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Leathanach an Eagarthóra
Ar Mhaithe
le hÉin!

T

Iolar Fíréan
(Léaráid le Declan Cairney)

á Declan Cairney aon bhliain déag d’aois agus is breá leis éin chreiche,
taitníonn siad an oiread sin leis go bhfuil leabhar scríofa aige fúthu agus é
maisithe aige féin. Is é ‘Raptors – A Pocket Guide to Birds of Prey and Owls’
teideal an leabhair. Tá na héin chreiche go mór sa nuacht le gairid, go háirithe
na hiolair mhara (féach lch 11). Tá cleachtadh maith ag Declan ar na héin sin,
chaith sé roinnt míonna ag obair leo in Ionad na nÉan Creiche, i mBoirinn. Is
iad na fabhcúin, na seabhaic agus na hiolair is mó a thaitníonn le Declan cé go
dtaitníonn gach sórt éan leis. Sin ráite, is aoibhinn leis an dúlra i gcoitinne.
Is cúis ghliondair é duine a fheiceáil agus é chomh díocasach
sin faoin dúlra. Go n-éirí go geal le Declan agus guímid gach
rath ar an leabhar nua aige! Is féidir ‘Raptors – A Pocket
Guide to Birds of Prey and Owls’ a cheannach go díreach ó
Declan Cairney, Campsie House, Cathair Ghlasáin, An Gort,
Co. na Gaillimhe. Is é €7.50 móide postas an praghas (€2.70
ar leabhar, €5 ar dhá leabhar, €7.50 ar líon ar bith leabhar
suas go 10). ISBN: 978-1-908477-76-7

Íomhá le caoinchead www.bim.ie

BREAC RUADHÓITE
LE COULIS TRÁTAÍ & FÍNÉIGRÉAD
GAIRLEOIGE

Na Comhábhair:
•
•
•

4 fhilléad bric 170 g / 6 oz*
Salann agus piobar dubh úrmheilte
Ola ológ

Coulis trátaí:
•
•
•

4 thráta, iad scafa, cumascaithe & na
síolta bainte astu
25 g / 1 oz ime, é díslithe
Gráinnín de shiúcra mhionaithe

Fínéigréad Gairleoige:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 spúnóg bhoird d’ola ológ
2 chlóbh brúite gairleoige
1 spúnóg bhoird d’fhínéagar fíon
geal
2 spúnóg bhoird d’uisce fuar
Sú leathlíomóide
4 spúnóg bhoird d’oinniún & de
chúirséad mionghearrtha
Tím agus finéal gearrtha
1 duilleog labhrais

*Is féidir bradán nó ruabhreac Artach a úsáid
ina áit.
Arna chur i láthair ag BIM. Tuilleadh oidis
éisc: www.bim.ie
Oideas le, Ciarán Carberry, Institiúid
Teicneolaíochta Thamhlachta.

An Modh:
Déan 2 spúnóg bhoird ola a théamh
i bhfriochtán. Blaistigh an breac agus
déan é a fhriochadh nó a ruadhó go tapa
ar feadh 3 nóiméad ar a dhá thaobh.
Bain den teas é.

Coulis Trátaí:
Cócaráil na trátaí ar feadh 3 nóiméad.
Lean ort ag cócaráil agus cuir an t-im
díslithe leis de réir a chéile.
Blaistigh agus cuir gráinnín siúcra leis.

Fínéigréad Gairleoige:
Measc na comhábhair go léir i sáspan,
seachas an t-oinniún, an cúirséad agus
na luibheanna.
Bruith ar feadh 30 soicind iad, bain den
teas agus lig dóibh insileadh ar feadh
10 nóiméad.
Déan é a shíothlú, blais de agus cuir
an t-oinniún, an cúirséad, an tím agus an
finéal leis.

A Léitheoir
Dhil,
Tá fáilte romhat
chuig eagrán
an tSamhraidh
de Líon an
Dúlra. Tá gnéailt faoin tslatiascaireacht
agus faoi na huiscebhealaí san
eagrán seo. Tugann Mark Corps,
Comhairleoir Slatiascaireachta
le hIascaigh Intíre na hÉireann,
léargas dúinn ar a lá oibre.
Roinneann sé cuid mhaith
eolais dóibh siúd ar mhaith leo
tabhairt faoin tslatiascaireacht
mar chaitheamh aimsire. Is
breá an caitheamh aimsire
í an tslatiascaireacht agus
tá sí feiliúnach do dhaoine
de gach aois (féach lch 7).
Cloisfimid, freisin, ó Richard
Creagh, a insíonn dúinn faoin
bhfiadhúlra ar an Abhainn Dubh
a ritheann trí Pháirc Náisiúnta
Bhaile Chruaich. Is féidir súil
a chaitheamh ar nuacht faoin
dúlra mórthimpeall an domhain
ar leathanach 11 agus gáire
dhéanamh faoin ngreann ar
leathanach 13. Ba mhór againn
do chuid tuairimí a fháil faoin
iris mar aon le moltaí le hagaidh
ábhar ailt amach anseo. Bí ag
léamh agus bain sult as!
Susan
R-phost: editor@naturesweb.ie
Gréasán: www.naturesweb.ie
Eagarthóir:
Susan Murphy Wickens
Leagan amach agus Dearadh:
Susan Murphy Wickens
Grianghraif & Fáisc-Ealaín:
Cóipcheart 2012 Stáisiún Mara
Inis Arcáin & a chuid ceadúnóirí.
Gach ceart ar cosaint.
Comhfhreagraí Eachtrach:
Michael Ludwig
© Cóipcheart 2012
Stáisiún Mara Inis Arcáin

Tá díol ceathrair (4) ann.
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Éanlaith

An Gabhlán
Gaoithe

Cuairteoir Samhraidh
Is cuairteoir samhraidh é an gabhlán
ghaoithe. Tugann sé cuairt ar Éirinn tar éis
dó an geimhreadh a chaitheamh in áit éigin
ó dheas den mheánchiorcal.

Íomhá le caoinchead Falciot #2 CC SA 2.0

Itheann an gabhlán cuileoga den chuid is mó.
Ó tharla an gabhlán a bheith an-luaineach is
nós leis iad a leanúint agus iad a alpadh siar
san aer.
Tagann an chéad ghabhlán go hÉirinn i ndeireadh mhí Aibreáin agus ar
an gcéad amharc cheapfá gur fáinleog dhubh é. Ach ní hionann é agus
an fháinleog mar go mbíonn sciatháin fhada aige agus iad cuartha siar,
agus cuma bhúmaraing orthu. Difear eile idir é agus an fháinleog ná
gur fearr leis bailte agus limistéir ina mbíonn foirgnimh go leor ann.
Ach is fearr leis an bhfáinleog timpeallacht tuaithe, áit a neadaíonn sí
i sciobóil agus i gcróite.
Éan an-tapa é an gabhlán gaoithe.
Bíonn luas tuairim is 50 míle san
uair (msu) faoi agus é ag eitilt de
ghnáth. Más gá, is féidir leis eitilt
ar 60 msu go furasta ar feadh
achair ghearr.
Seans nach gceapfá go bhfuil
50 msu an‑tapa agus tú
i ngluaisteán, ach i gcás an
ghabhláin ghaoithe is éacht é luas
chomh hard sin a dhéanamh. Níl
ach fad 20 cm sa ghabhlán agus
ní hamhlaidh atá inneall ann!
Is san aer a mhaireann sé. Nuair
a bhíonn sé in am codlata,
éiríonn sé aníos cúpla míle
troigh, stopann sé agus déanann
sé dreas codlata ar feadh uair an
chloig nó dhó.

Comhad Fíricí:
Dath: Dúdhonn agus scornach
bán nó liath éadrom. Tá
íochtar a cholainne ar dhath
níos éadroime agus tá
eireaball fada gabhlach aige.
Fad: 16 – 17 cm
Aiste Bia: Feithidí a ghabhann
sé agus é ag eitilt.
Gnáthóg: Deanann sé
a nead i ndíonta agus i
seanfhoirngnimh.

An Gabhlán Gaoithe a Shlánú
Cosa beaga bídeacha a bhíonn faoin ngabhlán gaoithe. Má tharlaíonn
sé go dtuirlingíonn sé ar an talamh, fanfaidh sé ansin gan a bheith in
ann éirí, go dtí go dtiocfaidh duine éigin air lena chur suas san aer arís.
Ní thuirlingíonn an gabhlán gaoithe ach le neadú nó le dul
isteach sa nead. Is cuid an‑tábhachtach dá saolré é an
neadú, ach tá an gabhlán gaoithe go mór i gcontúirt
dá bharr sin. Ar an drochuair, de bharr go bhfuil
sean-trádstórais agus seanmhonarchana á leagan
go talamh, ní bhíonn mórán áiteanna ann inar
féidir leo nead a thógáil níos mó.
Níl uathu ach scoilt trí horlaí i mballa nó bearna
faoi thíl díon tí le nead a dhéanamh ach tá sé ag éirí níos deacra
de réir a chéile a leithéid a aimsiú. Ní bhíonn foirgnimh nua-aoiseacha
oiriúnach don neadú.
Mar sin féin, ní hé deireadh an scéil é. Níl sé ródhéanach againn rud
éigin a dhéanamh chun cabhrú leis an ngabhlán gaoithe teacht aniar.
San Ollainn, sa Bheilg agus i Lucsamburg, tá sé in aghaidh an dlí anois
teach nua a thógáil gan cuas beag nó bríce cuasaithe a chur ar fáil ann
atá sách mór le hál gabhlán a thógáil. Táimid beagáinín ar gcúl in Éirinn
maidir le cabhair a thabhairt don ghabhlán, ach tá feabhas ag teacht ar
an scéal de réir a chéile.
Tá dhá shuíomh gréasáin ann atá dírithe ar chruachás an ghabhláin
ghaoithe – www.swiftconservation.org agus www.saveourswifts.co.uk.
Tugtar comhairle ar an dá shuíomh maidir leis na bealaí go léir inar féidir
cuidiú leo.
Má dhéanaimid iarracht, d’fhéadfadh sé go bhfeicfimis ealtaí
scréachacha gabhlán ag filleadh ar ár mbailte agus ár sráidbhailte.
Déanann an gabhlán scréachach dhochreidte i mí an Mheithimh agus
i dtús mhí Lúnasa. Agus mar bharr ar an iomlán, itheann sé cuileoga,
míoltóga agus múiscítí ach ní itheann sé beacha. Sin margadh maith!
© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
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I ngreim - Saol na ngiúrann
An Giúrann – Portán Bunoscionn?
Dála mórán cineálacha feithidí, baineann an giúrann leis
an bhfíleam, nó leis an ngrúpa ollmhór ainmhithe ar
a dtugtar Arthropoda.
San fhíleam sin, tá an ghiúrann san aicme céanna leis an
bportán agus leis an ngliomach.
Tá an giúrann mar a bheadh portán atá ina luí ar a dhroim.
Bíonn a ghéaga á luascadh aige san uisce chun breith ar
bhlúiríní bia, in áit a bheith ag rith thart ar a chosa agus é
ag fiach rudaí le hithe.

Na Giúrainn – Crá Croí na bhFoghlaithe!
Gan trácht ar an drochbhia, an scorbach agus ar chontúirt
an bháis i gcathanna fuilteacha, bhíodh ar fhoghlaithe
farraige i ngach áit déileáil le bagairt na ngiúrann. Ach
a oiread le feamainn, péisteanna feadáin agus beathra
screamhach mara eile, greamaíonn giúrainn d’íochtar
long. Cuireann sé sin moill ar longa, agus dá bhrí sin
bhíodh sé níos furasta ar na húdaráis na foghlaithe a
ghabháil.
Ba nós leis na foghlaithe na longa a rith suas ar an trá
le go bhféadfaidís na giúrainn a scríobadh d’íochtar
na loinge. Bhíodh níos mó airgid ag na cabhlaigh agus
slite eile acu chun an fhadhb a réiteach. Mar shampla,
chuiridís craiceann copair ar íochtar na long, rud atá
nimhneach do bheathra mara agus ní ghreamaíodh na
giúrainn d’iochtar na long níos mó.

Na Giúrainn – Ábhar Staidéir do Charles Darwin
Ba é Charles Darwin, an bitheolaí cáiliúil, an chéad
duine a rinne dianstaidéar eolaíoch agus rangú ar
na giúrainn. D’fhoilsigh sé sraith páipéar eolaíochta
orthu idir 1851 agus 1854, sular fhoilsigh sé a leabhar
ceannródaíoch On the Origin of Species. Deir roinnt
staraithe go ndearna Darwin staidéar ar na giúrainn mar
bhealach lena mhórstaidéar ar an éabhlóid a chur ar an
méar fhada. Ach taispeánadh le gairid go ndearna sé an
staidéar ar mholadh a charad, Joseph Dalton Hooker, le
go bhféadfadh sé tuiscint dhomhain a fháil ar chineál
amháin ainmhí ar a laghad.
Shíl sé go ligfeadh an cur
chuige sin dó a chuid teoiricí
faoin roghnú nádúrtha agus
faoin domhan nádúrtha i
gcoitinne a thástáil agus a
chur chun cinn.

Tá sliogán an ghiúrainn
déanta de shé phláta
chailcreacha agus dhá phláta
atá sé in ann a bhogadh.
Nuair nach mbíonn sé á
bheathú féin, cosnaíonn an
sliogán é.

Na Giúrainn – Fionnachtain Leighis?
Tá turgnaimh spéisiúla ar siúl i Roinn na Zó-eolaíochta in
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Tá na turgnaimh dírithe ar na gliúnna iontacha a úsáideann
na garbháin chun iad féin a ghreamú de charraigeacha nó
de rudaí a bhíonn ar snámh. Má éiríonn leis na turgnaimh
beidh i bhfad níos mó ar eolas againn faoi conas gliú
nádúrtha a dhéanamh. D’fhéadfaí
a leithéid a úsáid chun cnámha a
dheisiú le linn obráidí, abair.
Ar an taobh eile den scéal,
d’fhéadfaí teacht ar réiteach nach
ligfeadh don ghiúrann é féin a
ghreamú d’íochtar loinge ar an
gcéad dul síos. Ansin ní bheadh ar
na longa an oiread céanna breosla
a úsáid.

Giúrann nó Bairneach nó Giúrann?
Is minic an bairneach agus an giúrann á meascadh suas
ag daoine. Go deimhin, is minic a thugtar bairneach ar
an ngiúrann. Sliogiasc coirceogach is ea an bairneach,
greamaíonn sé de na carraigeacha cois cladaigh, é timpeall
5 cm ar leithead. Ní hionann é agus an giúrann, ar portán é
i ndáiríre! Fiú amháin i mBéarla is
minic a thugann daoine barnacle
ar an limpet, nuair is bairneach
atá ann i ndáiríre. Is féidir an
bairneach a ithe ach é a bhaint
den charraig ar dtús!
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An Dallóg
Fhraoigh
Ainm Eolaíoch: Sorex minutus
Ainm Béarla: Pygmy Shrew

Ceaptar go bhfuil an dallóg fhraoigh in Éirinn ón
oighearaois deiridh. Is speiceas faoi chosaint anseo iad.

Is í an dallóg fhraoigh an mamach is lú in Éirinn. Tá sí chomh beag
sin nach bhfuil de mheáchan inti ach idir 3 agus 6 ghram, ag brath
ar an séasúr. Maireann an dallóg ina haonar agus bíonn a limistéar
féin aici. Bíonn sí an-trodach agus rachaidh sí i mbun comhraic
le dallóg eile má chastar ar a chéile iad. Maireann sí ar imill
choillearnaigh agus ar an bportach nó i bhfálta sceach, i móinéir
agus i ngairdíní.
Caitheann sí lá is oíche sna háiteanna sin ar fad agus í ar
thóir bia. Itheann an dallóg fhraoigh feithidí den chuid
is mó. Is breá léi míolta beaga de gach cineál, cuileoga,
ciaróga, gailseacha, damháin alla agus péisteanna beaga.
Bíonn sí chomh beag sin, áfach, go ritheann sé deacair
uirthi de ghnáth péisteanna talún a ithe.
Ní mór don dallóg meáchan a coirp féin a ithe gach lá chun a
corp a choimeád te agus chun nach bhfaighidh sí bás le hocras.
Ní bhíonn ar ainmhithe eile, a bhíonn i bhfad níos mó ná an
dallóg, a leithéid a dhéanamh! Bíonn saolré an-ghearr aici agus ní
mhaireann sí ach tuairim is 13 mhí.

Naimhde

Cén chuma a bhíonn
orthu?
Ní creimire í an dallóg. Ní
hionann í agus an francach nó
an luch. Tá gaol níos gaire aici
leis an gcaochán.
Bíonn fionnadh ar
an dallóg fhraoigh
a choimeádann te
sa gheimhreadh
í agus tá eireaball
an-fhada aici le hais mhéid a
coirp. Tá smut socach giobach
aici, súile beaga agus cluasa
atá beagán clúdaithe ag an
bhfionnadh. Ligeann sí gíog
ardairde aisti nach bhfuil an
chuid is mó de dhaoine ábalta
a chloisteáil, cé go gcloiseann
roinnt páistí é!

TRAIDHFIL FÍRICÍ

Tá roinnt naimhde ag
an dallóg fhraoigh, mar atá
an sionnach, an t-ulchabhán
agus an easóg. Beireann cait ar an dallóg
freisin ach ní minic a itheann siad í mar tá
faireoga láidre bolaidh aici agus ní maith le
formhór na gcreachadóirí iad. Is annamh a
fheiceann daoine an dallóg agus ní bagairt
ar bith uirthi é, de ghnáth. An dáinséar
is mó a bhíonn ann don dallóg ón duine
daonna ná na lotnaidí a úsáideann siad sa
ghairdín nó ar an bhfeirm, bíonn siad sin
nimhiúil don dallóg bhocht.

Fad: 7-10 cm
Meáchan: 3-6 ghram
Dath: Dúdhonn agus liath éadrom ar
a bolg
Gnáthóg: Imill choillearnaigh, fálta sceach, portaigh,
gairdíní agus móinéir.
Aiste Bia: Míolta beaga de gach cineál: cuileoga, ciaróga,
damháin alla, gailseacha agus péisteanna beaga.
Óga: Beirtear 2 nó 3 ál in aghaidh na bliana, agus tuairim
is seisear i ngach ál. Bíonn na hóga caoch agus ní bhíonn
ach meáchan de 0.25 g iontu!
© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
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Íomhá le caoinchead polandezeccby CC BY 2.0

Ainmhithe

Plandaí

Na hUiscebhealaí á bPlúchadh
Bíonn speicis áirithe d’ainmhithe agus plandaí nach as Éirinn ó dhúchas dóibh agus nach dteastaíonn
sa tír, speicis ionracha a thugtar orthu. Chomh luath agus a thugtar isteach iad glacann siad ceannas
ar a dtimpeallacht nua agus is minic a scriosann siad na speicis dhúchasacha a bhí ann rompu.
Is oileán í Éire ar imeall na hEorpa agus dá bharr sin tá an t-ádh uirthi nach mbíonn mórán speiceas
ionrach sa tír. Ar na plandaí ionracha is measa tá plandaí uisceacha. Uaireanta tachtar uiscebhealaí
go hiomlán ag speiceas ionrach amháin. Cuireann sé sin isteach ar na plandaí agus na hainmhithe a
mhaireann ann, ar an mbádóireacht, ar an tslatiascaireacht agus ar chaitheamh aimsire ar an uisce.
Ainm Eolaíoch: Impatiens
glandulifera
Ainm Béarla: Himalayan balsam

Lus na Pléisce
Speiceas ionrach amháin is ea Lus na Pléisce.
Planda tarraingteach bliantúil atá ann arb as an
Áise dó. Maireann gach planda ar feadh bliana
agus faigheann sé bás ag deireadh an tséasúir
fáis. Tugadh isteach go hÉirinn den chéad uair
é in 1839 mar phlanda tarraingteach gairdín.
Faoin mbliain 1855 bhí sé tar éis éalú leis as na
gairdíní agus thosaigh sé ar a bheith ag fás go
fiáin. Faightear anois é ar bhruacha aibhneacha, i
riasca agus i gcoillearnacha agus in áiteanna eile
ina mbíonn ithir thais. Tá sé ar fáil go forleathan
ar fud na hÉireann anois.
Cé gur planda gleoite atá ann, déanann sé mórán
dochair ar bhruach na habhann. Coimeádann
fréamacha na spéiceas dúchasach an ithir le
chéile ar an mbruach, neartaíonn siad an bruach
agus tugann siad cosaint dó. Téann lus na pléisce
in iomaíocht leis na spéicis dhúchasacha sin.
Coscann sé iad sa chaoi is gurb lus na pléisce an
t-aon phlanda a bhíonn ag fás cois bruaigh.

Cén chuma a bhíonn air?
De ghnáth bíonn lus na pléisce 2 m ar airde.
Bíonn gas bog faoi ar bhfuil dath glas nó dearg
éadrom. Bíonn duilleoga caola fiaclacha air
a mbíonn fad suas le 15 cm iontu.
Bíonn boladh láidir dreoite ón duilliúr
má bhrúitear iad. Tagann bláthanna air ó
Mheitheamh go Deireadh Fómhair. Tagann
faighneoga ar an bplanda ina dhiaidh sin
a phléascann má theagmhaíonn aon ní leo.
Scaipeann na síolta suas le 7 m ar shiúl ón
máthairphlanda. Is féidir le gach aon phlanda
suas le 800 síol a thabhairt. Na faighneoga glasa,
na síolta, na duilleoga óga agus na péacáin, is
féidir iad uile a ithe. Sin é
an t-aon ábhar cúitimh atá
ag lus na pléisce!

‘Buíonta Bainte’

San fhómhar agus lus na pléisce ar an aon
Is furasta lus na pléisce
spéiceas atá ag fás ann, fágtar an ithir lom agus
a stoitheadh, is meall í an
an bruach gan chosaint nuair a éagann sé. Is
furasta creimeadh a dhéanamh ar an ithir lom fhréamh agus ní théann sí síos go
sin agus scuabann an bháisteach agus na tuilte domhain san ithir. I mí na Bealtaine,
chun an planda a bhaint, eagraíonn
chun siúil é.
Iascaigh Intíre Éireann roinnt ‘Buíonta
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: http://
Bainte’ le linn Sheachtain Feasachta
fisheriesireland.ie/Invasive-Species/invasivena nIascaigh. Féach www.faw.ie.
species.html
Fréamh Lus na Pléisce
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Íomhá le caoinchead Iascaigh Intíre na hÉireann

Lus na Pléisce

Ar aghaidh leis an obair
Mark Corps – Comhairleoir Slatiascaireachta, Iascaigh Intíre Éireann

Mark agus sead eiseamal aige

Cá mbíonn tú ag obair?

Céard é an rud is fearr faoi do phost?
An tsíoréagsúlacht a bhaineann leis an bpost. Slatiascaire
díograiseach mé agus bím ábalta mo chaitheamh aimsire a
chleachtadh go minic agus mé i mbun mo chuid oibre.
Céard é an rud is measa faoi do phost?
Na míoltóga!
An dtaitníonn do phost leat?
Taitníonn sé go mór liom,
ach dála post ar bith, bíonn
dea-rudaí agus drochrudaí ag
baint leis. Ach, den chuid is
mó is breá liom é!

Táim lonnaithe in oifig IFI (IIÉ) i Sord. Ach mar sin féin, bím
ag obair ar fud na hÉireann mar chuid de mo phost agus
daoine á n-oiliúint agam ar an tslatiascaireacht. Eagraím
turais d’iriseoirí freisin. In amanna téim thar lear chun seónna
fógraíochta a reáchtáil.

Cén trealamh a mbaineann
tú úsáid as?

An raibh suim i gcónaí agat san obair atá ar siúl agat?

An oibríonn tú asat féin nó
mar chuid d’fhoireann?

Bhí. Rinne mé iarchéim sa Bhitheolaíocht Mhara in Ollscoil
Ghlaschú áit a ndearna mé taighde ar an ndoingean mara.
Cén oiliúint a fuair tú chun an obair atá idir lámha anois agat
a dhéanamh?
Chomh maith le cáilíocht mhúinteoireachta, tá cáiliúcháin
éagsúla agam sa chóitseáil slatiascaireachta.
Cén sórt lá oibre a bhíonn agat?
Bíonn an-éagsúlacht ann. Go luath sa bhliain is gnách dúinn
páirt a ghlacadh i seónna éagsúla fógraíochta, go háirithe san
Eoraip. Is mian linn slatiascairí a mhealladh go hÉirinn le dul
ag iascach. Níos deireanaí sa bhliain bím ag plé le tionscnaimh
éagsúla, an tSeachtain Feasachta Iascaigh, www.faw.ie, agus
an clár eolais do scoileanna faoi na héisc, Something Fishy
www.somethingfishy.ie. Le deireanas, cabhraím go mór le cláir
oideachasúla slatiascaireachta a fhorbairt agus tá súil againn
iad a chur i bhfeidhm sna blianta beaga seo romhainn. Cuid
mhór de mo phost é turais a eagrú agus a reáchtáil d’iriseoirí
eachtrannacha a bhíonn ar cuairt anseo le linn shéasúr na
géimiascaireachta. Is é an aidhm atá leis sin, iascaigh agus
láithreacha iascaireachta na hÉireann a chur chun cinn trí
dhaoine a spreagadh le hailt a scríobh ina gcuirtear béim ar
fheabhas na hÉireann ó a thaobh na hiascaireachta de. Ina
theannta sin, bíonn cóitseáil slatiascaireachta agus méid
áirithe taighde ar bun agam.
Cén phríomhaidhm atá agat?
An tslatiascaireacht in Éirinn a chur chun cinn i measc cách.

Slata iascaireachta
roithleáin.

agus

Is cuid de shárfhoireann mé.
Táimid uilig meáite ar na
poist againn.
Cén chomhairle a thabharfá
do dhuine a bheadh ag
iarraidh do phostsa a
dhéanamh?
Déan an oiread iascaireachta
agus is féidir leat agus glac
leis go bhfliuchfar thú.
Ar barr: Mark ag múineadh
ar chúrsa le haghaidh giollaí

Céard a bheadh á dhéanamh
(freastalaithe slatiascaireachta);
agat mura mbeifeá ag Sa lár: Mark ag tabhairt éisc i dtír
déanamh na hoibre seo?
do thosnóir: Ag bun: Mark agus
Léachtóireacht san Oideachas
Allamuigh.

bradán mór aige.

Céard é an chomhairle is fearr a fuair tú riamh?
Seanfhocal Ársa Indiach
Tabhair aire mhaith don domhan.
Ní ó do thuismitheoirí a fuair tú é.
Thug do pháistí ar iasacht duit é.
Ní a bhuíochas dár sinséar a thagaimid in oidhreacht
ar an domhan.
Níl ann ach go bhfaighimid ar iasacht ónár bpáistí é.
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Íomhánna le caoinchead Iascaigh Intíre Éireann

Comhairleoir slatiascaireachta
is ea é Mark Corps le hIascaigh
Intíre na hÉireann (IIÉ). Tar éis
dó cáiliú san Ollscoil theagasc
sé Oideachas Comhshaoil
agus Oideachas Allamuigh. Ina
dhiaidh sin reáchtáil sé ionaid
oideachais chónaithe. Thug sé
faoin bpost nua aige tuairim is
cúig bliana ó shin.

Cuardach Focal

Líon an Dúlra Samhradh 2013
Bain triail as an gcuardach mór focal seo.Tá focail
ann atá le fáil san eagrán seo den nuachtlitir.
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Aimsigh na
focail seo
thíos:
Slatiascaireacht
Baile Chruaich
Giúrainn
Cuach
Báchrán
Lus na Pléisce
Madra Uisce
Speicis Ionracha
Lachín
Liús
Páirc Náisiúnta
Orca
An Abhainn Dubh
Plás
Srónbheannach
Gabhlán Gaoithe
Uiscebhealaí
Iolar Mara

(Trasna, Síos, Treo) Slatiascaireacht (1, 1, Soir ó Dheas); Baile Chruaich (15, 3, Ó Dheas);
Giúrainn (11, 17, Soir); Cuach (3, 1, Ó Dheas); Báchrán (16, 10, Ó Thuaidh); Lus na
Pléisce (2, 2, Soir); Madra Uisce (17, 15, Ó Thuaidh); Speicis Ionracha (15, 18, Siar);
Lachín (2, 3, Soir); Liús (9, 16, Siar ó Thuaidh); Páirc Náisiúnta (18, 14, Ó Thuaidh);
Orca (3, 9, Soir ó Thuaidh); An Abhainn Dubh (2, 15, Soir); Plás (4, 9, Soir ó Dheas);
Srónbheannach (1, 1, Ó Dheas); Gabhlán Gaoithe (1, 16, Soir ó Thuaidh); Uiscebhealaí
(16, 1, Siar); Iolar Mara (9, 6, Soir ó Dheas).
RÉITEACH:
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Dathaigh leat
Éist le fuaim na habhann
agus gheobhaidh tú breac!
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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.

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.

Gheobhaidh tú tús eolais ar mhórán
bláthanna fiáine coitianta a fhaightear ar
fud na hÉireann. 206 lch
Costas: €8.50, postas san áireamh
Leabhar nua é ‘Hidden Depths’ ó Stáisiún Mara Inis
Árcáín faoi bheathra mara na hÉireann.
Sa leabhar seo tá breis is 200 grianghraf
mealltacha d’fhoraoiseacha glórmhara
ceilpeanna agus de radharcanna
corraitheacha fo-thoinn. Paul Kay an
grianghrafadóir. 277 mm x 227 mm 160
lch. €17.99 móide postas €2.00.

‘A Beginner’s
guide to Ireland’s
Seashore’
Oireann an
Lámhleabhar Póca do
thosaitheoirí de gach
aois. Tugtar léargas
sa leabhar seo ar
bheathra
na
hÉireann
Costas:
€8.00,
postas san
áireamh

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:
Éin Chreiche: http://www.birdsofpreycentre.com www.goldeneagle.ie
An Gabhlán Gaoithe: http://www.birdwatchireland.ie/IrelandsBirds/Swifts/Swift/tabid/1127/Default.aspx
Giúrainn: http://www.captaincockle.com

http://www.marlin.ac.uk/phylumdetails.php?phylum=2326#maxillopoda

An Dallóg Fhraoigh: http://wicklowmountainsnationalpark.ie/PygmyShrew.html
http://www.irelandswildlife.com/2011/07/pygmy-shrew-sorex-minitus/
Plúcadh na nUiscebhealaí: http://www.fisheriesireland.ie/Invasive-Species/invasive-species.html
http://invasivespeciesireland.com/most-unwanted-species/established/terrestrial/himalayan-balsam
An tSeachtain Feasachta Iascaigh: http://www.www.faw.ie www.fisheriesireland.ie
An tIolar Mara: http://www.goldeneagle.ie/portal.php?z=9
An Chuach: http://www.bto.org/cuckoo http://www.birdwatchireland.ie/IrelandsBirds/Cuckoos/Cuckoo/tabid/1096/default.aspx
An Srónbheannach: http://www.worldwildlife.org/species/finder/rinocheros/rhinos.html

www.museum.ie

An Chráin Dhubh: http://www.russianorca.com/index.php?lang=en http://www.iwdg.ie/species_profiles.asp?speciesID=2122
Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich: http://www.ballycroynationalpark.ie/
Iascaireacht do Pháistí: http://www.faw.ie
Ní féidir linn a bheith freagrach as ábhar ar bith ar láithreáin sheachtaracha ghréasáin. Bí ar an airdeall agus láithréan ar bith á oscailt agat
agus bíodh múinteoir nó tuismuitheoir in éineacht le páistí agus iad ag féachaint ar an idirlíon.
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An Saol Mórthimpeall Orainn
An tIolar Mara: Ar ais ón Díothú in Éirinn!

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

Bhí an-scleondar i gCill Airne i gContae Chiarraí agus ar Bhaile Uí
Bheoláin i gContae an Chláir i mí Bhealtaine nuair a rugadh iolair mhara
den chéad uair in Éirinn ó díobhadh iad breis agus 100 bliain ó shin.
Thóg péire iolar mara nead i gContae an Chláir in earrach na bliana 2012.
Coileach 4 bliana d’aois agus cearc 3 bliana d’aois a bhí ann. Rugadh uibheacha dóibh,
ach tréigeadh an nead i ndiaidh 7 seachtaine. Rugadh uibheacha dóibh arís i mbliana
agus tháinig na hiolair óga amach i mí Bhealtaine. Bhí péire iolar eile tar éis nead a
dhéanamh i gCill Áirne agus bhí cinn óga acu sin i mí Bhealtaine chomh maith.
B’fhéidir go gcuirfeá an cheist – cén chaoi a bhfuil iolair mhara ag neadú in Éirinn má
díobhadh iad? Bhuel, chuir Iontaobhas an Iolair Fhíréin Teoranta tús le scéim sa bhliain
2007 agus é mar aidhm acu na héin a athbhunú anseo. Mar chuid den scéim, tógadh
iolair mhara óga as neadacha san Iorua (le cead), agus scaoileadh saor iad i gCill Airne
gach samhradh ar feadh cúig bliana as a chéile. San iomlán, scaoileadh saor 100 iolar
mara agus tá an chuma ar an scéal anois go bhfuil ag éirí leis an scéim!

An Chuach

Ná Lig Sinn i gCathú

I mBealtaine 2011, chuir
eolaithe ó Iontaobhas
Éaneolaíochta na Breataine
clibeanna saitilíte ar
5 choileach cuaiche in
Norfolk Shasana. Nuair a d’imigh na
cuacha leo as Sasana ag deireadh
an tsamhraidh, léirigh an t-eolas a
bailíodh ó na clibeanna gur thóg
na héin an iliomad bealach éagsúil
trasna na Spáinne, trasna na
hIodáile, trasna na Meánmhara agus
trasna ghaineamhlach an tSahára.
Shroich na héin go léir an Congó
agus d’fhan siad ar feadh an
gheimhridh ann. Cailleadh trí cinn
de na cuacha ar an turas ar ais go dtí
an Bhreatain san earrach. Ach d’fhill
dhá cheann díobh i dtús na Bealtaine
tar éis dóibh aistear de 10,000 míle
(16,093 km) a chur díobh. Is féidir
a n-aistear a leanúint ar www.bto.
org/cuckoos. Tá na heolaithe tar
éis go leor a foghlaim de bharr an
tionscadail a chabhróidh leo an
chuach a chaomhnú amach anseo.
Léirigh suirbhé a rinne Cairde
Éanlaith Éireann ar fud na tíre le
gairid go bhfuil titim thubaisteach
tagtha ar líon na gcuach a thagann
ar cuairt ar Éirinn.

Maraíonn póitseálaithe go leor srónbheannach
san fhiántas mar tá adharc an tsrónbheannaigh
an-luachmhar. Díolann daoine go mídhleathach iad
i roinnt tíortha lena n-úsáid mar leigheas dúchasach. Toisc luach chomh
hard sin a bheith ar an adharc tá gadaithe anois ag goideadh adharcanna
srónbheannaigh as músaeim ar fud na hEorpa. Anuraidh rinne Músaem
Náisiúnta na hÉireann cinneadh deacair chun na srónbheannaigh a
bhí ar taispeáint acu a bhaint as an músaem ar eagla go mbrisfeadh
gadaithe isteach. Cuireadh na srónbheannaigh ar stóras agus cuireadh
macasamhlacha sa mhusaem ina n-áit. Ach in Aibreán na bliana seo bhris
gadaithe isteach sa stóras agus ghoid siadr ceithre cinn de na hocht gceann
srónbheannaigh a bhí ar stóras ann. Is é an chuid is amaidí agus brónaí den
scéal nach bhfuil aon leigheas le fáil as an adharc. As ceiritin atá an adharc
déanta, sin t-ábhar a bhíonn i do chuid gruaige agus do chuid ingne.

Ag seasamh amach sa slua!
De ghnáth bíonn dath dubh agus bán ar chránacha dubha (Orca).
Ach le gairid chonaic eolaithe atá ag obair ar Thionscadal Orca
Chianoirthear na Rúise cráin dhubh 7 m ar fad agus é bán go huile
agus go hiomlán. Bhí sé ag snámh lena theaghlach. Tugadh ‘Cnoc
Oighir’ air mar leasainm. Seans gur ailbíneach atá ann (sin ceann
nach bhfuil aon dath ná lí ann) ach d’fhéadfadh sé nach ea. Tá
iarracht den dath dubh taobh thiar den eite droma air. An t-aon
bhealach a mbeadh na taighdeoirí cinnte de ná a shúile a fheiceáil.
Dá mbeadh dath bándearg ar a shúile b’in
é an cruthúnas géiniteach gur ailbíneach
atá ann. Faraor, níor éirigh leis na heolaithe
é sin a dheimhniú go fóill. Ach, is cinnte go
seasann ‘Cnoc Oighir’ amach sa slua, nó i ráth a
theaghaigh ar aon nós!
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Gníomhaíocht
Eachtra Lachín

Drámaíocht

Éan lachan a bhí i Lachín agus ba
bhreá sé leis dul ar eachtraí. Lá
amháin shocraigh sé a nead sna
giolcacha a fhágáil agus dul trasna na
habhann féachaint céard a bhí ar an
taobh eile. Nuair nár fhill sé ag am
lóin, tháinig imní ar Mhamaí Lacha
agus chuaigh sí sa tóir air. Ach ní raibh
táisc ná tuairisc air.
Bhí Madra Uisce ina shuí ina pholl
ar bhruach na habhann, chonaic sé
go raibh Mamaí Lacha trí chéile agus
chuaigh sé lena fháil amach céard
a bhí cearr. ‘Céard atá as bealach, a
Mhamaí Lacha?’ a dúirt Madra Uisce.
‘Tá mo lachín bheag ar iarraidh!’ a
arsa Mamaí Lacha. Bhí Frog ina shuí
ar dhuilleog bháite, seo anonn chuige
Madra Uisce agus d’iarr sé air cabhrú
leis Lachín a aimsiú. Chuardaigh siad
ar fud na háite ach ní raibh siad in ann
teacht ar Lachín.
Go tobann, chuala Madra Uisce gíog
ag teacht as bairille mór a bhí ar
snámh san abhainn. An bhféadfadh
sé go raibh Lachín taobh istigh den
bhairille? D’fhéach Madra Uisce
isteach ann agus cad a bhí ann ach
Lachín agus é ina shuí go faiteach i
ndeireadh an bhairille. Bhí Lachín
tar éis teacht ar an mbairille agus
é ar fánaíocht ar an taobh eile den
abhainn. Ó tharla go raibh sé fiosrach,
shocraigh sé breathnú isteach ann.
Bhí sé an‑dorcha istigh ann, áfach,
agus tháinig eagla ar Lachín bocht,
an oiread sin eagla nár éirigh leis a
bhealach a dhéanamh amach arís as.

Déan fótachóip den
leathanach seo, gearr
amach na pictiúir thíos
agus dathaigh iad.
Greamaigh de chipín iad
le téip agus úsáid mar
phuipéid iad sa dráma.
Seo seans le dráma a dhéanamh den scéal
agus páirt a ghlacadh in Eachtraíocht Lachín In
éineacht le do chairde.
Úsáid bord ar a bhfuil clúdach agus tóg stáitse.
Tarraing tonnta ar chairtchlár agus greamaigh
d’imeall an bhoird é. Greamaigh giolcacha nó
craobhóga den dá thaobh chun cuma abhann
agus a bruacha a chur ar an stáitse. Léigh
Eachtraíocht Lachín os ard duit féin agus do do
chairde chun taithí a fháil air.
Bíodh a charachtar féin ag gach duine.
D’fhéadfá féin, tuismitheoir nó múinteoir,
an scéal a léamh os ard arís agus sibh go léir
i bpáirt ar leith. D’fhéadfá freisin scéal nua
a scríobh agus leas á bhaint as na carachtair
sin. Nó d’fhéadfá carachtair de do chuid féin
a tharraingt!

Bhí Lachín sásta bheith ar ais lena
mháthair agus bhí an mháthair agus
an lachín araon buíoch dá gcairde,
Madra Uisce agus Frog as teacht i
gcabhair orthu.
In am agus i dtráth, lean Lachín air ag
cur eolais ar an abhainn, ach ón am sin
amach, bhí sé beagán ní ba chúramaí!

Tarraingíonn an ghníomhaíocht seo aird ar chuid de na hainmhithe a mhaireann in aibhneacha. Spreagann sé na
páistí le machnamh a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag athruithe i dtimpeallacht na habhann ar na hainmhithe a
mhaireann inti.
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Leathanach Spraoi
Cé mhéad a d’fhoghlaim tú?

Cén fáth a bhfuil an maicréal
chomh saibhir sin?
Maireann sé i mbanc éisc!

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

1. Cén pháirc náisiúnta a sreabhann an Abhainn Dubh tríthi?
2. Cá raibh na hiolair mhara ag neadú?
3. Tá baint ag Mark Corps leis an tSeachtain Feasachta
Iascaigh. Cén láithreán gréasáin a dtabharfá cuairt air chun a
thuilleadh eolais a fháil ina leith?
4. Cén t-ainm eile atá ar an gcráin dhubh?
5. An sa gheimhreadh nó sa samhradh a thugann an gabhlán
gaoithe cuairt ar Éirinn?
6. An creimire í an dallóg fhraoigh?
7. Dá mbéarfá ar shiorc, cén cineál slatiascaireachta a
mbeifeá páirteach ann?
8. Dar le Captaen Cuachma, céard a bhíonn ina chrá croí ag
foghlaithe mara ar fud an domhain?
9. Áirítear lus na pléisce mar phlanda ionrach in Éirinn. Fíor
nó Bréagach?
10. Cén eagraíocht a bhfuil Mark Corps ag obair dó?
11. An t-iasc nó an portán, cé acu is gaolmhaire
don ghiúrann?
12. Céard a bhíodh ar taispeáint ag Músaem Náisiúnta na
hÉireann go dtí le gairid agus a bhfuil macasamhail de curtha
ina áit anois?
13. Cén dá ainmhí a shábháil Lachín?
14. Cén fad a bhí san aistear a rinne péire de na cuacha a
raibh clib shaitilíte ceangailte díobh?
15. Scríobh Declan Cairney Raptors – A Pocket Guide to Birds
of Prey and Owls. Cén aois atá ag Declan?

Ní imíonn an chuach
go dtugann sí teas agus glas
an fhómhair léi.

Samhlaigh radharc níos
gránna ná arcán talún?
Dhá arcán talún!

Déanfaidh uibheacha iolair
iolraí cibé an áit a ngortar
iad.

Cén fath a mbíonn an madra
i gcónaí ag bárcadh allais?
Bíonn cóta air i gcónaí.
Bia rí ruacain,
Bia buachalla bairneach,
Bia caillí miongáin
Is í á bpiocadh le snáthaid.

Freagraí: (1) Páirc Náisúnta Bhaile Chruaich (2) Cill Airne agus
Baile Uí Bheoláin. (3) www.faw.ie. (4) Orca. (5) Samhradh. (6)
Ní hea. (7) Slatiascaireacht farraige. (8)
Garbháin charraige. (9) Fíor. (10) Iascaigh Intíre Éireann. (11)
Portáin. (12) Adharc Shrónbheannaigh. (13) Madra Uisce agus
Frog. (14) 10,000 míle. (15) Aon bhliain déag.
Íomhánna le caoinchead http://www.fws.gov/

Cum Fortheideal
Bíodh spraoi agat
féin agus ag do
chairde. Cum
fortheideal a

d’fhoirfeadh don
phictiúr seo de
chrogall.

Cé na 5 dhifríocht?
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Abhainn sa Samhradh
Tá an Abhainn Dubh fíorthábhachtach
don bhradán Atlantach mar tagann siad
chun pórú ann. Is iomaí áit ar feadh ina
bhféadfadh an bradán log a dhéanamh le
huibheacha a sceitheadh ann. Bíonn bric
rua le fáil san abhainn chomh maith.
Báchrán

Sníomhann an
Abhainn Dubh
siar ón Néifinn
Bheag, tríd an
limistéar portaigh
is fairsinge i gcontae Mhaigh
Eo. Téann an chuid is mó den
abhainn trí Pháirc Náisiúnta
Bhaile Chruaich. Tá 11 000
heictéar sa pháirc, agus tá
sé fíorthábhachtach mar tá
limistéar mór bratphortaigh inti.
Is beag athrú atá tagtha ar an
mbratphortach ó thosaigh sé
ag fás tar éis na hoighearaoise
deiridh. Tá abhainnchóras
na hAbhann Duibhe ar cheann
de na habhantracha móra gan
fhoraois atá fágtha in Éirinn.
Gabhann abhantrach an t-uisce
go léir ón gceantar máguaird
agus tugann sé síos chun na
farraige ar deireadh é. Níor
truaillíodh an ceantar seo
mórán riamh, fágann sé sin go
bhfuil éiceachóras glan folláin
ann, agus an iliomad gnáthóga,
ainmhithe agus plandaí le fáil
ann freisin.

Milleana Móna

An samhradh, is é séasúr na beatha in
Éirinn é. Nuair a bhíonn na laethanta
fada, an teocht go cineálta agus fiú mura
mbonn ann ach an corrlá gréine cuireann
sé go mór le torthúlacht an dúlra. Ó
dheireadh an earraigh ar aghaidh tagann
borradh follasach faoi na plandaí agus na feithidí ar an Abhainn Dubh.
Ní fhásann ar bhruacha na habhann ach na plandaí sin atá in ann ithir aigéadach
an phortaigh a sheasamh. Tá an báchrán ar an gcéad phlanda a thagann faoi
bhláth i dtús an tsamhraidh. Is bláthanna tarraingteacha bána agus bándearga
iad. Ní fhasann sé taobh le huisce reatha, ach faightear é i linnte móna ar feadh
na habhann, áit a ndéanann bolb an chonaigh eilifintigh craos air. Fásann
milleanna móna ar bhruacha na hAbhann Duibhe freisin. Sin an t-aon áit
i gcontae Mhaigh Eo a fhaightear an planda fiáin sin. Is i ndeisceart na hÉireann
a fhásann sé den chuid is mó. Tagann bláthanna fíneálta liathchorcra uirthi
i mí Iúil agus i mí Lúnasa.
Bíonn flúirse feithidí ann sa samhradh. Éiríonn óga, nó nimfeacha, na béchuile
agus na snáthaide móire aníos as áiteanna foscúla i leaba na habhann. Bíonn
nimfeacha na cuile Bealtaine agus na cuile cloch le feiceáil freisin. Bíonn
an t-aer ar bhruach na habhann ramhar le míoltóga freisin. Is crá croí iad agus
iad ag lorg craiceann nocht tráthnóna bog séimh! Is foinse bia iad na feithidí
sin go léir don ghabha dubh, éan uisce a shiúlann ar leaba na habhann agus
é ag cuardú a chreiche. Bíonn cosa láidre faoin ngabha agus is féidir leis iad
a chur i dteannta i sruthanna na habhann.
Chomh maith leis sin, bíonn sé in ann a anáil a choimeád ar feadh tréimhse
fada, rud a ritheadh fíordhian ar aon éan talún eile. Cabhraíonn sé sin leis agus
é ag breathnú faoin uisce.

Madraí Uisce ar an Abhainn

Íomhánna le caoincheaad SPNF

Le Richard Creagh

Bíonn madraí uisce go forleathan ar feadh
na hAbhann Duibhe, agus bíonn raidhse iasc
inti le hithe acu. Is minic 20 km d’abhainn a
Bratphortach
bheith mar raon ag an madra uisce. Is mór an
Cruthaítear móin de réir mar
méid é sin d’ainmhí nach bhfuil mórán le cois
a lobhann plandaí ar thalamh báite
1 m ar fad! Coinnigh súil amach do chacanna
go mall thar na mílte bliain. Sin é an mhadra uisce ar bholláin agus ar charraigí os cionn na habhann.
mar a fhásann bratphortach. Bíonn
sé mar a bheadh clóca ollmhór
leata ar an talamh.

Íomhánna le caoincheaad Mike Brown /SPNF

Caomhnú

Richard Creagh, Ionad Cuairteoirí Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Baile Chruaich,
Co. Mhaigh Eo. www.ballycroynationalpark.ie
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Gné-Ailt
Íomhánna le caoincheaad Iascaigh Intíre Éireann

Slatiascaireacht do Pháistí
Le Mark Corps, Iascaigh Intíre Éireann

Céard a dhéanfaidh tú má
bheireann tú ar iasc?
Má bheireann? Is cinnte go mbéarfaidh!
Mura bhfuil rialacha ar leith ag an
iascach ina bhfuil tú, bíonn dhá rogha
agat:
1. Má bhíonn farasbarr éisc sa stoc is
féidir leat an t-iasc a choimeád. Tá sé
mar bhunphrionsabal ag cuid mhaith
iascairí gan iasc a choimeád mura
bhfuil siad chun é a ithe!
2. Tuigeann formhór na n-iascairí inniu
gur cheart an t-iasc a scaoileadh saor
lena chinntiú go mbeidh stoc éisc
ann amach anseo.
Cloígh leis na treoracha thíos agus
cinnteoidh tú go mbeidh an t-iasc folláin
nuair a bhíonn sé á chur ar ais san uisce:
• Bain úsáid as trealamh ceart
iascaireachta.
• Bain úsáid as bradóg nó líon.
• Bain úsáid as duán gan friofac.
• Fliuch do lámha sula mbeireann
tú greim air. Má bhíonn do lámha
tirim, dófaidh siad cliatháin an éisc.
• Déan iarracht an t-iasc a choimeád
san uisce.
• Cuir an t-iasc ar ais san uisce agus é
ag féachaint in aghaidh an tsrutha
agus coinnigh greim air go dtí go
mbeidh sé láidir go leor le snámh
leis.

Is féidir le duine ar bith an tslatiascaireacht a
fhoghlaim agus taitneamh a bhaint aisti, is cuma iad a
bheith óg nó aosta. Dar ndóigh, dá luaithe a thosaíonn
tú, is amhlaidh is fearr é, mar tabharfaidh sé ábhar
spéise duit ar feadh do shaoil. B’fhéidir go bhféadfá
féin agus do thuismitheoirí, nó do sheantuismitheoirí
an iascaireacht a fhoghlaim le chéile?
Is beag trealamh a theastaíonn don iascaireacht. Slat
agus roithleán, bróga oiriúnacha, seaicéad tarrthála nó áis snámhachta
agus éide uiscedhíonach, ba leor sin mar thús. Ní gá mórán airgid a
chaitheamh. Sa lá atá inniu ann is féidir trealamh maith a cheannach saor
go leor san ollmhargadh. Bíonn club sóisir sa chuid is mó de na clubanna
slatiascaireachta agus is féidir slata agus roithleáin a fháil ar iasacht uathu.
Ní bhíonn aon táille le híoc as iascaireacht san fharraige ná as an
ngarbhiascaireacht, ach bíonn áiteanna ann agus caithfidh tú íoc as cead
iascaireachta iontu. Bíonn praghas réasúnta ar thicéad séasúir chun dul ag
iascaireacht ar stráice abhann amháin. Costas níos lú ná €30 den chuid is
mó a bhíonn ar thicéad do dhuine óg. Is é sin, bíonn sé ar aon chostas le
físchluiche!

Cineálacha Éagsúla
Slatiascaireachta

An tSlatiascaireacht &
an tSábháilteacht

Na 3 phríomhchineál:
An Iascaireacht Mhara
Plás, trosc agus fiú an siorc
gorm.

Agus tú gar don uisce, ná déan
dearmad go mbíonn contúirt ag baint leis. Is
féidir an chontúirt sin a mhaolú ach roinnt
rialacha bunúsacha a leanúint:
1. B’fhiú an snámh a fhoghlaim. Caith
seaicéad tarrthála nó áis snámhachta
agus tú gar don uisce.
2. Bíodh duine fásta in éineacht leat.
3. Ná téigh ag iascaireacht ach amháin in
áit shábháilte.
4. Caith éide chuí a oireann don aimsir.
5. Caith trealamh sábháilteachta cuí,
hata agus spéaclaí má tá tú i mbun
flaidireachta.
6. Fan amach as an uisce.

An Gharbhiascaireacht
Péirse, bran agus liús.
An Ghéimiascaireacht
An bradán agus an breac.
Is cuma cá bhfuil cónaí ort in
Éirinn, ní dócha go bhfuil tú
níos mó ná 5 mhíle ó stráice
uisce a bhféadfá
dul ag iascaireacht
ann.

Cén áit inar féidir leat an iascaireacht a fhoghlaim?

Eagraíonn go leor clubanna slatiascaireachta gníomhaíochtaí agus imeachtaí chun daoine a
mhealladh chuig an tslatiascaireacht. Eagraíonn Iascaigh Intíre Éireann imeachtaí éagsúla i
gcaitheamh na bliana, an tSeachtain Feasachta Iascaigh an ceann is mó acu– 11-19 Bealtaine 2013
– féach www.faw.ie. Le linn na seachtaine sin eagraítear imeachtaí ar fud na tíre. Faigh
amach faoi do chlub slatiascaireachta áitiúil agus féach an bhfuil club sóisir ann. Uaireanta múineann
roinnt grúpaí ógra an iascaireacht, na Macaoimh mar shampla. Bíonn iascaireacht ar bun ar roinnt
campaí samhraidh freisin.
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Dialann Dúlra
Samhradh 2013
Faigh
amach an
bhfuil áit gar
duit inar féidir leat
an iascaireacht a
fhoghlaim. www.faw.ie

An oíche
sula dtéann
tú ar an trá,
déan uisce a reo
i mbuidéal plaisteach.
De réir mar a leánn
Cuir síolta de phlandaí
an t-oighear beidh uisce
deas fuar agat. Ná líon an
is féidir na duilleoga a
buidéal go barr agus ná
phiocadh arís is arís eile
cuir an claibín air mar
i
bpota
ar leac d’fhuinneoige
go n-atann uisce
agus
beidh
duilleoga
Buta
agus é ag reo.
Cuir córas
Déan
uisce
a thugtar
sailéid
agat
i
gcónaí.
babhtála ar bun
colláis de
ar an druma mór a
i do cheantar. Abair,
bhláthanna
bhíonn ceangailte de
mar shampla, go raibh
agus de dhuilleoga
dhraeinphíobán. Nuair
an iomarca plandaí
deasa. Glac grianghraf
a bhíonn sé ag cur báistí
den cholláis, priontáil é
leitíse agat, d’fhéadfá iad
bailíonn neart uisce ann. Is
agus bain leas as mar
a bhabhtáil ar phlandaí
féidir an t-uisce sin a úsáid
chárta beannachta.
nó rudaí eile.
chun a uisce a chur
ar na plandaí sa
Déan cluiche, cuir roinnt
ghairdín.
Chun
rudaí ón dúlra ar thráidire. Iarr
leictreachas
Ar laethanta breátha tabhair
ar do chara an trádaire a scrúdú
agus airgead a shábháil,
picnic amach sa ghairdín
go grinn ar feadh 10 soicind. Cuir
bain tairbhe as na laethanta
leat don lón. Níor ghá bia
an tráidire i bhfolach agus féach cé
breátha agus triomaigh do
beadaí a cheannach, ach
mhéad rud is féidir le do chara
chuid éadaí ar an líne
is breá a bheith níos
a thabhairt chun cuimhne.
seachas sa
gaire don dúlra.
triomaitheoir!

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas le Pharmachemical Ireland as
a thacaíocht agus an nuachtlitir seo á foilsiú. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil
leis na daoine a chuidigh leis an nuachtlitir, go háirithe Mark Corps, Richard Creagh, PHARMACHEMICAL IRELAND
John Joyce, Michael Ludwig, Robbie Murphy agus Jez Wickens and Julian Wyllie. Dírithe ar Thodhchaí Folláin
Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Stáisiúin Mhara Inis Arcáin -ar www.sherkinmarine.ie
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