Taoide (5, 15
Ó Thuaidh); Séabra (17, 16 Siar); Athúsáid (4, 17 Soir); Críonadh Siar (14,
17 Siar Ó Thuaidh); Pirimid Dramhaíola (1, 18 Soir); Buaircín (13, 11 Ó
Thuaidh).
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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’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
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:

An Míol Mór Dronnach: http://www.facebook.com/pages/Best-Photos-of Baltimore-Ireland/ 121397914555716
http://www.iwdg.ie
An Turcaí Fiáin: http://www.allabout birds.org/guide/Wild_Turkey/id/ http:// arkive.org/wild-turkey/meleagrisgallopavo/
Cad is cúis leis an Taoide?: http://www.oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_tides/welcome.html http://
www.marine.ie/home/services/operational/oceanography/TideGauge.htm http://scijinks.nasa.gov/tides
An Séabra: http://www.awf.org/content/wildlife/detail/zebra
http://www.sanparks.org/parks/mountain_zebra/

http://www.grevyszebratrust.org/index.html

Pirimid an Dramhaíola: http://www.repak.ie/recycling_facilities.php#facilities
Cork%20County%20Council/Departments/Enviornment%20&20%waste/

http://www.corkcoco.ie/co/web/

Calvin Jones - Ar Aghaidh leis an Obair: http://www.irelandswildlife.com
An Luch Chodlamáin: http://invasives.biodiversityireland.ie/hazel-dormouse-ireland/
org/species/dormouse

http://www.wildlifetrusts.

An Siorc a thit anuas ón Spéir: http://www.bbc.co.uk/newsround/20092135
Mil Ghorm: http://www.news.nationalgeographic.com/news/2012/10/pictures/121011-blue-honey-honeybeesanimal-science/
Críonadh Siar na bhFuinseog: http://www.forestry.gov.uk/chalara
http://www.agriculture.gov.ie/media/
migration/farmingsectors/planthealthandtrafe/InfoNoteonChalarafraxinea151112.pdf
An Crann Nollag: http://www.christmastreesireland.com/home_links
Ná Fag Rian: http://www.leavetotraceireland.org/

http://www.christmastree.org.uk/tga/

http://www.leavenotraceschools.org/

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

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

Ní as Éirinn ó dhúchas don Luch Chodlamáin* agus ní gnách
go bhfeictear san fhiántas* in Éirinn í. Le déanaí, áfach,
aimsíodh ceann de na hainmhithe bídeacha sin i dtigín
crainn* i gCo. Chill Dara. Seo an dara huair ar thángthas ar
an speiceas seo in Éirinn le dhá bhliain anuas. Siocair nach
ainmhí dúchasach* de chuid na hÉireann í, ní fhéadfaí í a
fhágáil san fhiántas. Tá sí ina cónaí anois in Aonad Fiadhúlra
Fhoras Ainmhithe Chill Dara*. Tá an luch chodlamáin
an‑chosúil le gnáthluch. Ach is féidir an luch chodlamáin
a aithint as a eireaball tiubh scothánach*. Faightear sa Bhreatain, sa Tuirc agus in
áiteanna eile i dtuaisceart na hEorpa í. Má fheiceann tú an speiceas seo in Éirinn ba
mhór ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra é dá gcuirfeá scéala chuig
an nasc http://records.biodiversityireland.ie/index.php.

An Siorc a thit anuas ón Spéir ar
Chúrsa Gailf
Ní raibh aon súil ag Cumann Gailf San Juan Hills i ndeisceart California
leis an gcuairteoir neamhchoitianta* a bhí acu le déanaí. Tháinig
sé chucu ar bhealach iontach neamhchoitianta – thit sé anuas ón
spéir! Chonaic oibrí de chuid an chumainn rud éigin ag smeachadh
agus ag flapáil* ar an gcúrsa. Nuair a d’fhiosraigh sé an scéal, cad
a bhí ann ach siorc liopaird* 2 throigh (0.6 m) ar fad! Chonaic an
t-oibrí pollchneácha* ar cholainn an tsiorca agus thuig sé gur dócha*
gur sciob éan éigin as an bhfarraige é. Tá an cúrsa gailf 6.5 km ón
bhfarraige, caithfidh sé gur scaoil an t-éan an siorc uaidh agus é ag
eitilt thairis. Cuireadh an siorc i gcarr gailf láithreach agus tugadh
chuig an gclubtheach é. Cuireadh an siorc isteach i mbuicéad uisce
ansin agus cuireadh salann san uisce chun sáile* a dhéanamh de. A
luaithe agus a cuireadh ar ais san fharraige é, bhain sé smeach as a
eireaball agus d’imigh leis!

Na Fuinseoga i ngleic le Galar
Dála na n-ainmhithe*, bíonn galair ar na plandaí fosta. Faoi láthair, tá
na fuinseoga ar fud na hEorpa á gcríonadh siar ag galar a thagann ón
bhfungas Chalara Fraxinea. Nuair a bhuaileann an fungas an crann,
faigheann na duilleoga bás ar dtús, ansin faigheann barr an chrainn
bás agus ar deireadh faigheann an crann féin bás. Na duilleoga a
bheith ag sleabhcadh*, sin an chéad rian den ghalar*. Crapann na
duilleoga* agus tagann dath donn orthu. Tugadh an galar faoi deara
den chéad uair sa Pholainn in 1992. Go dtí seo thángthas ar 101 cás
de in Éirinn, an cás is déanaí i dTiobraid
Árainn. Ar chrainn óga a iomportáladh
isteach sa tír a bhí sé le feiceáil den chuid
is mó, ach sa chás is déanaí bhí an galar tar
éis scaipeadh* go dtí crainn dúchasacha
sa cheantar freisin. Scriosadh na crainn
sin ar fad le súil nach scaipfeadh an galar
níos faide. Tá baol mór ann go scaipfidh
Comharthaí Chalara Fraxinea
an galar ar fud na tíre mar a tharla i gcás
ar dhuileoga fuinseoige.
ghalar Dúitseach na leamhan*. In Éirinn
déantar camáin as adhmad na fuinseoige, Fungas é atá ag déanamh
dá scaipfeadh an galar bheadh tionscadal dochair d’fhuinseoga
na hEorpa.
déanta na gcamán* go mór i mbaol.

Íomhá le caoinchead Danielle Schwarz GFDL CC-BY-SA-3-0

An Saol Mórthimpeall Orainn

Mil Ghorm
Cad a déarfá
dá bhfaighfeá
mil ghorm ar
do chuid tósta
ar maidin? Samhlaigh
an gheit a baineadh
as beachairí* Ribeauville,
san Alsáis* i dtuaisceart na
Fraince nuair a tharla a leithéid
dóibhsean! Nuair a d’oscail
siad na coirceoga* ag deireadh
an tsamhraidh, ní hamháin go
raibh dath gorm ar an mil iontu,
ach dath buí, glas agus donn!
Ní raibh a fhios acu ó thalamh
an domhain* cad ba chúis leis
nadathanna aisteacha ar dtús.
Níorbh fhada áfach gur tháinig
sé chun solais* go raibh na
beacha á mbeathú féin* ar an
dramhaíl siúcra as monarcha*
Mars sa cheantar, áit a ndéantar
na milseáin M&Ms. An dramhaíl
dhaite siúcra sin, thug na beacha
ar ais chuig na coirceoga í le
mil a dhéanamh aisti. Nuair a
thuig lucht na monarchan cúis
na faidhbe*, dhaingnigh siad na
haraidí go teann* agus b’éigean
do na beacha dul i muinín na
mbláthanna* arís lena gcuid
meala a dhéanamh!
Le caoinchead The Food and Environment
Reseach Agency (Fera), Cóipcheart ag an gCoróin.
http:www.fera.defra.gov.uk/copyright.cfm
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Plandaí

An Crann Nollag
Sean-nós págánach* é duilliúr glas a thabhairt isteach sa teach
sa gheimhreadh. Creidtear gur sa Ghearmáin sa 16ú haois a
thosaigh an nós crann a thabhairt isteach sa teach mar chuid
de cheiliúradh na Nollag*. Ba i ndeireadh an 19ú haois a
d’éirigh an crann Nollag coitianta ar fud an domhain. Den
chuid is mó, is crann ceart é an crann Nollag, cuirtear
agus fástar iad go speisialta i gcomhair na Nollag. In
Éirinn is fearr le daoine speicis áirithe chrann thar
a chéile, ina measc sin tá an ghiúis mhaorga*, an
sprús Lochlannach*, giúis Nordmann* agus an
péine contórta*. Bíonn an-tóir ar na crainn sin nach
gcailleann a gcuid spíonlach* nuair a éiríonn an crann
tirim tar éis é a ghearradh.

Na Crainn Bhuaircíneacha agus
na Buaircíní
Is crainn bhuaircíneacha* iad na
crainn Nollag. Ciallaíonn sé sin
go bhfásann síolta na gcrann i
mbuaircíní*. Bíonn na buaircíní
éagsúil ina méid agus ina gcruth,
ag brath ar speiceas an chrainn.
Coinníonn an buaircín na síolta*
slán go dtí go mbíonn sé in am
iad a scaoileadh. De réir mar
a thriomaíonn na buaircíní,
leathann a gcuid crotal amach*
agus preabann na síolta amach
astu. Is breá le daoine na
buaircíní a úsáid mar
mhaisiúcháin, go
háirithe ag am
Nollag.

Crann Síorghlas

Crainn Nollag a Fhás

Crann síorghglas* is ea an crann
Nollag* de ghnáth. Sin crann
nach gailleann a chuid duilleog
sa gheimhreadh.
Spíonlaigh a thugtar
ar na duilleoga orthu.
Is duilleoga fada
géara iad agus tá siad
cosúil le snáthaidí.
Cuireann na spíonlaigh moill ar
ghalú an uisce* ón gcrann, agus dá
bhrí sin, ní bhíonn ar an gcrann an
méid céanna uisce a shú isteach
sna fréamhacha*. Ó tharla an bua
sin a bheith acu, is minic a fhásann
siad in áiteanna nach dtig le*
crainn eile fás, go hard sna sléibhte
nó ar drochthalamh.

In Éirinn, fástar crainn
áirithe go speisialta le
haghaidh mhargadh na
Nollag*, díreach mar a
fhástar bairr* ar bith eile
ar fheirm. Leagann an
feirmeoir na crainn i mí
na Nollag, cuireann sé na
síológa úra* ina n-áit sin i mí
Eanáir agus
cuirtear
tús leis an
timthriall
bliantúil an
athuair*.
Daoine áirithe,
bíonn crann beo acu i bpota
um Nollaig*. Cuireann siad
an crann amach sa ghairdín
ansin nuair a bhíonn an
Nollaig thart. Ní fada go
n-éiríonn na crainn sin
rómhór don phota, áfach.
Ag an bpointe sin ní mór iad
a aistriú as an bpota agus a
chur san ithir. Má dhéanann
tú é sin bí cinnte go bhfuil a
fhios agat cé chomh mór is
a fhásfaidh an crann, seans
go n-éireodh sé rómhór don
ghairdín féin!

Crann Nollag á Athchúrsáil
Más crann Nollag ceart* atá agat, seachas ceann
saorga*, agus murar crann beo é i bpota, ní bheidh
aon fhréamhacha aige níos mó. Ciallaíonn sé sin go
dtriomóidh sé amach agus go dtosóidh sé ag sleabhcadh
agus ag dreo* go luath i ndiaidh na Nollag. Ní mór
é a dhiúscairt ansin. Is minic gur féidir é a thabhairt go dtí an t-ionad
athchúrsála áitiúil*, déantar iad a mhionstialladh* ansin (gearrtar ina
smionagar* iad) chun móta* a dhéanamh. Is iontach an t-ábhar é an móta
chun na fiailí* sa ghairdín a choimeád faoi smacht agus faoi chois. Ansampla go deo den athchúrsáil é sin. (Féach an phirimid ar Lch 6.) Ach ná
déan dearmad na maisiúcháin Nollag a bhaint den chrann ar dtús!
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Leathanach Spraoi
Cad a d’fhoghlaim tú?
Tá freagraí na gceisteanna seo le fáil sa nuachtlitir...
Meas tú an cuimhin leat iad?
1. Cén úsáid a bhaintear as an ngiúis mhaorga agus
as an sprús Lochlannach ag an tráth seo bliana?
2. Cén speiceas den séabra is forleithne?
3. Cén eagraíocht ar mhaith léi scéala a fháil ó
dhaoine a thagann ar luch chodlamáin san
fhiántas in Éirinn?
4. An turcaí fiáin, cé acu feoiliteoir, uiliteoir nó
luibhiteoir é?
5. De réir na pirimide dramhaíola, cad ba chóir
dúinn a sheachaint?
6. Cé mhéad ama a ghlacann sé ar Calvin Jones dul
ar obair?
7. Ainmnigh an trí chineál de mhíolta móra a
chonacthas ar chósta thiar theas na hÉireann i
mbliana.
8. Cén speiceas crainn atá faoi bhagairt ag an
bhfungas Chalara fraxinea?
9. Agus muid ar cuairt faoin tuath, cén cur chuige ar
chóir dúinn cloí leis?
10. Cé chomh minic is a bhíonn lán mara ann?
11. Éan dúchasach de chuid na Tuirce is ea an turcaí
fiáin – fíór nó bréagach?
12. Cén cineál siorca a thit ar chúrsa gailf i ndeisceart
California?
13. Bíonn patrún ar leith stríocaí ar gach séabra – fíor
nó bréagach?
14. Cén rud eisceachtúil a chonaic beachairí
Ribeauville san Alsáis i dtuaisceart na Fraince?
15. Cén láithreán gréasáin a bhaineann le Calvin
Jones?

Bíodh spraoi agat féin
agus ag do chairde.
Cum fortheideal
a d’oirfeadh don
ghrianghraf seo de
ghamhain aibí mhúis in
Alasca, SAM.

Le caoinchead Alan D. Wilson www. naturespicsonline.com

Freagraí: 1. Crainn Nollag 2. Séabra Burchell 3. An tSeirbhís
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 4. Uiliteoir 5. Ná cruthaigh
dramhaíl ar bith sa chéad áit 6. 20 soicind 7. An míol mór
dronnach, an droimeiteach agus droimeiteach beag* 8. An
fhuinseog 9. Ná fág rian 10. Ceithre uair is fiche agus caoga
nóiméad 11. Bréagach. Éan Meiriceánach é ó dhúchas. 12. Siorc
liopaird 13. Fíor 14. Mil ghorm 15. www.irelandswildlife.com

Cum fortheideal!

Ainmhí ón Afraic,
bíonn sé dubh agus bán
agus dearg, cé hé féin?
Séabra agus é dóite ag
an ngrian!

An duine a cheap an tine, cén
sórt a bhí ann?
Níl a fhios agam cén sórt a bhí
ann, ach is cinnte go raibh splanc
ann!

Cá dtéann an taoide nuair a
thagann an trá?
Mar a dtéann an oíche nuair
a thagann an lá.

Sneachta geal idir dhá lá
Nollag,
Márta chrua tirim
cranda.

Dreoilín, dreoilín, rí na n-éan,
Lá Fhéile Stiofáin a gabhadh an t-éan;
Is mór mo mhuintir is beag mé féin,
Dá bhfaighinnse ceart bheinn i mo rí ar éin.

Cé na 5 dhifríocht?
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Gné-Alt

Crann Nollag Athchúrsáilte!
Phléamar an athchúrsáil agus ábhar
éagsúil a athúsáid ar leathanach 6.
Seachas iad a chaitheamh sa bhosca
bruscair, is féidir ábhair áirithe a
athúsáid chun maisiúcháin Nollag a
dhéanamh duit féin.
Is féidir an crann beag Nollag seo a
dhéanamh as seanbhoscaí gránaigh*
nó as cairtchlár ceardaíochta*.
Thiocfadh leat* do choill bheag féin a
dhéanamh. Bain úsáid as méideanna
éagsúla cairtchláir chun crainn a
dhéanamh agus greamaigh ar bhileog
mhór cairtchláir iad.

Gearr amach
ciorcal as an
gcairtchlár agus
gearr ina leath é.
Déan crann eile leis
an leath eile

Na rudaí a
theastaíonn:
•

Diosca ciorclach
déanta as cairtchlár,
é 8 n-orlach / 48 cm
ar trastomhas*.
(Is é sin, timpeall an

Cuir poill
timpeall ar
imeall an chárta.

méid céanna le pláta
beag dinnéir.)

•
•
•
•
•
•

Rolla leithris ídithe
Péint nó marcóirí
Gliú
Stáplóir & téip
Snáithe
Coirníní nó scragall
stáin*

Dathaigh agus maisigh
an cárta.

Gearr amach réalta as
cairtchlár. Dathaigh í.
Greamaigh de bharr
an chrainn ansin í.

Tarraing na cúinní isteach ar a chéile*
agus greamaigh le gliú nó le stáplaí
iad chun cón a dhéanamh.

Cuir dath donn ar an
rolla ídithe. Nuair atá an
phéint tirim greamaigh
an rolla den taobh istigh
den chón*.

Na coirníní nó na
liathróidí scragaill,
ceangail ceann acu le
gach poll le giota snáithe.
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De réir mar a bhíonn níos mó daoine ag dul amach faoin tuath, is
mó an baol* go ndéanfar dochar don timpeallacht*. Uaireanta
fágann daoine bruscar ina ndiaidh, siúlann siad ar phlandaí agus ar
bhláthanna fiáine nó cuireann siad isteach ar ainmhithe feirme agus
ar an bhfiadhúlra. Is é atá sa chlár Ná Fág Rian, treoracha is féidir a
leanúint chun an tionchar diúltach sin a bhíonn againn ar an timpeallacht
a mhaolú*. Tá Ná Fág Rian bunaithe ar 7 bprionsabal, seo thíos
gearrchuntas ar gach ceann acu. Tá tuilleadh eolais ar na prionsabail seo
ar fáil ar an láithreán gréasáin: www.leavenotraceschools.org

Fionn & Aoife,
Curaidh ‘Ná Fág Rian’

1. Déan pleanáil agus ullmhúchán roimhré
Déan pleanáil má tá tú chun dul ag
spaisteoireacht faoin tuath, seiceáil tuar na
haimsire agus bí ullamh d’aimsir ar bith i
gcónaí. Pé gníomhaíocht* atá beartaithe agat
a dhéanamh, bí cinnte go bhfuil na scileanna
agus an trealamh ceart agat chuici*. Bíodh a
fhios agat cad ba cheart a dhéanamh i gcás
éigeandála* freisin. Faigh amach an bhfuil cead
isteach ar an talamh agus an gá cead a fháil sa
cheantar sin don ghníomhaíocht atá beartaithe
agat? Lean na fógraí, agus thar aon rud eile, ná
fág rian ar bith de do chuairt ar an timpeallacht
i do dhiaidh!
2. Bíodh meas agat ar dhaoine eile
Agus an méid sin daoine éagsúla i mbun
spóirt agus fóillíochta*, ní mór a bheith ag
smaoineamh ar dhaoine eile. Gach píosa talún,
is le duine éigin é. Léirigh meas ar na daoine
a chónaíonn agus a oibríonn faoin tuath. Bí
cairdiúil cúirtéiseach le daoine
eile. Beannaigh dóibh agus lig
dóibh dul tharat nuair is gá.
3. Bíodh meas agat ar ainmhithe
feirme agus ar an bhfiadhúlra
Seans go gcuirfeadh sé isteach ar an
bhfiadhúlra an iomarca daoine a bheith ag triall
ar áit nó ar cheantar ar leith faoin tuath. Má
fheiceann tú ainmhithe nó
éin, fan siar uathu agus déan
gach iarracht gan cur isteach
orthu.

4. Fan ar thalamh daingean* agus tú ag siúl nó
ag campáil faoin tuath
Is furasta an chré a chreimeadh agus fásra agus
gnáthóga ainmhithe a scriosasdh má bhíonn
daoine ag siúl agus ag trampáil orthu. Agus
tú ag siúl nó ag campáil faoin tuath, fan ar
thalamh mhaith chrua: carraigeacha, gairbhéal,
féar tirim nó sneachta.
5. Fág ann na rudaí a dtagannn tú orthu
Is iomaí cúis a bhíonn ag daoine cuairt a
thabhairt ar cheantair dhúlra; iontais agus
rúndiamhra an nádúir a fhiosrú* b’fhéidir. Aon
ní suaithinseach a fheiceann tú; carraigeacha,
sliogáin, plandaí, cleití, iontaisí, agus rudaí
suimiúla eile, ba cheart iad a fhágáil san áit a
bhfuil siad. Má dhéanann tú é sin beidh daoine
eile in ann an taitneamh céanna a bhaint astu
freisin.
6. Tabhair do chuid bruscair abhaile leat
Ní hamháin go bhféachann bruscar
gránna, ach cuireann sé isteach
ar an timpeallacht agus an dúlra
freisin. Beir do chuid bruscair
abhaile leat!
7. Cuir srian ar an tine
Ná las tine murar gá agus mura bhfuil a fhios
agat go bhfuil cead tine a lasadh san áit sin.
D’fhéadfadh tine dochar mór a dhéanamh
dá scaipfeadh sí agus d’fhéadfadh sí coillte,
gnáthóga nádúrtha agus talamh feirme a
scriosadh. Má lasann tú tine déan gach iarracht
a laghad dochair agus is féidir a dhéanamh.

Gréasán is ea Ná Fág Rian d’eagraíochtaí agus de dhaoine ar spéis leo pobal a
spreagadh chun gníomhaíochtaí fóillíochta a dhéanamh i dtimpeallacht nádúrtha
na hÉireann ar bhealach nach gcuireann isteach ar an timpeallacht sin. Ba í An
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil* a chuir an maoiniú ar fáil don
láithreán www.leavenotraceschools.org agus ba é An Taisce a dhear an láithreán
agus a chuir na háiseanna chuige sin ar fáil thar ceann Ná Fág Rian, Éire. Chun
tuilleadh eolais a fháil maidir leis na hacmhainní sin agus faoi Ná Fág Rian, Éire,
déan teagmháil le: Leave No Trace Ireland, c/o Outdoor Recreation NI, Stableyard,
Barnetts Demesne, Malone Road, Béal Feirste BT9 5PB. Teileafón: Agus tú ó
dheas: 048 9030 3938 Agus tú ó thuaidh: 028 9030 3938 Ríomhphost: info@
leavenotraceireland.org. Láithreán gréasáin: www.leavenotraceireland.org.

Ar mhaith leat foghlaim faoi thimpeallacht
nádúrtha na hÉireann agus conas í a
chaomhnú agus gníomhaíochtaí suimiúla a
dhéanamh ag an am céanna? Íoslódáil na
hacmhainní agus na cleachtaí ó www.leavenotraceschools.
org. Nuair a bheidh siad uile déanta ag do rangsa, beidh sibh
in bhur gcuraidh Ná Fág Rian dála Fhionn agus Aoife!*

Bí i do Churadh Ná Fág Rian
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íomhanna le caoinchead www.leavenotraceschools.org

Ná Fág Rian

Dialann Dúlra

Bíonn cuid mhór fuinnimh
de dhíth le citeal iomlán
uisce a bheiriú. Mura bhfuil
ach cupán tae amháin
uait ná beirigh ach go leor
uisce chuige sin. Ná cuir
fuinneamh amú!
Agus iad amuigh faoin tuath,
cuir brú ar do mhuintir agus
do chairde cloí le prionsabail
‘Ná Fág Rian’

Lastar níos mó tinte agus coinnle
ag an tráth seo bliana. Cinntigh go
bhfuil aon aláram deataigh* nó
brathadóir aonocsaíd charbóin* atá
sa teach ag feidhmiú mar ba chóir.

Roghnaigh cineál
amháin dramhaíola
a chruthaíonn tú go
rialta. An bhfuil tú
in ann an méid de
a chruthaíonn tú a
laghdú? An dtig leat
an dramhaíl a úsáid
ar bhealach éigin eile
nó an dtig leat í a
athchúrsáil?

Go minic ní bhíonn dóthain airgid ag daoine
le bronntanais a cheannach. Cén fáth nach
ngeallann tú do chuid ama do dhaoine mar
bhronntanas Nollag? D’fhéadfá an dinnéar a
dhéanamh, na gréithe a ní nó slacht a chur
ar an seomra suí. Thiocfadh leat leabhrán
dearbhán a dhéanamh as páipéar nó cárta
athchúrsáilte agus iad a thabhairt do do
mhuintir nó do do chairde.
Tá an geimhreadh ann gan amhras, ach
ní fada uainn an t-earrach. Glac páirt i
ngíomhaíochtaí www.springalive.net. Bí ag
foghlaim faoin bhfáinleog, faoin ngabhlán
gaoithe agus faoin gcuach ar an láithreán
gréasáin acu. Beidh tú ullamh ansin don
suirbhé ar an éanlaith atá beartaithe acu.

Bí ar an eolas
faoi fhiadhúlra
na hÉireann.
Féach ar www.
irelandswildlife.com

Má bhíonn crann
Nollag ceart
agat i mbliana,
cuimhnigh
gur feidir é a
athchúrsáil ag an
ionad athchúrsála
áitiúil*.

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas le Pharmachemical Ireland as an tacaíocht
a thugann siad agus an nuachtlitir seo á foilsiú. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil
leis na daoine a chuidigh leis an nuachtlitir, go háirithe Calvin Jonesl, John Joyce, PHARMACHEMICAL IRELAND
Michael Ludwig, Robbie Murphy, Helen Lawless, Beverly Pierson agus Jez Wickens. Dírithe ar Thodhchaí Folláin
Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Stáisiúin Mhara Inis Arcáin www.sherkinmarine.ie
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Foclóirín

*

Lch 2

nósanna iompair = behaviour

Míolta Móra Dronnacha!

gnáthóga éagsúla = various habitats

dea-scéala = good news

feithidí = insects

cósta thiar theas na hÉireann = the south west coast
of Ireland

caora = berries

míolta móra dronnacha = humpback whales

cumas láidir eitilte = a strong flier

droimeitigh = fin whales

eitiltí gairide gasta = short fast flights

droimeitigh bheaga = minke whales

fospeicis an oirthir = the eastern sub-species

deilfeanna = dolphins

cluimhreach = plumage (feathers)

deilfeanna bolgshrónacha = bottlenose dophin
gearrthóga físe = video clip

cleití lonracha ar dhath an umha = iridescent bronze
feathers

Oideas Bia Mara

loinnir ghormghlas = a blue-green sheen

dearcáin = acorns

carancailí = caruncles

trosc deataithe = smoked cod

ornáidí feolmhara = fleshy ornaments

cál ceannann = culcannon

séasúr an ghoir = the mating season

fiuchphointe = boiling point

ag gogal = making a gobbling noise

trosc = cod
iasc deataithe = smoked fish

dath leamh = dull colour

mangach =pollock

An as an Tuirc don Turcaí Tí?

cadóg = haddock

taiscealaithe ón Eoraip = European explorers

spionáiste mionghearrtha = chopped spinach

An príomhbhealach tráchtála = the main trading
route

caineann = leek

is leis an Tuirc a shamhlaigh daoine é = people
associated it with Turkey

duille labhráis = bay leaf
suanbhruith = simmer
an plúr agus an t-im cumasctha = the blended flour
and butter

An Turcaí Tí

an leacht cócarála = cooking liquor

taiscealaithe ón Eoraip = European explorers

Gread thar an teas é = Whisk it over the heat

cleití maisiúla = decorative feathers

blastanas = seasoning

cóilíneacht = colony

10 bpráta meánmhéide = 10 medium sized potatoes

as ar shíolraigh sé = from which it evolved

bruite agus brúite = boiled and mashed

béile traisidisiúnta an Bhuíochais = the traditional
Thanksgiving meal

stiallacha = strips

turcaithe tí = domesticated turkeys

brúitín = mashed potato
Blaistigh = season
an t-anlann meala agus mustaird = honey and mustard
sauce
ruainne ime = a little butter

Lch 4
Farraige gan Taoide
imtharaingt an domhain = the earth’s gravity
lán mara = high tide
lagtrá = low tide

Lch 3

i gcoibhneas a chéile = relative to eachother

An Turcaí Fiáin

Lagtrá

Éan géim = game bird
díothaithe = extinct
an turcaí a thabhairt ar ais = to reintroduce the
turkey

maighnéad ollmhór = a huge magnet
bolgann an fharraige = the sea bulges
bolg farraige = bulge in the sea

fospeiceas = sub-species
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Foclóirín
Lch 4 (ar lean)

*

Lch 5 (ar lean)
duilliúir agus péacain = leaves and shoots

Lán Mara
ag rothlú = rotating

folláin = healthy

lonnaithe = located

An ‘Hippotigris’

timpeall ar a ais = around its axis

carbaid dhá roth = two-wheeled chariots

fithis na gealaí = the earth’s orbit
chun tosaigh ar = ahead of
rabhartaí = spring tides

Fíricí maidir le Séabra Burchell
searrach = foal
láir = mare

Cumhacht na Taoide

stail = stallion

dóthain cumhachta = enough power

sabhána = savanna

gluaiseacht an uisce = movement of water
damba = dam

Lch 6

tuirbín = turbine
gineadóir leictreach = electric generator
Meigeavata cumhachta = megawatts of power

Gné-Alt
Pirimid na Dramhaíola = The Waste Pyramid
Seachain = avoid

Cumhacht a bhaint as an taoide

Laghdaigh = reduce

manaigh = monks

leathán páipéir = a sheet of paper

rótar = rotor

Athúsáid = reuse

ar trastomhas = in diameter

coimeadáín ghránaigh = cereal containers

ag trá nó ag líonadh = ebbing and flowing

lucht bailithe dramhaíola = refuse collectors
gás a ghiniúint = to generate gas
lucht bailithe dramhaíola = refuse collectors

Lch 5

fuinneamh a tháirgeadh = to produce energy

Na Speicis den Séabra

ionad dumpála = dumping sites

speiceas = species

i gceann na céadta bliain = in hundreds of years time

ar mhachairí féaracha = on grassy plains
ina dtréada móra = in large herds
grúpaí de theaghlaigh éagsúla = different family
groups
cluasa móra cruinne = big round ears
i mbaol a dhíothaithe = in danger of extinctionr
crúba bioracha = pointed hooves
an phreiceall = dewlap
filleadh craicinn = a fold of skin
a chaomhnú = to conserve

Lch 7
Ar aghaigh leis an obair
saorscribhneoir = freelance writer
fiadhúlra = wildlife
athchóirithe = converted
Bhí an-dúil agam san fhiadhúlra = I was very
interested in wildlife
oiliúint fhoirmiúil = formal training
príomhaidhm = main aim

An Séabra Coiteann

taitníonn agus é = I certainly do enjoy it

corr-ladhracha = odd-toed

taighde = research

ladhar (crúb) = toe (hoof)

ar thionscadail fhadtéarmacha scríbhneoireachta =
on longterm writing projects

méarlorg ar leith = a unique fingerprint
creachadóir= predator
ag seilg = hunting

díograiseoirí = enthusiasts
déshúiligh mhaithe = good binoculars
teileascóp aitheantais = spotting scope

hiéana = hyena
luibhiteoir = herbivore

treoirleabhar allamuigh = field guide
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Foclóirín

*

Lch 7 (ar lean)

Lch 11 (ar lean)

Bím ag tarraingt ar a gcuid eolais agus ar a gcuid
taithí = I draw on their knowledge and experience

gur dócha gur = it was likely that
sáile = salt water

Na Fuinseoga i ngleic le Galar
Lch 8

fuinseog = ash tree

Cuardach Focal

dála na n-ainmhithe = just like animals
ag sleabhcadh = wilting

laghdaigh = reduce

an chéad rian den ghalar = the first sign of the
disease

míol mór dronnach = humpback whale
luch chodlamáin = dormouse

crapann na duilleoga = the leaves curl up

ná fág rian = leave no trace

tar éis scaipeadh go dtí = after spreading to

míol gorm = blue whale

galar Dúitseach na leamhan = Dutch elm disease

siorc liopaird= leopard shark

tionscadal déanta na gcamán = the hurley making
business

fuinseog = ash tree
gealach = moon

Mil Ghorm

taoide = tide

breachairí = bee-keepers

séabra = zebra

san Alsáis = in Alsace (ceantar sa Fhrainc)

athúsáid = reuse

coirceoga = beehives

críonadh siar = die back

ní raibh a fhios acu ó thalamh an domhain = they
hadn’t the foggiest idea

pirimid dramhaíola = waste pyramid
buaircín = pine cone

tháinig sé chun solais = it came to light
á mbeathú féin = feeding themselves
Bhí na beacha a mbeathú iad féin = The bees were
feeding themselves

Lch 10
Bí ag foghlaim

Nuair a thuig lucht na monarchan cúis na faidhbe

seoltaí fónta gréasáin = useful websites
láithreáin sheachtracha gréasáin = external websites
bí san airdeall = be vigilant

When the people in the factory understod the cause of
the problem
daingnigh siad na hairáidí = the securely closed the
waste bins
dul i muinín na mbláthanna = depend on the flowers

Lch 11
An Luch Chodlamáin in Éirinn

Lch 12

luch chodlamáin = dormouse
san fhiántas = in the wild

An Crann Nollag

i dtigín crainn = in a tree house

pagánach = pagan

ainmhí dúchasach = a native animal

ceiliúradh na Nollag = Christmas celbrations

eireaball tiubh scothánach = thick bushy tailt

crann ceart = a real tree

Aonad Fiadhúlra Fhondúireacht Ainmhithe Chill Dara
= Kildare Animal Foundation Wildlife Unit

an Ghiúis Mhaorga = the Noble PIne
an Sprús Lochannach= the Norway Spruce
an Ghiúis Nordmann= the Nordmann spruce

An Siorc a thit anuas ón Spéir ar Chúrsa Gailf

an Péine Contórtach = the Lodgepole Pine

cuairteoir neamhchoitianta= unusal visitor
ag smeachadh agus ag flapáil = wriggling and flapping

spíonlaigh = needles (leaves)

siorc liopaird = leopard shark

Na Crainn Bhuaircíneacha agus na Buaircíní

pollchneácha = puncture wounds

crainn bhuaircíneacha = conifers
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Lch 12 (ar lean)

Lch 14 (ar lean)

buaircíní = cones

Thiocfadh leat = you could

na síolta = the seeds

bileog mhór chairtchlár = a big sheet of cardboard

réidh lena scaoileadh = ready to shed them

coirníní nó scragall = beads or foil

leathann a gcuid crotal amach= their scales open

trastomhas = diameter

Crann Síorghlas

rolla leithris ídithe = empty toilet roll

crann síorghlas = evergreen tree

Tarraing na cúiní isteach ar a chéile = bring the
corners together

galú an uisce = water evaporation

de thaobh isitgh an chóin = to the inside of the cone

sna fréamhacha = in the roots

coirníní liathróidí scragall stáin = beeds or tinfoil

Crainn Nollag a Fhás
le haghaidh mhargadh na Nollag = for the Christmas
market
bairr = cropsn

Lch 15
Ná Fág Rian

síológa úra = new seedlings

Na Fág Rian = Leave No Tracet

an timthriall bliantúil = annual cycle

Curaidh = Heroes

síológa úra = new seedlings
tús leis an timthriall bliantúil an athuair= starts the
annual cycle once again
um Nollaig = at Christmas time

is mó an baol = there is a great chance
dochar don timpeallacht = damage to the
enviornment
a mhaolú = to reduce

Crann Nollag á Athchúrsáil

ullmhúchán = preparation

ceann saorga = an artificial one

ag spaisteoireacht = wandering

ag sleabhcadh agus ag dreo = withering and dying

pé gníomhaíocht atá beartaithe agat = whatever
activity you have planned

lena mionstalladh = so they can be shreded
an t-ionad athchúrsála áitiúil = the local recycling
centre

an trealamh ceart agat chuici = the correct equipment
for it

ina smionagar = into little bits

i gcás éigeandála = in cases of emergency

móta = mulch

i mbun spóirt agus fóillíochta = engaged in sport and
leisure

na fiailí = the weeds

talamh dhaingean = solid ground
an chré a chreimeadh = to erode the soil

Lch 13

fásra agus gnáthóga ainmhithe a scriosadh = to
destroy vegetation and habitiats

dóite ag an ngrian = sunburnt

ag trampáil orthu = trampling on them

bhí splanc ann = he was a bright spark

gairbhéal = gravel

mar a dtéann an oíche = the same place the night
goes

iontais agus rúndiamhra an nádúir = the wonders and
mysteries of nature

cranda = withered

suaithinseach = noteworthy

dá bhfaighinnse ceart = If I got my way

sliogáin = shells
iontaisí = fossils

Lch 14

Bí i do Churadh ‘Ná Fág Rian’

Crann Nollag Athchúsáilte
athchúsáil agus ábhar éagsúil a athúsáid = recycling
and reusing various materials
seanbhoscaí granaigh = old cereal boxes

na hacmhainní agus gníomhaíoctaí = resources and
activities
dála Fhionn agus Aoife = like Fionn and Aoife

cairtchlár ceardaíochta = craft card?
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