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Leathanach an Eagarthóra
B

2011 - Bliain na nOibrithe Deonacha

Is iomaí eagras a bhíonn sa tóir ar
oibrithe deonacha: carthanais, eagrais
chomhshaoil, eagrais spóirt fiú.
B’fhéidir go mbeadh bua agat féin
a rachadh chun leasa d’eagras éigin.
An mbíonn tú go maith ag eagrú
imeachtaí nó ag teagasc, an féidir leat
fiailí a bhaint nó péinteáil
a dhéanamh, an duine foighneach
tuisceanach thú? D’fhéadfá cabhrú ar
shlite go leor!
Fiú mura mbeifeá in ann ach uair an
chloig sa tseachtain a chur i leataobh,
b’fhiú go mór é agus seans go ndéanfá
difear mór don saol. Cá bhfios ach
go mbainfeá sult as!
Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:
Obair Dheonach Éireann
www.volunteering.ie
Ionaid d’Oibrithe Deonacha na
hÉireann www.volunteer.ie

B

íonn Comhairle Caomhnaithe
Phortaigh na hÉireann i gcónaí sa
tóir ar oibrithe deonacha. Bíonn
raidhse tascanna acu do dhaoine.
D’fhéadfá
a
bheith
ag
garraíodóireacht amuigh faoin aer nó
ag obair ar an ríomhaire san oifig.
Bíonn cúnamh de dhíth orthu i rith
an tsamhraidh ar na hanaclanna
dúlra i Loilíoch Mór i Móin Alúine,
Contae Chill Dara. Ba mhór acu,
freisin, dá síneodh daoine an achainí
chun portaigh ardaithe na hÉireann
a tharrtháil. Féach www.ipcc.ie

 8 bhfilléad ronnaigh*, iad breá
úr agus na mionchnámha bainte
astu
 Salann agus piobar úrmheilte
 Ola ológ

*Is féidir scadáin a úsáid in áit ronnach.

Na Cealla Beaga.

R-phost: editor@naturesweb.ie
Suíomh Gréasáin: www.naturesweb.ie
Eagarthóir: Susan Murphy Wickens
Leagan Amach agus Dearadh: Susan
Murphy Wickens
Grianghraif agus Fáisc-ealaín: Cóipcheart
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Comhfhreagraí Eachtrach: Michael Ludwig
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Riar an Bhia:

Le caoinchead www.bim.ie

Tuilleadh oidis éisc www.bim.ie

Susan

 Cuir smeachán ola ológ ar na
filléid le scuab agus cuir salann
agus piobar úrmheilte orthu.
 Déan an dá thaobh a ghriolladh ar
feadh ceithre nóiméad, nó go dtí
go mbíonn an dá thaobh órga.
 Idir an dá linn, réitigh an t-anlann.
Déan an purée spionáiste agus úll
a théamh le chéile agus cuir
an t-iógart leis.
 Blais agus cuir salann agus piobar
air más gá.

Na Comhábhair: (do cheathrar)

 1 úll géar – é cócaráilte agus
ina phurée
 55 g / 2 oz spionáiste − é
cócaráilte agus ina purée
 110 g / 4 oz d’iógart nádúrtha

Ba mhór againn do chuid tuairimí a
fháil faoin iris. Bí ag léamh leat agus
bain sult aisti!

An Modh:

Úll, Spionáiste agus Iógairt

An tAnlann:

Fáilte go dtí eagrán
an tsamhraidh de Líon an
Dúlra! Beidh go leor faoi
chaibidil againn san eagrán
seo: cúrsaí timpeallachta agus an
dochar a dhéanann an plaisteach don
fharraige, gheobhaimid blaiseadh de
thoradh mór an tsamhraidh, an sú
talún, foghlaimeoimid faoin gcoinín
agus go leor rudai eile.

Oibrithe deonacha i mbun oibre

Ronnach Griollta
le hAnlann

A léitheoir, a chara,

Íomhá le caoinchead www.volunteer.ie

a é 2011 Bliain na nOibrithe
Deonacha san Eoraip. Tugadh
aitheantas d’oibrithe deonacha ar fud
na hEorpa agus spreagadh daoine eile
lena gcuid a dhéanamh ar son leas
an phobail.

Arna chur i láthair ag BIM.

Oideas é seo le Anthony McDaniel,
An Coláiste Turasóireachta,

 Leag filléad amháin ar bharr slisní
trátaí is slisní práta atá friochta go
briosc
 Cuir spionáiste agus filléad
eile ar a mhullach sin
 Cuir an t-anlann agus úll
caramalaithe ar thaobh an phláta.
Beir chun boird.
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I

s ann do breis is 320 speiceas
dordéan. Is é an dordéan an
fine éan is mó ar domhan cé is
moite den chuilire. Ní fhaightear
an dordéan ach i Meiriceá
Thuaidh, Theas is Láir agus in
oileáin Mhuir Chairib.

An Dordéan
Gobleathan
(Fireann)

Faightear speicis dhifriúla
i ngnáthóga éagsúla ó Alasca i
Meiriceá Thuaidh go Tierra del
Fuego ag rinn dheisceartach
Mheiriceá Theas. Bíonn an chuid
is mó de na speicis le fáil sa
Teochrios nó gar dó. Éan bídeach
is ea é. Níl ach idir 2 ghram agus
20 gram meáchain ann. Tá cáil ar
chlúimhreach ildathach an
dordéin fhirinn. Bíonn dathanna
an tuair cheatha le feiceáil ann.

Le caoinchead IronChris CC BY-SA 3.0

Bíonn air anrud bia a ithe gach lá
le dóthain fuinnimh a fháil.
Itheann sé an dúrud neachtair
agus feithidí chun próitéin a fháil.

An Dordéan

An Dordéan Ruadhonn
http://www.flickr.com/pho tos/
patrick_dockens/527094507/

Rothlaíonn sciatháin an dordéin
ina n-iomláine agus iad ag eitilt.
Fágann sin go mbíonn na sciatháin
ag bualadh go han-ghasta ar fad,
níos mó ná 90 uair sa soicind. Sin
é faoi deara an dordán a thugann
a n-ainm dóibh.

Le caoinchead AD Wilson www.naturespicsonline.com

Éanlaith

Dordéan Anna

Dordéan Costa (Fireann)

Neadacha Bídeacha Éin!
Bíonn neadacha an-bheaga ag an dordéan. Dhá ubh in
aghaidh an áil a bheireann an dordéan baineann.
Uibheacha beaga bána iad agus iad chomh mór le
pónaire mhór. As clúmh blátha, ábhar duilleach agus
léicean a dhéantar na neadacha. Coinníonn síoda
damhán alla le chéile iad.

Dordéan nó a Leathcheann?

An tÉan is Lú ar Domhan

Ní bhíonn dordéan ar bith ar an taobh seo den Atlantach ach amháin sa
zú. Tá feithid ann atá an-chosúil leo, áfach, an conach foluana. Tá
teanga fhada ag an gconach atá cosúil le gob caol an dordéin. Buaileann
na heiteoga aige go han-tapa freisin. Dála an
dordéin, shílfeá é a bheith ar snámh nuair a
bhíonn sé ag ithe.

Is é an dordéan beachach an
t-éan is lú ar domhan. Is as
Cúba ó dúchas dó. Níl sé ach
timpeall 5.5 cm ar fad agus is
ar éigean atá sé níos mó ná
beach. Tuairim is 1.95 gram
meáchain a bhíonn
san éan fireann
fásta.
An nead
aige, ní bhíonn ach
fad 3 cm sa
trastomhas!

Fuair Cairde Éanlaith Éireann roinnt
tuairiscí anuraidh go bhfaca daoine dordéin
in Éirinn. Bheadh an turas trasna an
Atlantaigh rófhada ar dhordéan. An conach
foluana a bhí ann, dar ndóigh.
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Saol na Mara

Plá an Phlaistigh!

4
1

An Plaisteach san Fharraige

I

s minic a fheictear píosaí plaistigh ar snámh san
fharraige. Is plá é atá ag imeacht in olcas ó na
1970idí amach. ‘Strus plaistigh’ a thugtar ar a
léithéid agus meastar go mbíonn tuairim is 250
speiceas d’ainmhithe mara thíos leis. Uaireanta,
itheann ainmhithe áirithe an plaisteach agus
uaireanta eile éiríonn siad gafa i bpacáistíocht nó
in eangach phlaisteach.

Rinneadh tástáil ar fhulmairí sa Mhuir Thuaidh le
déanaí. As 27 fulmaire a tástáladh fuarthas go
raibh giotaí beaga plaistigh i mbolg 25 ceann
díobh1. Itheann turtair málaí plaisteacha uaireanta
mar go gceapann siad gur smugairlí róin atá iontu2.
Itheann troisc cupáin phlaisteacha mar
go gceapann siad gur scuid bhlasta atá iontu agus
tachtann na cupáin iad3.

2
5

3

Má éiríonn éin tumtha nó éisc gafa sna fáinní
plaisteacha a choinníonn cannaí ólacháin le chéile ní
bhíonn i ndán dóibh ach bás mall4. Na heangacha a
fhágtar san fharraige nó a ghreamaíonn de thóin
na farraige, leanann siad orthu ag gabháil iasc ar
feadh na mblianta5. Faigheann na mílte iasc bás ar
an gcuma sin.

‘Micreaphlaistigh’ − baol nua

An Plaisteach: Cuid Mhór dár Saol

Dar leis na heolaithe, is iad
micrimhillíní plaisteacha an bhagairt
is mó a bhaineann leis an bplaisteach
a fhágtar san fharraige. Bíonn cuid
de na micrimhillíní an-bheag ar fad;
dhá mhiocrón ar trastomhas (sin dhá
mhilliúnú de mhéadar!). Is baol le
heolaithe go bhféadfadh na millíní
seo ábhair shalaithe cheimiceacha a
tharraingt chucu féin, miotail
throma mar shampla.

Tá an plaisteach an-sholúbtha agus tá sé láidir agus éadrom chomh
maith! Úsáidtear go forleathan é i mbuidéil agus málaí plaisteacha,
i gcarranna, ríomhairí, aerárthaigh agus go leor rudaí eile.

Ní bhaineann aon bhialuach leis na
micrimhillíní, ach uaireanta itheann
ainmhithe scagbheathaithe ag bun an
bhiashlabhra iad de thimpiste.
Creideann na heolaithe go bhféadfaí
biashlabhra
an
aigéin a nimhiú, rud
a
chuirfeadh
isteach ar na héisc
a ithimidne!

Tá fás tagtha ar tháirgeadh an phlaistigh ar fud an domhain.
Mhéadaigh ar an táirgeadh ó 5 mhilliún tonna plaistigh sna 1950idí
go dtí timpeall 230 milliún tonna sa lá atá inniu ann. Glacann sé
tamall an-fhada ar an bplaisteach briseadh anuas agus dá bharr sin
déanann sé an-dochar nuair a chaitear isteach san fharraige é.

Déan do chuidse …
Sa bhliain 2002 tugadh Tobhach Comhshaoil na Málaí Plaisteacha
isteach in Éirinn. Dar le heolaithe mara, tá laghdú tagtha ar
bhruscar plaistigh ar thránna na hÉireann ó shin i leith. Roimhe sin
tugadh amach thart ar 1.26 BILLIÚN mála plaisteach sna siopaí
gach bliain. Tháinig laghdú 90% air sin i ndiaidh don tobhach
a theacht i bhfeidhm.
Tá iarracht ar bun ag eolaithe agus ag tionscal na hiascaireachta
chun eangacha atá ar iarraidh a aimsiú agus a fháil ar
ais. Tig leatsa do chuid a dhéanamh an leis truailliú
plaisteach a laghdú gach uair a théann tú chuig an
trá. Níl le déanamh agat ach fáil réidh le bruscar
plaisteach go ciallmhar nó é a athchúrsáil sa bhaile
san “araid ghlas”.
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Ainmhithe

Traidhfil Fíricí

Cén difríocht atá eatarthu?
 Bíonn an giorria níos mó agus

níos gasta ná an coinín.
 Bíonn cluasa agus cosa níos
faide ag an ngiorria ná mar a
bhíonn ag an gcoinín.

Ainm Béarla: European Rabbit
Ainm Eolaíoch: Oryctolagus cuniculus
Dath: Fionnadh liathdhonn den chuid is mó. Bíonn liath níos finne
ar a n-íochtar

Fad: 40-55 cm
Meáchan: Timpeall 1.3-2.2 kg
Gnáthóg: Féar, scrobarnach agus gruaimhíní cois bóthair
Bia: Is veigeatóirí iad na coiníní agus itheann siad cuid mhór féir.

Piocann siad ar bharra agus ar phlandaí eile, rud a chuireann isteach
go mór ar fheirmeoirí. Bíonn coiníní ag cogaint gan stad, meileann
siad a gcuid bia faoi dhó chun lánmhaitheas a bhaint as.

I

s mamaigh iad na coiníní. Ní as
Éirinn ó dhúchas dóibh, ba iad
na Normannaigh a thug anseo iad
mar bhia. Iarthuaisceart
na hAfraice, iardheisceart
na hEorpa, an Spáinn agus an
Phortaingéil an fód dúchais acu.
Bíonn coiníní le feiceáil ar fud
na hÉireann agus cónaíonn siad
i ngnáthóga éagsúla. Is breá leo
áiteanna ina bhfuil féar gearr ach
a bhfuil an corrphaiste d’fhéar ard
iontu ionas gur féidir leo dul
i bhfolach go furasta. Is ainmhithe
oíche iad den chuid is mó. Feictear
i rith an lae iad freisin mura
mbíonn mórán creachadóirí thart
(madraí rua, broic, ainmhithe tí,
éin chreiche agus sealgairí daonna,
mar shampla).
Is nós le coiníní cónaí le chéile
ina ngrúpaí móra. Is minic
a chónaíonn teaghlaigh choiníní
le chéile i gcoinicéar, gréasán
mór rapach a thochlaíonn na coiníní
faoin talamh.

Déanann coiníní dochar don
timpeallacht agus dá bharr sin is
minic nach mbíonn aon fháilte
rompu. Tá siad i mbaol ina
dtíortha dúchais, áfach,
de bharr galair a bhuaileann iad,
miocsómatóis a thugtar air.
Tagann coiníní óga ar an saol go
mion minic agus go deimhin
tagann go leor acu ar an saol
i mbreith amháin! Is gnách go
síolraíonn coiníní san earrach
agus sa samhradh. Is féidir le
coinín baineann seacht n-ál
a bheith aici sa bhliain agus bíonn
idir 3 agus 7 gcoinín óg i ngach
ál.
Bíonn na coiníní óga maol agus
gan radharc na súl nuair
a bheirtear iad agus baintear
den diúl iad laistigh de 24 lá. Cé
go bhfaigheann a lán coiníní bás
laistigh de bhliain amháin
maireann cuid acu ar feadh cúig
bliana nó mar sin.

Coinín

Íomhá le caoinchead JJ Harrison CC BY-SA

An
Coinín

AN COINÍN AGUS AN GIORRIA:

 Bíonn an coinín maol agus dall

nuair a bheirtear é, ach
bíonn radharc na súl ag an
ngiorria nuair a bheirtear é
agus bíonn fionnadh air
fosta.
 Bíonn nead simplí os cionn na
talún ag an ngiorria.
Maireann sé ina aonar
de ghnáth.
 Tá an giorria faoi chosaint in
Éirinn murab ionann agus an
coinín.

Giorria
 Níor nós é feoil an ghiorria

a ithe riamh in Éirinn. Go
deimhin, bhain go leor
piseoga leis an ngiorria, agus
mheastaí mí-ádh a bheith ag
baint leis, an t-ainmhí bocht.
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Plandaí

Íomhá le caoinchead Robbie Murphy

Sútha Talún
Sútha Talún Fiáine

Sú Talún Fiáin

Ainm Eolaíoch : Fragaria vesca
Ainm Béarla: Wild Strawberry
n Éirinn fásann sútha talún go fiáin i bhfálta, ar
bhruacha agus ar imeall coillte agus muineach.

I

Bíonn sútha talún fiáine i bhfad níos lú ná na cinn
shaothraithe, ach bíonn siad i bhfad níos blasta. Bíonn siad faoi bhláth
ó Bhealtaine go Lúnasa agus tagann na torthaí aníos cúpla seachtain
ina dhiaidh sin.
Baineann sútha talún le fine na Rósanna. Plandaí ilbhliantúla atá iontu,
rud a chiallaíonn go bhfásann siad bliain i ndiaidh bliana. D’fhonn iad
féin a ghiniúint arís, scaoileann na plandaí reathairí uatha. Is plandaí
beaga ar ghais fhada iad reathairí. Nuair a bhaineann na reathairí seo
dromchla na talún amach, fásann fréamhacha orthu. Faigheann an gas
bás ina dhiaidh sin agus gintear planda úr.
Tá bláth na sútha talún an-chosúil le bláth eile, Cam an Ime. Tá cúig
pheiteal bhána air, é buí ina lár agus trí dhuilleog air. Chomh luath agus
a chuirtear pailin sa phlanda beag seo, cruthaíonn sé an toradh blasta
a bhfuil aird againn uile air.
Na ‘síolta’ a bhíonn ar aghaidh na sú talún, is torthaí beaga triomaithe
iad dáiríre. Laistigh de na torthaí triomaithe sin a bhíonn an fíorshíol.
Bia dearg na sú talún, is cuid den ghas é dáiríre, gabhdán a thugtar ar
an gcuid sin. Is sa ghabhadán a bhíonn an t-ubhagán,
ball síolraithe an phlanda.

Sú Talún Álainn!
Baintear úsáid as sútha talún in an-chuid cineálacha bia,
subh, iógart, uachtar reoite, milseáin agus go leor eile! Is féidir iad
a ithe leo féin freisin. Uaireanta bíonn barraíocht sútha talún ann
sa samhradh chun iad a ithe in aon iarracht amháin! Dá mba
mhaith leat iad a choimeád ar feadh i bhfad, d’fhéadfá iad
a reo, nó subh a dhéanamh díobh. Tá sútha talún lán vitimín C.

An Chaithne

Ní fhásann sútha talún ar chaithne ar an
drochuair! Tá torthaí na caithne cosúil le sútha
talún beaga. Is féidir iad a ithe cé nach bhfuil
siad róbhlasta. Tor nó crann beag í an chaithne
a bhaineann le fine an fhraoigh. Feictear
i ngairdíní go minic í. Deisceart na hEorpa agus
ceantar beag in iardheisceart na hÉireann an
fód dúchais aici.

Sútha Talún a Fhás

N

a sútha talún a bhíonn ar
díol sna siopaí, tagann
siad ó phlandaí ar leith. Fástar
go speisialta iad chun toradh
breá blasta a thabhairt. Bíonn
na saothróirí ar a ndícheall le
sútha talún den chéad scoth
a fhás.
Caithfidh siad a bheith
dea-chruthaithe agus dath beo
a bheith orthu. Ní mór boladh
deas a bheith uathu fosta. Níos
tábhachtaí fós, ní mór dóibh a
bheith súmhar blasta.
Bíonn na saothróirí ag súil le
barr maith ó gach planda.
Fástar roinnt díobh amuigh sa
ghort, agus fástar cuid eile acu
istigh i polathollán, mar ar
féidir fad a bhaint as an séasúr
fáis.

Le Caoinchead
Lordgrunt CC BY-SA 3.0

Torthaí na Caithne
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Ar aghaidh leis an obair!
Tiarnan O’Sullivan – Garda Tarrthála
Garda Tarrthála as Contae
Chorcaí é Tiarnan O’Sullivan.

Cad é an rud is fearr faoi do phost?

Thraenáil sé le Sábháilteacht

Is breá liom a bheith amuigh faoin spéir agus faoin
ngrian! Ar ndóigh, ní bhíonn spórt agus spraoi ag garda
tarrthála i gcónaí.

Uisce na hÉireann. Caitheann
sé a lá oibre ar dualgas ar an
trá le cinntiú go mbíonn gach

Cad é an rud is measa faoi do phost?

duine slán sábháilte i gcónaí.

Bhuel, tá cónaí orainn in Éirinn agus bíonn seans maith
ann i gconaí go mbeifeá ag obair sa bháisteach agus sa
ghaoth, fiú i rith an tsamhraidh. Buíochas le Dia,
ní raibh orm a bheith ag obair nuair a bhí
fíor-dhrochaimsir ann go fóill.

Cá mbíonn tú ag obair?
D’oibrigh mé ar Thrá Inse Duine i gCloich na Coillte
ar feadh dhá bhliain agus chaith mé an samhradh seo
caite ag obair ar Thrá Bhaile Ghearóid, gar do
Chionn tSáile. Oibríonn gardaí tarrthála gach deireadh
seachtaine i mí an Mheithimh, agus gach lá i mí Iúil
agus i mí Lúnasa.
An raibh suim agat sa chineál seo oibre riamh anall?
D’fhreastail mé ar ranganna sábháilteacht uisce ag an
linn snámha áitiúil ó bhí mé 11 bhliain d’aois. Bhí an
deartháir is sine agam ina gharda tarrthála agus sin é
an rud a spreag mise le bheith i mo gharda tarrthála.
Cén oiliúint a cuireadh ort le bheith i do gharda
tarrthála?
Théinn ag snámh go minic. Ní gá duit bheith i do bhall
de chlub snámha, ach má tá tú ag iarraidh bheith ag
obair ar an trá is gá scrúdú na ngardaí tarrthála
a dhéanamh. Théinn go dtí an linn snámha cúpla uair sa
tseachtain le go mbeinn aclaí go leor chuige sin.
Cé na cúraimí a leagtar ort i do phost?
De ghnáth, bím ar dualgas sa zón snámh sábháilte, sin
an limistéar ar an trá idir an bhratach dhearg agus an
bhratach bhuí. Tugaim garchabhair do dhaoine a bhfuil
gearrthacha nó cealga orthu, líonaim tuairiscí amach
agus tagaim i dtarrtháil ar dhaoine a bhíonn i gcruachás
san uisce.

Cén trealamh a mbaineann tú úsáid as?
Is é an cannabhaoi an uirlis is tábhachtaí atá againn.
Snámhán mór oráiste é seo agus coinnímid greim air
i gcónaí. Bíonn an cannabhaoi ríthábhachtach le teacht
i dtarrtháil ar dhaoine a bhíonn i gcruachás san uisce.
Bíonn déshúiligh, bonnán, bosca garchabhrach,
bratacha, lapaí agus bord tarrthála againn freisin
An ag obair i d’aonar nó mar chuid d’fhoireann
a bhíonn tú?
Oibríonn foireann ghardaí tarrthála ar na tránna gach
bliain. Triúr a bhíonn ar gach foireann de ghnáth.
Cén chomhairle a thabharfá do dhuine ar mhaith leis
a bheith ina gharda tarrthála?
Clárú le haghaidh ranganna Shábháilteacht Uisce
na hÉireann. Bhí an-aird agam ar na ranganna sin agus
múineann said na scileanna ar fad a theastaíonn chun
bheith i do gharda tarrthála. Tá tuilleadh eolais le fáil
faoi na ranganna ar www.iws.ie.
Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?
Léigh mé in úrscéal uair amháin gur fearr i bhfad ceist
amháin ná míle ráiteas. Is gnách liom fiafraí faoi gach
rud ó shin i leith!

Cad é an phríomhaidhm agat?
A chinntiú go mbíonn gach duine a thugann cuairt ar
an trá slán sábháilte i gcónaí agus go bhfuil siad ar
an eolas faoi na háiteanna contúirteacha ar an trá.
Déanaim iarracht roinnt rialacha simplí a chur ina luí ar
dhaoine.

gan dul ag snámh in áiteanna a mbeadh a t-uisce aníos
níos doimhne ná do chom

gan dul ag snámh i d’aonar
gan dul ag snámh ach amháin idir na bratacha dearga
agus buí

Ar barr: Tiarnan agus é ar

faire.

Ar dheis: Na cannabhaoithe
a bhíonn ag gardaí tarrthála
i gcónaí.

Soláthraítear na grianghraif le caoinchead ó
Tiarnan O’Sullivan
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Cuardach Focal
Bain triail as an gcuardach mór
focal seo.

Aimsigh na
focail seo
thíos:

Tá focail ann atá le fáil san
eagrán seo den nuachtlitir.

Súnamaí

Ú OI B R Í D E ONA C H L É MU Í F

Mamach

S F G L H OT Ú S D OR D É A NL Á P

Caithne

A Á R G OMÚ I B Ú C NP L G Ú ÓR S

Maith nó Olc

T S B Á C A H U ÓMNÁ G R A E S T Ú

Coinín

L I H H G É H A L S P Á Í OMG R A T
A R C G Á S Ú S OU F É ML P OT NH

Eolaithe

S Í A F S I MR H L I U H A G NF Í A

Garda Tarrthála

NÚ E T D S L U E MT OB C Í F U L T

Buachaillí na Trá

A D T H Ú L E T ÓH OR E NÁ C NL A

Oibrí Deonach

MÍ S E T G I F E R OC I S A R Ú I L

Plaisteach

A B I Í L I ML S A É OH I P OC A Ú
MU A H G F A D A R C Ú T Á D NG H N
A F L Í E S F L ÓMR H L B F NÍ C Ó

Sábháilteacht Uisce
Sútha Talún

C Ú P E S Í OL OA NÉ T MÓA G A I

Ronnach

H A L L ÓP S U ME Á NT U C C E U N

Músaem

MÍ OL T A B R U S C A I R I H D B B

Síol

OL MÚ S A E MF A OU NU I S D E N

Míolta Bruscair

MA I T H NÓOL C T H S Í Á U C P Ó

Seargán

RÉITIGH: (Trasna, Anuas, Treo) Mamach (1, 10, Ó dheas); Caithne (16, 9,
Siar ó dheas); Coinín (11, 12, Soir ó thuaidh); Eolaithe (10, 15, Siar ó
thuaidh); Garda Tarrthála (16, 19, Siar); Buachaillí na Trá (18, 16, Ó
thuaidh); Oibrí Deonach (2, 1, Soir); Plaisteach (3, 14, Ó thuaidh); Ronnach
(16, 10, Ó dheas); Sábháilteacht Uisce (1, 2, Soir ó dheas); Sútha Talún
(19, 3, Ó dheas). Síol (5, 14 Soir); Músaem (3, 17 Soir); Súnamaí (9, 2, Soir
ó dheas); Dordéan (10 2, Soir); Seargán (17, 4, Siar); Maith nó Olc (18, 1,
Soir); Míolta Bruscair (1, 16, Soir)
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Dathaigh an Pictiúr

Buachaillí na Trá!
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Bí ag Foghlaim!
‘A Beginner’s Guide to Ireland’s
Wild Flowers’

‘A Beginner’s Guide to
Ireland’s Seashore’

‘On the Water’s Edge’
DVD — Beathra na Mara

An raibh fonn ort riamh ainm a
chur ar na bláthanna fiáine thart
ort nó ar na bláthanna a chonaic
tú le linn siúlóide? A bhuíochas de
threoirleabhar nua póca beidh tú lán ábalta é
sin a dhéanamh anois. Gheobhaidh tú tús
eolais ar mhórán bláthanna fiáine coitianta a
fhaightear ar fud na hÉireann. 206 lch.
Costas: €8.50, postas san áireamh

DVD ó Stáisiún Mara Inis
Arcáin é seo. Gearrscannán
faoi bheathra cois mara agus é curtha in
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: €13.30, postas san áireamh

Oireann an Lámhleabhar
póca do thosaitheoirí de
gach aois. Tugtar léargas
sa leabhar seo ar bheathra
mara na hÉireann.

Costas: €8.00,
postas
san
áireamh.

‘An A-Z of Geology’

Tá
leabhair
dhathúcháin,
leabhair
ghníomhaíochta agus treoirleabhair curtha i gcló
ag Stáisiún Mara Inis Arcáin le déanaí. Colouring
& 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.
Costas: €2.10, postas san áireamh

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. Stáisiún
Mara Inis Arcáin a chuir an leabhar le chéile,
i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta na
hÉireann.
Costas: €5.99 móide postas €1

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

ISBN: 978-1-870492-53-9

Costas: €17.99 móide postas €2

160 leathanach· Clúdach bog (fillteacha francacha) · 277 x 227 mm ·200 grianghraf daite

Tá Stáisiún Mara Inis Arcáin tar
éis leabhar nua faoi bheathra
mara na hÉireann a fhoilsiú. Tá
breis is 200 grianghraf sa
leabhar seo agus meallann siad
isteach i ndomhan draíochta
sinn — farraigí fionnuara na
hÉireann, áit atá lán le
hainmhithe agus le plandaí.
Grianghrafadóir dúlra is ea
an t-údar Paul Kay. Tá nach
mór 30 bliain caite aige ag
glacadh grianghraf d’fhiadhúlra
na tíre. Tá an chuid is fearr de
le feiceáil sa leabhar seo.
Bainigí sult as an dúil mhór atá
aige san fhiadhúlra iontach seo.
Ar deiseal ón mbarr ar chlé: Bundún Leice Dáilia; Splanc; Crosóg Anraí; Portán Faoilinne

.
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Músaem Faoi Thoinn
Ar mhaith leat dul go dtí músaem ealaíne ina
mbeifeá in ann snámh thart ag amharc ar na
taispeántáin? Is ann do mhúsaem faoi thoinn dá
leithéid in Cancun Mheicsiceo. Theastaigh ón
dream a cheap Museo Subacuático de Arte
(MUSA) in uiscí gorma teolaí Mhurascaill
Mheicsiceo saothair ealaíne a chur ar taispeáint
ar bhealach a chuirfeadh leis an timpeallacht.

Tugann an “Comhfhreagraí
E a c h t r a c h ” , M i c h ae l
Ludwig, tuairisc ar
roinnt eachtraí agus
imeachtaí neamhghnácha
sa dúlra.

403 dealbh leis an dealbhadóir Jason deCaires
Taylor atá ann. Tá gach dealbh díobh chomh mór
le duine agus rinneadh iad le hábhar a mheallann
coiréal chuige féin. Fásfaidh siad ina sceir shuimiúil mar sin. Déanann daoine a
bhíonn sa tóir ar chuimhneacháin dochar do sceireacha nádúrtha. Tá Páirc Mhuirí
Cancun ar cheann de na sceireacha cóiréil is mó ar domhan ar a mbíonn turasóirí
ag triall. Táthar ag súil go dtarraingeoidh an músaem turasóirí agus sealgairí
deilbhe chuici ionas nach ndéanfar damáiste do sceireacha eile.

Barraíocht Borróga Uachtair?

Slán as an Súnámaí
Baineadh geit as gach duine ar
domhan nuair a bhuail na
creathanna talún agus an
súnámaí millteach an tSeapáin
i mí Márta, 2011. Is deacair a
chreidiúint go dtiocfadh aon
dea-scéal as na tubaistí. Bean
as Kesennum, scriosadh an
teach aici. Mar bharr ar an
donas scuabadh a madra amach
san fharraige sa tonn a bhí
37.9 méadar ar airde.
Glacadh leis gur cailleadh Ban,
an madra, ach chonacthas í trí
seachtaine ina dhiaidh sin ar
dhíon tí a leagadh agus a
scuabadh
isteach
san
fharraige.
Tharrtháil Gardaí Cósta na
Seapáine an madra, ach bhí
leisce ar Ban a baile úr
a fhágáil! Craoladh an tarrtháil
ar an teilifís. Bhí úinéir Ban ag
coimhéad ar an tarrtháil agus
bhí lúcháir uirthi nuair
a chonaic sí a peata. Bhí siad le
chéile arís go gairid ina dhiaidh
sin.

Abair gur mhair do chlú na céadta bliain, ach an clú a
bhí ort ná gur tusa an chéad duine a bhfuil fianaise
againn maidir leis an tinneas ba chúis le do bhás. Ghlac
Músaem na hÉigipte i gCaireo X-ghathanna de 52
seargán a bhain leis an tréimhse idir 688 RCh agus 332
RCh. Thug na scantaí le fios go raibh artairí calctha
agus tinneas croí ar bheagnach a leath acu. Banphrionsa ba ea an seargán ba
shine ar a raibh galar croí. Ba é an tOllamh le Cairdeolaíocht in Ollscoil
California, Gregory Thomas comhcheannaire an staidéir. Dá bhféadfadh sé
labhairt leis an mbanphrionsa déarfadh an t-ollamh léi níos lú saille
a ithe, a bheith i mbun aclaíochta agus coinne a dhéanamh le
máinlia croí. Ní fheadar an raibh borróga blasta uachtair ar an
mbiachlár san Éigipt 3,500 bliain ó shin?

Atlas de Mhamaigh na hÉireann
Tá a fhios againn uile cad is atlas ann. Léirítear tíortha uile an domhain ann.
I gcás na hÉireann thabharfaí na gnéithe fisiciúla, contaetha, bailte agus
sráidbhailte ar fad atá inti. Tá sé i gceist ag cuid de na príomheolaithe
mamach in Éirinn atlas ar leith a chruthú. Atlas é seo a thaispeánfaidh
na háiteanna ina bhfaightear na 64 speiceas de mhamaigh a chónaíonn
timpeall na tíre: 27 speiceas de mhamaigh talún, 10 speiceas ialtóg,
3 speiceas mara agus 24 speiceas céiticeach (míolta móra agus deilfeanna).
An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta atá i mbun an tionscnaimh.
Cruinneoidh sé le chéile eolas a bhailigh an pobal mór agus scata
eagraíochtaí. Idir seo agus 2015, iarrtar ar an bpobal mór taifead
a dhéanamh, ar líne, de radharc ar bith a fhaigheann siad ar mhamach ar
spéis leis an Ionad é. Cuirfidh sé sin ar chumas an Ionaid mapáil a dhéanamh
ar na háiteanna in Éirinn ina lonaíonn speiceas mamach. Ba mhór ag an ngrúpa
do chúnamh! Más maith leat cuidiú agus páirt a ghlacadh, téigh chuig a
láithreán gréasáin ag http://mammals.biodiversityireland.ie.
© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
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Le caoinchead www.underwatersculpture.com

An Saol Mórthimpeall Orainn

Mionscrúdú
‘Litter Bug’, a thugtar an mbailiúchán de phóstaeir thíos leis an
ealaíontóir, Bill Fallover. An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil –
GCC (nó an EPA an Bhéarla) a chuir ar fáil iad. Bealach taitneamhach
sonnta é seo chun ealaín a dhéanamh de dhramhaíl agus chun an chaoi a
dtéann dramhaíl i gcion orainn a chur in iúl. As ábhar dramhaíola amháin
a tógadh na fíoracha beaga seo de mhíolta agus d’fheithidí. Tarraingíonn
gach feithid díobh seo aird ar fhoinse amháin dhramhaíola. Is féidir na
póstaeir seo a íoslódáil go díreach ó shuíomh gréasáin an GCC ag http://
www.epa.ie/downloads/pubs/other/education/litterbugsposters/.

MÍOLTA
BRUSCAIR

Creventus litus cimex

Saepes salirens

Furtiva crepido ambulans

(Míol Fola na Trá)

(Míol na bhFálta Sceach)

(Míol Slíoctha na gCosán)

Níl Míol na bhFálta Sceach
ar lár go hiomlán fós ar an
drochuair, ach is cinnte gur
buille trom ba ea tobhach na
málaí plaisteach.

Is cosúil go bhfuil teacht ar
Mhíol Slíoctha na gCosán i
ngach aon chearn den tír.
Feictear é ina luí sa gháitéar
idir an bóthar agus an cosán
agus cuma Twix nó Crunchie
air uaireanta. Cad é mar
chaimileon!

Cibus praedator

Industrius nebulo

Agitantis cimex

(Creachadóir na bPicnicí)

(Míol Tionsclaíoch)

(Míol Greamaitheach)

Ainmhí nimhiúil olach
sleamhain é an Míol
Tionsclaíoch. Nuair a bhíonn
a shaol fónta thart,
caithfimid uile a bheith
an-chúramach agus a
iarsmaí á ndiúscairt againn.

Faightear an Míol
Greamaitheach agus é
greamaithe de rud éigin de
ghnáth. D’fhéadfá a rá go
bhfuil sé sách boilgeogach.
Is é bun péire bróga a rogha
modh taistil. Ní mór é a chur
i mbosca bruscair i gcónaí.

Na híomhánna agus an téacs uile le caoinchead ón GCC: www.epa.ie

Feithid fhaobhrach é Míol
Fola na Trá. Bíonn sé
i bhfolach faoin ngaineamh
agus féadfaidh sé bonn do
choise a scriosadh mura
mbíonn tú cúramach.

Is breá le Creachadóir
na bPicnicí a bheith amuigh
faoin aer agus bíonn sé níos
feiceálaí san aimsir the.
Tabhair bata agus bóthar
dó má fheiceann tú é.
Úsáid cruach dhosmálta ina
áit, bunábhar nach
ndéanann dochar don
timpeallacht.
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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 rud a thógann a theach
ar a dhroim leis?

Cad nár cheart d’aon duine a dhéanamh seachas garda
tarrthála oilte a bhfuil taithí aige/aici?

Seilide!
Cad ba cheart duit a dhéanamh má
bhíonn nathair nimhe i do leaba?

2 Cén fine bláthanna lena mbaineann sútha talún?
3

Cad é an t-éan is lú ar domhan?

Codail sa vardrús!

4 Cén cineál atlais atá beartaithe ag eolaithe Éireannacha a
chruthú faoi 2015?

Cad air a bhfuil dhá sciathán agus
eireaball ach nach bhfuil aon
chlúmh air?

5 Bíonn bratacha ar an trá chun an zón snámh sábháilte a
léiriú. Cé na dathanna a bhíonn orthu?
6

Cén ‘míol bruscair’ a bhíonn greamaithe de rud éigin
i gcónaí agus ar minic dó a bheith sách boilgeogach?

Eitleán!

7 Is veigeatóirí iad coiníní. Fíor nó bréagach?

Cad atá ann ó thus an tsaoil is níl sí ach
mí d’aois?

8 Plá an phlaistigh, cén dochar a dhéanann sí don fharraige?
9 Cén fheithid atá fíorchosúil le dordéan?

An ghealach!

10 Prionsa ba ea an seargán Éigipteach ba shine a raibh galar
croí air. Fíor nó bréagach?
11 Cad atá neamhghnách faoin músaem ina bhfuil saothar
Jason deCaires Taylor ar taispeáint?

Cad a bhíonn bán ag dul isteach san uisce
agus dubh ag teacht amach as?

12 Cén bhliain inar tugadh Tobhach Comhshaoil na Málaí
Plaisteacha isteach in Éirinn?

Bó dhubh lá sneachta!

13 Cén t-ainm a bhí ar an madra a tháinig slán as an súnámaí
sa tSeapáin?

Cén fáth a mbíonn meigeall ar ghabhar?

14 Cad é an rud is fearr faoina phost, dar le Tiarnan
O’Sullivan?

Mar níl sé in ann é féin a bhearradh!

15 Ba é 2011 Bliain na nOibrithe Deonacha san Eoraip. Fíor nó
bréagach?
16 Cén glasra atá in oideas bia mara BIM?

Cad a chruthaítear má dhéanann tú tarantúla agus rós
a chumasc le chéile?

Cum fortheideal!

Freagraí:(1) Tarrtháil snámha; (2) An rós; (3) An Dordéan beachach
(4) Atlas de mhamaigh na hÉireann; (5) Dearg agus buí; (6) Míol
greamaitheach; (7) Fíor; (8) Micrimhillíní; (9) Conach foluana (10)
Bréagach, banphrionsa ba ea é; (11) Faoin fhoinn atá sé; (12) 2002;
(13) Ban; (14) Oibríonn sé ar an trá; (15) Fíor; (16) Spionáiste

Bíodh spraoi
agat féin agus
ag do chairde!

Cé na difríochtaí?

Cum teideal a
d’oirfeadh don
ghrianghraf seo
de bhíosún
baineann agus
a gamhain.

Courtesy of Andrew David, NOAA/NMFS/SEFSC Panama City

Níl a fhios agam, ach ní bhainfinn boladh
de!
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Gné-Alt
SÁBHÁILTEACHT UISCE

Cad ba cheart dom a dhéanamh má bhíonn
duine i gcruachás san uisce?

Déan do shábháilteacht phearsanta féin a mheas i gcónaí.

GLAOIGH AMACH!



Lorg cabhair ó dhaoine. Glaoigh amach
CABHAIR! nó HELP! os ard.



Iarr ar dhuine éigin glaoch ar 999 nó 112
agus Tarrtháil Mhara a lorg.



Labhair leis an duine chun é/í a chur ar a
shuaimhneas agus tabhair treoracha agus
misneach dó/di le háit shábháilte a bhaint
amach. D’fhéadfadh sé nach mbeidh
trealamh tarrthála ar bith ann.

Ná tum isteach san uisce gan an dáinséar a mheas
ar dtús.
Déan na rudaí seo a leanas a mheas más féidir:
SÍN



Práinn an cháis



Líon na ndaoine atá i mbaol



Do chumas snámha féin



Riocht an duine atá i gcruachás



Na háiseanna nó an cúnamh atá
ar fáil

Bain úsáid as Trealamh Tarrthála Poiblí i gcónaí
más ann dó, e.g. baoi fáinneach, crios tarrthála nó
rópa.



Cuma na haimsire agus cuma an uisce, e.g. sruth abhann nó
sruthanna cuilitheála

SIÚIL AMACH



An fad idir an cladach agus an duine atá i gcruachás.

Murar leor do lámh, bain leas as cóta, craobh, lámh
scuaibe nó áis tarrthála eile in aice láimhe le fad a
chur le do ghéag.
CAITH

Garda tarrthála lánoilte a bhfuil taithí aige/aici an t-aon
duine ar cheart dó/di tabhairt faoi tharrtháil snámha
a dhéanamh.

Más garda tarrthála oilte thú agus má cheapann tú
go bhfuil sé sábháilte é a dhéanamh, siúil amach
chuig an duine atá i mbaol.
Tuilleadh eolais: www.iws.ie. Sábháilteacht Uisce na
hÉireann

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:
Obair Dheonach:

www.volunteering.ie

www.volunteering.ie

An Dordéan: http://www.worldofhummingbirds.com/index.php
Plaisteach:

http://www.learner.org/jnorth/humm/index.html

http://www.cleancoastsireland.org/

An Coinín: http://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/Rabbit.html
http://www.askaboutireland.ie/learningzone/primary-students/5th-+-6th-class/5th-+-6th-class-environme/furry-friends/rabbithare/
Sútha Talún: http://www.wildflowersofireland.net/plant_detail.php?id_flower=261&wildflower=Strawberry,%20Wild
Sábháilteacht Uisce na hÉireann: www.iws.ie
Iarsmalann faoi Thoinn:
http://www.underwatersculpture.com/index.asp
http://www.wanderingeducators.com/artisans/lives-artists/jason-decaires-taylor-museo-subaqu-tico-de-arte-musa.html
Tagann Madra Slán as Súnamaí:

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12957838

Seargáin Éigipteacha a Scanadh: http://www.rte.ie/news/2011/0404/mummies.html
Atlas de Mhamaigh na hÉireann: http://www.mammals.biodiversityireland.ie/
Míolta Brúscair an GCC (EPA):

http://www.epa.ie/downloads/pubs/other/education/litterbugsposters/

Drámhaíl a dhiúscairt – Maith nó Olc:
education/primary/waste/

http://www.tidytowns.ie/ http://www.epa.ie/downloads/pubs/other/

Ní féidir linn a bheith freagrach as ábhar ar bith ar láithreáin sheachtracha ghréasáin. Bí ar an airdeall agus láithreán ar bith á
oscailt agat agus bíodh múinteoir nó tuismitheoir in éineacht le páistí agus iad ag féachaint ar an idirlíon.
© 2011 Sherkin Island Marine Station & its licensors. All rights reserved.

© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
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Caomhnú

Maith nó Olc
Bíonn rogha le déanamh i gcónaí nuair atá bruscar á
chaitheamh amach againn. Uaireanta bíonn dea-thoradh ar
an rogha agus uaireanta bíonn droch-thoradh air. Ar an
leathanach seo caithfidh tú rogha a dhéanamh idir dhá
phictiúr, ceann dearfach agus ceann diúltach, ach má
roghnaíonn tú an ceann diúltach, caithfidh tú smaoineamh
ar an toradh. Cuideoidh sé seo leat tuiscint a fháil ar an
tionchar a bhíonn ag truailliú uisce orainn. Feicfidh tú an
nasc idir an rud a dhéanann tú agus an drochthionchar a
bhíonn aige ar ainmhithe, ar phlandaí agus ar dhaoine eile.
Cuid í seo de Bhileog Oibre Uisce a chuir Stáisiún Mara
Inis Arcáin le chéile don Rannóg um Fheasacht
Chomhshaoil, Comhairle Contae Chorcaí. Is féidir iad a
íoslódáil ag http://www.corkcoco.ie/co/web/Cork%
20County%20Council/Departments/Environment%20%
26%20Waste/Environmental%20Awareness/Youth/
Latest%20Publications .

© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
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Dialann an Dúlra

Samhradh 2012

An samhradh seo
déan iarracht a
bheith i do bhall den
ghrúpa áitiúil
i gcomórtas na
mBailte Slachtmhara.
Beidh tú ábalta do
bhaile a choinneáil
néata agus is mór an
t-ábhar bróid é sin.

Cuir planda sú talún nó
dhó i bpota bláthanna
agus coinnigh súil ar an
dul chun cinn. Is breá
leo neart uisce mar aon
le solas na gréine.

Féach ar an
bpacáistíocht ar
na rudaí a
cheannaíonn tú.
Cén dochar a
dhéanann sé do
ghnáthóga agus
don fhiadhúlra?

Má thógann tú caisleán gainimh an
samhradh seo déan é a mhaisiú le
píosaí feamainne, sliogáin, cleití agus
le hábhar nádúrtha eile atá ar an
trá. Glac grianghraf de do chuid
oibre. Nuair a shroicheann tú an
baile déan iarracht eolas a fháil faoi
na rudaí éagsúla a bhailigh tú.

Tá Ceamaraí na nÉan ar chlár
RTÉ, The Mooney Show, ar ais
ar líne. Bí ag féachaint ar an
scréachóg reilige. Téigh go
www.rte.ie/radio/
mooneygoeswild/ lena bhfiosrú.

Comhair go dtí 90...sin an
líon uaireanta sa soicind
a bhuaileann dordéan
na heiteoga aige.

Amharc sa bhabhla torthaí.
An bhfuil síolta nó clocha
sna torthaí ann? Tar éis
duit toradh a ithe, cuir an
síol nó an chloch i múirín
agus cuir uisce leis. Bíodh
foighne agat agus féach an
bhfásfaidh siad!

Tabhair cuairt ar http://www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/
An_Bhunscoil_foilseachain_le_hioslodail.asp
Táimid buíoch de na daoine uile a rinne a gcuid ar son na nuachtlitreach seo, go háirithe
Jennifer Care, John Joyce, Niamh Leahy, Michael Ludwig, Robbie Murphy, Tiarnan
O’Sullivan agus Jez Wickens.
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Stáisiún Mara Inis Arcáin ag www.sherkinmarine.ie.
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