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Líon an Dúlra
San Eagrán seo...

Leathanach an 
Eagarthóra

Éin á gCothú féin ar 
na Réileáin Láibe

Iasc a bhíonn ag 
iascaireacht...

An Eilifint

Sabhánaí na hAfraice

Emma Chase, Ionad 
Garraíodóireachta 
Dhuílis

Dathaigh leat

Cuardach Focal

Conas Cairt 
na hAimsire a léamh

Bí ag Foghlaim 

An Saol Mórthimpeall 
Orainn

An Gharraíodóireacht

Leathanach Spraoi

Preabchárta Eilifinte

Dialann Dúlra

Eagrán 7  Earrach  2014

Tá an Éigrit Bheag gaolmhar leis 
an gCorr Réisc. Féach leithead 
mór a cuid sciathán agus í ag 
seilg i gCuan Chionn Uisce in Inis 
Arcáin amach ó chósta Chontae 
Chorcaí. 

Buaileam Sciathán

FOCLÓIRÍN ?
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Leathanach an Eagarthóra
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Stoirm Shneachta i mBostún
Tar éis do SAM* Hairicín Sandy a fhulaingt i mí na Nollag 2012, 

bhuail gairbhshíon* níos measa fós an cósta thoir i mí Feabhra 
2013. Tá deartháir liom ina chónaí i mBostún MA, áit ar thit 61 cm (24 
orlach) sneachta in 24 uair an chloig le linn na stoirme. I mBostún, bhí 
luas 80-100 km san uair faoin ngaoth. Charn an ghaoth an sneachta 
ina ráthanna sneachta*. Gearradh an leictreachas sna mílte tithe 
agus fógraíodh staid éigeandála*. Ar feadh 24 uair an chloig ní raibh 
cead ach ag na seirbhísí éigeandála agus lucht leighis taisteal ar na 
príomhbhóithre. B’éigean do gach duine eile fanacht istigh sa dóigh go 
mbeadh sé níos fusa ar na céachtaí sneachta* na bóithre a ghlanadh 
agus chun nach mbeadh daoine sáinnithe* ina gcuid feithiclí. Tá dualgas 
ar dhaoine i mBostún sneachta, sioc agus leacoighear a ghlanadh ó na 
cosáin phoiblí gar dá dtithe féin. Ní maith le mo dheartháir an sneachta 
mórán, ní nach ionadh*, beidh neart oibre* le déanamh aige!

Seo a mbeidh uait:
• 450 g / 1 phunt d’fheoil phortáin (nó 

trosc nó iasc bán ar bith eile, nó iasc 
deataithe eile)

• 2 phráta mhóra

• 110 g / 4 oz de phlúr

• 1 ubh amháin – í buailte go headrom

• 2 spbh de mheacan ragaim*

• 2 spbh de lus an choire* úr, 
é mionghearrtha go garbh

• An sú as líoma* amháin

• Salann agus piobar úrmheilte

An Coulis*
• 2 phiobar dhearga, iad gearrtha 

ina dhá leath agus na síolta bainte 
amach

• 5 spbh d’ola ológ
• 2 spbh de shú líomóide

• Salann agus piobar úrmheilte

Rösti Portán 
agus Coulis de Phiobar Dearg

Arna chur i láthair ag BIM & Emma Moran, Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan www.bim.ie

An Modh:
An Rösti
• Scamh* na prátaí agus déan iad 

a ghrátáil go garbh. Déan iad a 
chumasc leis an bhfeoil phortán 
agus measc isteach na comhábhair 
eile ar fad.

• Déan an ola a théamh ar an 
bhfriochtán. Leag dabaí* den 
mheascán sa fhriochtán le spúnóg 
bhoird. Déanfar rösti díobh sin leis 
an teas.

• Frioch gach rösti go dtí go mbíonn 
dath órdhonn ar thaobh amháin 
díobh. Tiontaigh thart ansin é agus 
frioch ar an taobh eile é.

An Coulis
• Cuir ola ar na piobair agus cuir 

salann agus piobar orthu mar 
bhlastanas. Bácáil ansin iad in 
oighean réamhthéite ag 180°C 
/ 350°F / Gás 4 ar feadh 15-20 
nóiméad.

• Tóg amach as an oighean agus cuir 
i mbabhla iad. Clúdaigh ansin iad le 
scannán cumhdaithe*.

• Bain an craiceann díobh agus déan 
iad a chumasc ina bpurée.

• Cuir ola ológ agus sú líomóidí leis 
an bpurée. Blaistigh é 

Leag na rösti i lár na bplátaí agus 
spréigh coulis na bpiobar dearg 
timpeall orthu go héadrom. Maisigh le 
cuarstiallacha* de chraiceann líomóidí 
iad.

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

Susan

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 © 2013 Stáisiún Mara Inis 
Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach 
ceart ar cosaint.
Comhfhreagraí Eachtrach: 
Michael Ludwig
Leagan Gaeilge: 
© Foras na Gaeilge 2014
© Stáisiún Mara Inis Arcáin 2013

Seo an méid 
sneachta a thit in 
24 uair an chloig

Obair mhór í an sneachta 
ar fad a ghlanadh suas Ach is mór an spórt é!
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Togha gach Bia!
Samhlaímid an réileán láibe 
a bheith salach neamhshuimiúil 
mar go mbíonn sé lán láibe*. Ach 
le fírinne, is ábhar mór suime an 
láib chéanna, go háirithe do na 
héin. Maireann éisc san uisce 
– leitheanna* agus lannacha*, 
mar shampla. Ach bíonn an láib 
féin beo le hainmhithe freisin: 
breallaigh*, sceana mara, séaclaí* 
agus péisteanna. Tá a fhios sin 
ag na héin agus tuirlingíonn siad 
nuair a thránn an taoide agus 
ocras orthu. Uaireanta, tig leo 
an bia a sciobadh de dhromchla 
an reileáin – na portáin agus iad 
ag teitheadh leo mar shampla. 
Uaireanta eile, bíonn péist 
i bhfolach go domhain sa láib. 
Bíonn bealaí éagsúla ag na héin le 
cinnitú go n-éiríonn leo breith ar a 
lán dóthain bia*. Seo agaibh cuid 
de na héin a bhíonn á gcothú féin 
i gCuan Chionn Uisce.

Éin á mBeathú féin ar na Reileáin
Cladach lábach foscúil i lár Inis Arcáin, Co. Chorcaí is ea Cuan Chionn 
Uisce. Bíonn an taoide ag líonadh agus ag trá ann trí chaolas* 
i mbéal an chuain. Nuair a bhíonn lán mara ann, bíonn an cuan lán 
le huisce. Ach ag lagtrá, nochtar réileán fairsing láibe sa chuan agus 
ní bhíonn d’uisce ann ach sruth beag sa chaolas. D’aithneoidh duine 
ar bith a bhfuil cónaí air cois cósta reiléan láibe, go háirithe má tá 
cónaí orthu ag in aice le hinbhear*, áit a mbuaileann abhainn leis 
an bhfarraige. 
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Éanlaith

Cosdeargán agus lugach ina ghob 
aige. Féach na cosa dearg-oráiste 
faoi.

Is minic a athraíonn dath na 
gcleití ar éan fásta ó shéasúr go 
séasúr. Athraíonn na dathanna ar 
na héanáin fresin agus iad ag fás 
aníos*. Ceann dubh a bhíonn ar an 
sléibhín de ghnáth ach amháin i rith 
an gheimhridh nuair a bhíonn dath 
geal ar a cheann!

Is breá leis an roilleach ruacain agus 
diúilicíní* a ithe.

Ní hiad na héin lapairí amháin a 
thaithíonn an cladach. Tá portán á 
ithe ag an gcaróg liath thuas.

Is féidir an ladhrín glas a aithint as 
measc lapairí* eile as a chosa glasa 
agus as a ghob a bhíonn casta suas. 
Éan mór í an éigrit bheag agus is 
colcheathrar í leis an gcorr réisc*.

Is é an crotach an lapaire is mó san 
Eoraip. Is féidir é a aithint as an 
ghob fada cuar. An bhfeiceann tú an 
phéist atá gafa aige?

An Cosdeargán* 

An Sléibhín* 

An Roilleach* 

An Laidhrín Glas* 

An Éigrit Bheag* 

An Crotach* 

An Charóg Liath* 
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An Anglait, iasc nó iascaire?
Saol na Mara

Máistreás na Bréagriochta 
Iasc creiche* is ea an anglait ach ní bhíonn 
uirthi dul ag seilg í féin, fanann an anglait 
go dtí go dtagann a cuid bia chuicise.
Tá bua na bréagriochta ag an anglait. 
Maireann speicis áirithe den iasc in uisce 
éadomhain*. Iasc leathógach* atá ann 
a shíneann é féin ar ghrineall na mara. 
Bíonn a craiceann ar aon dul le grinneall 
na mara* sa dóigh is go mbíonn sé deacair 
iad a aithint ó chéile. An eite droma* aici, 
tá sí mar a bheadh slat iascaireachta ann 
agus greim dheas bia uirthi mar bhaoite! 
Úsáideann an anglait í chun éisc bheaga a 
mhealladh i dtreo a béil. 
Na spéicis den anglait a mhaireann amuigh 
sa duibheagán* is éisc leathógacha iad 
freisin ach go mbíonn colainn thanaí 
bhrúite acu sa dóigh nach féidir iad a 
fheiceáil go furasta ón mbarr, ón mbun 
ná ón tosach. Úsáideann siad baoite 
lonrach lena gcreach neamhairdeallach a 
mhealladh chucu. Baictéir mhéarnálacha a 
chuireann an baoite sin ar lasadh.

Fadhb mhór ag éisc an duibheagáin is ea 
páirtí cúplála* a aimsiú, ach tá a réiteach féin 
ar an bhfadhb sin ag an anglait. Scaoileann an 
anglait bhaineann ceimiceán cumhachtach 
uaithi a mheallann an anglait bhídeach 
fhireann chuici. Bíonn an anglait bhaineann 
daichead oiread níos mó ná a páirtí fireann. 
Beireann an anglait fhireann ar chraiceann 
a pháirtí lena chuid fiacla agus cloíonn sé go 
docht léi. Le himeacht ama, cónascann* a 
bhéal le corp a pháirtí. Nascann a chóras fola 
le córas na hanglaite baininne fosta. Déantar 
ball den anglait bhaineann de agus ní ainmhí 
ar leith ann féin a bhíonn ann a thuilleadh. 
Cnapán* ar chorp an bhaineannaigh* a 
bhíonn ann as sin amach. Bíonn an ‘cnapán’ 
sin in ann uibheacha na hanglaite baininne a 
thoirchiú* an chuid eile dá saol.
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Fíricí
Fospeiceas: Eilifint Afracach na Foraoise  
agus Eilifint Sabhána na hAfraice
Airde: 4-5 m
Meáchan: 4-7 tona
Dath: Liath
Saolré: 60 bliain
Bia: Coirt crainn, duilleoga, craobhacha, 
féar agus torthaí
Gnáthóg: Foraoiseacha an Chongó agus 
Fearmhánna* an tSabhána
Láthair: Lár, Oirthear agus Deisceart na 
hAfraice.
Stádas: I mbaol

Ainmhithe
An Eilifint

Is í an Eilifint an mamach talún* is mó ar domhan. Bíonn corp 
ollmhór aici, cloigeann mór, cluasa móra agus trunc fada. 
An trunc aici, is cumasc é dá srón agus dá beol uachtarach. 

Úsáideann sí a trunc le hanálú, le búireach a dhéanamh* agus 
le breith ar rudaí. Ní ólann sí trína trunc, súnn sí uisce isteach 
ann agus scairdeann sí isteach ina béal é lena ól, nó thar a corp 
lena folcadh féin*. Tá dhá speiceas den eilifint ann, an Eilifint 
Áiseach agus an Eilifint Afracach. Bíonn an Eilifint Afracach 
níos mó ná an ceann Áiseach, bíonn cloigeann mór cruinn aici 
maraon le cluasa móra. Deirtear faoi na cluasa sin go mbíonn 
cruth léarscáil na hAfraice orthu. Tá beol íochtarach fada ag 
an Eilifint Áiseach agus caolaíonn sé ina bhior, áit a bhfuil beol 
gearr cruinn ag an Eilifint Afracach.

Bíonn starrfhiacla* ag eilifintí fireanna agus baineanna na 
hAfraice. Is minic a bhaintear iad d’aon ghnó ar eagla go maródh 
póitseálaithe an eilifint ar mhaithe leis an eabhar* a fháil. 
Ní bhíonn na starrfhiacla sin ach ag an gcorr-eilifint Áiseach 
fhireann. Úsáideann eilifintí na starrfhiacla chun coirt chrainn a 
scoilteadh* agus chun stoc crainn* a bhogadh. Úsáideann siad 
iad chun iad féin a chosaint nó mar thaispeántas nirt* freisin. 
Ainmhí an-chliste í an eilifint. Is furasta oilliúnt a chur uirthi le 
hobair a dhéanamh, rud a dhéantar san Áise go háirithe. 

An Eilifint agus an Tréad
Maireann eilifintí i ngrúpaí móra 
teaghlaigh ar a dtugtar tréad. Bíonn 
an mháthair nó an eilifint bhaineann 
is sine i gceannas – an matrarc* a 
thugtar uirthi. Maireann sí féin agus roinnt eilifintí baineanna 
eile le chéile sa tréad. Is nós leo teacht le chéile le tréada eile 
ó am go céile chun tréad mór a chruthú. Is iontach an chosaint 
é ar chreachairí* grúpa mór ainmhithe nó tréad a bheith ag 
maireachtáil le chéile. Is iad na heilifintí óga is mó a bhíonn         
i gcontúirt ón leon, ón tíogar, ón hiéana* agus creachairí eile 
dá leithéid. Fanann na heilifintí fireanna amach ó thréad na 
mbaneilifintí ach tagann siad le chéile chun pórú leo. Tarbh a 
thugtar ar an eilifint fhireann, bó a thugtar ar an 
eilifint bhaineann agus lao a thugtar ar an eilifint 
óg.

Bagairt an duine daonna 
Is é an duine daonna* an 
bhagairt is mó ar an eilifint. 
Ní hamháin go mbíonn 

daoine ag tógáil agus ag 
feirmeoireacht ar na tailte a 
thaithíonn na heilifintí*, ach 
téann siad á seilg agus á marú 
ar mhaithe leis na starrfhiacla 

a fháil. Fiacla ollmhóra iad starrfhiacla 
na heilfinte agus is é eabhar an t-ábhar 
iontu. Samhlaíonn daoine áirithe 
gur ábhar luachmhar maisiúcháin* é 
an t-eabhar. Tá sé in aghaidh an dlí an 
eabhar a dhíol ó 1990 ach amháin sa 
chás gur sean-eabhar é. Bíonn an-tóir 
air i gcónaí áfach. 
Tá na póitseálaithe ag marú eilifintí 
leo go rábach le blianta beaga anuas, 
d’ainneoin na n-iarrachtaí ar fad chun 
cosc a chur leo. 

Gaolta agus Sinsearaigh na hEilifinte 
Níl gaol gairid ag an eilifint le hainmhí ar bith eile. Dealraíonn 
sé gurb é an hioracsach* an gaol is gaire atá aici. Ainmhí beag 
clúmhach é a mhaireann san Afraic. Tá sé chomh beag sin le 
hais na heilifinte* go gcuirfeadh sé iontas ceart ort. Tá an-eolas 
againn ar shinsearach* na heilifinte – an Mamat*. B’ainmhí 
an-mhór é a raibh cuma eilifinte air. Isteach is amach ar 10,000 
bliain ó shin, thosaigh meath ag teacht ar an mamat agus 
díothaíodh* é tuairim is 4,500 bliain ó shin. 
Sa Rúis agus in Alasca, táthar tar éis teacht ar 
roinnt mamat a reodh sa leacoighear nó san 
ithir reoite. D’éirigh le heolaithe neart eolais 
a fháil amach faoi na hainmhithe ársa* sin trí 
mhionscrúdú a dhéanamh ar na corpáin reoite *. 
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Plandaí
Sabhánaí na hAifrice

Tinte sna Sabhánaí
Nuair a bhíonn an séasúr tirim ann, 
is minic a bhriseann tinte amach sna 
féarmhánna tirime. Tá tábhacht ag baint 
leis na tinte sin mar tugann siad deis do 
na féarmhánna iad féin a athnuachan*. 
Cé go loisctear* na plandaí go talamh, tagann 
go leor de na fréamhacha slán* mar go síneann 
siad síos go domhain sa chré. Nuair a thagann an 
bháisteach péacann na plandaí* sin as an nua, 
agus fásann plandaí óga úra. Is iad na feithidí a 
fhaigheann bás sna tinte den chuid is mó. De 
ghnáth tig leis* na hainmhithe móra teitheadh 
leo ó na tinte agus tig leis na hainmhithe beaga 
fanacht slán i bpoill faoin talamh.

Féarmhánna* tirime, a bhfuil crainn agus coillte 
breactha anseo is ansiúd orthu, is ea sabhánaí 
na hAfraice. Áiteanna sách te iad agus bíonn 

dhá shéasúr iontu, ceann fliuch agus ceann tirim. 
Gach bliain ar feadh tréimhse ar leith ní thiteann aon 
bháisteach agus bíonn triomach* ann. An séasúr 
tirim a thugtar air sin. Bíonn séasúr fliuch ann freisin 
agus cuireann an díle báistí* a thiteann lena linn 
neart uisce ar fáil do na plandaí agus do na crainn. Na 
plandaí, na crainn agus na hainmhthe a mhaireann sna 
sabhanaí, tá siad tar éis iad féin a chur in oiriúint don 

timpeallacht the mhíthrócaireach sin.

Cá bhfaightear na sabhánaí?
Is in oirthear agus i ndeisceart na hAfraice 
is mó a fhaightear na sabhánaí. Luíonn 
siad ar an dá thaobh den mheánchiorcal* 

idir na foraoiseacha báistí agus na 
gaineamhlaigh*. Murab ionann agus 

na foraiseacha báistí ní bhíonn coillte na 
sabhánaí tiubh méith* – bíonn na crainn níos 

scaipthe óna chéile. Scaoiltear solas na gréine isteach 
idir na crainn agus fásann an féar dá réir sin. Ní san 
Afraic amháin a bhíonn na sabhánaí. Faightear iad         
i Madagascar, i Meiriceá Theas, san Astráil, san India 
agus i ndeisceart na hÁise.

Úsáideann an sioráf* a 
mhuineál fada le teacht ar na 
duilleoga a bhíonn ar bharr 
na gcrann acaicia*. Bíonn 
cuma scáth fearthainne ar na 
crainn sin. Níl na hainmhithe 

eile in ann teacht ar na 
duilleoga sin.

Úsáideann an 
srónbheannach* a liopaí 
agus é ag innilt* ar an 

bhféar.

Ainmhí an-solúbtha 
é an babún*, tig leis 
maireachtáil in go leor 
timpeallachtaí, fad a 
bhíonn foinse uisce 

i ngar dó.

Is scroblachóir* é an hiéana*. 
Itheann sé ainmhithe a mharaigh 

creachairí eile. Tá gialla 
agus fiacla láidre 

aige chun cnámha 
a bhriseadh agus a 
mheilt.

Ainimhithe na Sabhánaí
An-chuid de na 
hainmhithe a 
shamhlaímid leis an 
Aifric is ar na sabhánaí 
a mhaireann said. 
Gabhann tréada móra 
séabraí agus gnúnna 
ar fud na féarmhánna 
móra fairsinge ag ithe an 
fhéir. Fanann ainmhithe 
eile i ngnáthóga níos lú. 
Cibe áit is dual dó, bíonn 
a bhealach féin ag gach 
ainmhí chun déileáil 
leis an timpeallacht ina 
maireann sé.

Mar gheall ar na stríocaí air, 
is deacair do chreachairí 
séabra* aonair a 
aithint agus 
a scaradh ón 
gcuid eile den 
tréad.

Bíonn ar go leor de shíolta 
na sabhánaí taisteal trí 
chóras díleá na heilifinte* 
sula bpéacann siad*.

Is aoibhinn leis an dobhareach* 
an t-uisce agus is breá leis locha móra 
agus aibhneacha móra na 
sabhánaí.

Bíonn fionnadh crón* 
ar an leon*. Bíonn sé ar 
aon dath le go leor de 
phlandaí an tsabhána. 
Cuidíonn sé sin leis dul              
i bhfolach agus é ag seilg.

Gabhann an gnú* ó 
fhéarach go chéile* ar 
fud an tsabhána i dtréada 
móra. Is é an imirice 
ainmhithe* is mó ar 
domhan é. 
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Próifíl
Oibríonn Emma Chase in Ionad 
Garraíodóireachta Dhuílis 
sa Sciobairín i gCo. Chorcaí. 
Tá an t-ionad ann le breis is 
tríocha bliain anuas agus is 
dlúthchuid den cheantar anois 
é. San ionad garraíodóireachta 
tá spéis ar leith acu sna 
plandaí neamhchoitianta* 
agus na plandaí andúchasacha*. Bíonn na 
plandaí sin fíorspéisiúil.

Ar chuir tú suim sna plandaí i gcónaí riamh?
Níor chuir, le fírinne. Tharla go bhfuair mé post 
samhraidh san Ionad Garraíodóireachta tráth agus 
chuir mé suim sna plandaí de réir a chéile. Tar éis 
dom roinnt blianta a chaitheamh ann, thuig mé go 
raibh cion mór agam ar gach cineál planda agus 
theastaigh uaim a thuilleadh a fhoghlaim fúthu.
Cén oiliúint a fuair tú?
Nuair a thuig mé gur theastaigh uaim bheith ag 
obair le plandaí, chláraigh mé 
don chúrsa Gairneoireachta* 
i gColáiste Stiofáin Naofa 
i gCathair Chorcaí. Ar feadh 
bliana, bhí orm éirí go luath 
ar maidin le tiomáint suas 
go dtí an chathair agus 
ansin tiomáint ar ais abhaile 
tráthnóna. Caithfidh sé go 
raibh mé ar bís* chuige. Ag 
deireadh na bliana, rinne 
mé scrúdú Chumann Ríoga 
Gairneoireachta na hÉireann* 
agus bhain mé teastas sa 
Ghairneoireacht amach.
Déan cur síos ar do lá oibre 
dúinn.
Sin rud atá iontach faoin 
gcineál seo oibre – ní bhíonn 
aon dá lá mar a chéile. 
Laethanta áirithe bainimse 
gearrthóga* de phlandaí 
éagsúla agus laethanta eile 
cuirim i bpotaí iad. Ar ndóigh 
bíonn neart oibre díolacháin 
ann. Bíonn orm bheith ag 
plé le gach sórt ceiste faoi 
phlandaí – na riachtanais fáis* 

Emma Chase – Oibrí in Ionad Garraíodóireachta

Ar aghaidh leis an obair

Thuas: – Plandaí faoi 
dhíon gloine

Thíos: – Ceapacha 
glasraí* agus ceapacha 
bláthanna sa 
samhradh.
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a bhaineann leo agus na galair a thagann orthu. 
Bíonn orm ainmneacha Laidine na gcéadta plandaí 
a bheith ar mo thoil agam. Ó, nuair nach mbím ag 
plé le plandaí, bím ar an ríomhaire i mbun gnó ar 
na cuntais.
Cad é an rud is fearr leat faoi do phost?
Bíonn seans agam bheith ag plé le réimse leathan 
plandaí agus réimse níos leithne fós de dhaoine. 
D’ainneoin méid mo chuid eolais ar phlandaí, 
bíonn a thuilleadh fós le foghlaim i gcónaí. Sin rud 
amháin a d’fhoghlaim mé! Creidim gur féidir an 
rud céanna a rá faoi dhaoine.
Cad é an rud is measa leat faoin obair?
Sin ceist éasca! Na laethanta fliucha gaofara 
nuair a bhíonn orm mé féin a ghléasadh in éide 
uiscedhíonach chun ordú práinneach a líonadh 
nó chun obair a dhéanamh amuigh faoin aer nach 
féidir a chur ar ceal. 
Mura mbeadh an obair seo ar siúl agat, cad 
a dhéanfá?
Rachainn i mbun na healaíne ar dhóigh éigin. 
Níl a fhios agam cé acu maisiú leabhar, an 

ghrianghrafadóireacht, nó ealaín ghnó 
a bheadh i gceist, ach bhí suim agam 
riamh san ealaín ghrafach. 
Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine 
a bhfuil suim acu san obair seo?
Luí isteach uirthi! Tá tábhacht ag baint 
leis an teoiric agus leis an staidéar, 
ach is tábhachtaí fós an obair féin a 
dhéanamh. Bíonn rudaí nua le foghlaim 
i gcónaí! 

Ceist amháin eile - Cad é an chomhairle 
is fearr a cuireadh ort riamh?
An chomhairle is bunúsaí – Bí sona 
sásta! Mura dtaitníonn do phost leat, ní 
chóir duit fanacht ann. Aimsigh post eile 

duit féin.
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Dathaigh leat

Márta crua gaofar agus Aibreán bog braonach! 

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


Líon an Dúlra  Earrach 2014  www.naturesweb.ie 9
© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

Céard is fronta ann?

Tugtar Fronta Te ar imeall 
aermhaise* atá te. 
Seo mar a léirítear ar chairt 
aimsire é. 

Bíonn crios leathan báistí chun 
tosaigh ar fhronta te de ghnáth. 
Ar chúl an fhronta éiríonn 
an teocht níos airde agus an 
bháisteach níos laige de réir a 
chéile.

Tugtar Fronta Fuar ar imeall 
aermhaise atá fuar. Féadann 
sé gluaiseacht dhá oiread níos 
tápúla ná fronta te. 

Seo mar a léirítear ar chairt 
aimsire é. 

Bíonn crios caol báistí chun 
tosaigh ar fhronta fuar de ghnáth. 
Ar lorg an fhronta* éiríonn an 
teocht níos ísle agus gealann an 
aimsir.

Nuair a bhíonn oclúid* ann bíonn 
an aimsir cosúil leis an aimsir a 
bhaineann le fronta te.

Seo mar a léirítear ar chairt 
aimsire é. 

Fronta fuar a bheith ag breith 
suas le fronta te is cúis le hoclúid 
de ghnáth.

                 Gné-Alt

L = lár réimse lagbhrú / lagrach
Tagann drochaimsir dá bharr de ghnáth.
Tugann sé gaotha láidre leis, criosanna báistí* agus sneachta sa 
ghreimhreadh b’fhéidir.
Sa leathsféar thuaidh*, séideann an ghaoth go tuathalach* timpeall 
ar chóras lagbhrú.

H = lár réimse ardbhrú / frithchioclón
Tagann dea-aimsir dá bharr de ghnáth.
Ní bhíonn scamall sa spéir dá bharr.
Sa ghreimhreadh nuair a bhíonn an spéir glan agus an ghaoth lag, 
féadann sioc agus ceo teacht dá bharr.
Séideann gaoth ar deiseal* timpeall ar chóras ardbhrú. 

Tagann an t-eolas ar 
an leathanach seo ó 
Acmhainní Bunscoile 
Met Éireann ag 
http://www.met.
ie/education/
default_ga.asp  
áit a bhfaighidh 
tuismitheoirí, 
múinteoirí agus páistí 
acmhainní i nGaeilge 
a bhaineann le 
cúrsaí aimsire agus 
iad cóirithe do 
bhunscoileanna na 
hÉireann.

Iseabair
Iseabair* a thugtar ar na línte a bhíonn ar chairt aimsire. Ceanglaíonn 
na línte na pointí a bhfuil an t-aerbhrú* céanna iontu. Má bhíonn na 
línte gar dá chéile is gaoth láidir a bhíonn ann . Gaoth lag a bhíonn 
ann agus agus na línte i bhfad ó chéile. Séideann an ghaoth i dtreo 
comhthreomhar leis na hiseabair, nach mór. 

Bíonn na cairteacha a léiríonn iseabair an-úsáideach le himeachtaí 
aimisire áirithe a léiriú: frithchioclóin*, lagraí* agus a leithéid.

Conas Cairt Aimsire a Léamh

Is é Met Éireann, Seirbhís Náisiúnta Mheiteareolaíoch na hÉireann*, 
a chuireann formhór mór an eolais faoin aimsir ar fáil dúinn in 
Éirinn. Úsáideann na réamhaisneoirí cairteanna aimsire* chun an 

aimsir atá ag teacht inár dtreo a léiriú dúinn. Bíonn na cairteanna sin 
bunaithe ar íomhánna satailíte*, eolas radair*, léarscáileanna agus 
eolas áitiúil. Bíonn na cairteanna le feiceáil le linn réamhaisnéis na 
haimsire* ar an teilifís, sna nuachtáin agus ar líne (www.met.ie). Seo 
thíos roinnt eolais a chuideoidh leat iad a thuiscint.

An féidir leat an chairt aimsire seo a léamh?

25 Feabhra 2010
Cairt aimisire a bhfuil iseabair 
léirithe uirthi .
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Costas: 
€2.10 an 

ceann,postas 
san áireamh 
nó 8 leabhar 

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

32 lch

Tá leabhair dhathúcháin, 
leabhair ghníomhaíochta 
agus treoirleabhair curtha 
i gcló ag Stáisiún Mara Inis 
Árcáin le déanaí. Colouring 
and Guide book: Deis le 
heolas a chur ar fhiadhúlra 
na hÉireann agus  le 
cineálacha ainmhithe a 
aithint agus a dhathú. My 
Nature Diary: Leathanaigh 
línithe inar féidir cuntas 
agus nuacht a thaifead ar an 
bhfiadhúlra a fheiceann tú.

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

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

DVD ó Stáisiún Mara Inis Arcáin é seo. 
Gearrscannáin faoi bheathra cois mara agus 
é curtha i láthair ag Audrey Murphy. Tá 6-10 
n-uair an chloig d’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:

Stoirm Shneachta i mBostún: http://www.boston.com/bigpicture/2013/02/snowstorm_dumps_on_northeast.html

Reileáin Láibe: http://www.birdwatchireland.ie/Default.aspx?tabid=401

http://www.conservancy.co.uk/learn/wildlife/mudflats.htm

Saol na Mara: www.spindriftpress.com/childrens-books http://www.arkive.org/anglefish/lophius-piscatorius/ 

An Eilifint: http://www.aifrican-elephant.org/faq/elefaq.html http://worldwildlife.org/species/asian-elephant

Sabhánaí na hAifrice: http://kids.nceas.ucsb.edu/biomes/savanna.html http://worldwildlife.org/species/asian-
elephant

Ionad Garraíodóireachta Dhuílis: http://www.deelish.ie

Sobal Ollmhór Folctha: http://www.kiwikidsnews.co.nz/sea-foam-covers-australian-town

Is Cliste iad na Madraí ná mar a Shamhlaímid: http://nationalgeographic.com/news/2013/02/130218-dogs-animals-
science-mind-smart

Dreige ina Chaor Thine thar Spéartha na Rúise: http://apod-nasa.gov/apod/ap130218.html http://www.nasa.gov/mison_
pages/asteroids/news/asteroid20130215.html

An tÉan Fiáin is Sine ar Domhan: http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/worlds-oldest-wild-bird-a-new-
mum-again/

Bua na Garraíodóireachta: http://www.ecofriendlykids.co.uk/recyclinghome.html 

http://www.kiddiegardens.com/index.html

Conas Cairt Aimsire a Léamh: http://www.met.ie/forecasts/atlantic-charts.asp

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

Bí ag Foghlaim

Arc�in.Inis
http://sealtrack.ucc.ie/?page_id=31
http://www.captaincockle.com
http://marinebio.org/oceans/marine-taxonomy.asp
http://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/Mink.html
http://www.nhptv.org/natureworks/mink.htm
http://www.ballycroynationalpark.ie/wildlife.html
http://www.irishbogrestorationproject.ie/index.html
http://www.byfocal.com/spindrift
http://www.irishbogrestorationproject.ie/index.html
http://www.irishbogrestorationproject.ie/index.html
http://www.irelandswildlife.com/2012/08/baltimore
http://www.ryaninstitute.ie/?s=goose+barnacle&x=0&y=0
http://www.nanowerk.com/news/newsid
http://www.galapagospark.org/boletin.php?noticia=630
http://www.wildflowersofireland.net/plant_detail.php?id_flower=272&wildflower=Sundew,%20Round-leaved
http://www.ballycroynationalpark.ie/Flora.html
http://www.recyclefree.ie
http://www.weeeireland.ie
http://www.recyclefree.ie
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Tugann an 
‘comhfhreagraí 

eachtrach’ Michael 
Ludwig, tuairisc 

ar roinnt eachtraí 
agus imeachtaí 
neamhghnácha 

sa dúlra.

An Saol Mórthimpeall Orainn
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Sobal Ollmhór Folctha 
i mBaile san Astráil
Baile beag cois farraige san Astráil 
is ea Mooloolaba. Nuair a dhúisigh 
muintir an bhaile lá amháin in 
Eanáir 2012 chonaic siad go 
raibh cuid den bhaile plúchta ag 
cúr ón bhfarraige – cáitheadh* 
a thugtar ar an gcur sin. Bhí an cúr nach mór 
3 mheádar ar airde in áiteanna. Cruthaítear 
cáitheadh mara nuair a shuaitear sáile* a bhfuil 
cuid mhór ábhar orgánach measctha tríthi. Na 
planctóin a bhaineann le blás algach* faoi deara 
an t-ábhar orgánach a bheith ann go minic. Bhí 
aimsir stoirmiúil tar éis an fharraige a choipeadh 
agus seoladh an cúr isteach ar an mbaile leis an 
ngaoth. B’ait an radharc é an cúr do idir mhuintir 
na háite agus do na turasóirí araon. Bhíodh líon 
mór daoine ag glacadh grianghraf agus ag spraoi 
san fholcadh ollmhór sobail.

Dreige ina Caor Thine thar Spéartha na 
Rúise
Ar 15 Feabhra 2013 thuirling dreige timpeall 80 km ó 
bhaile Chelyabinsk sa Rúis. Ba é an dreige ba mhó a 

bhuail an domhan le céad bliain anuas. D’eitil sí isteach san atmaisféar 
ar luas 18 km sa soicind agus go ceann 30 soicind nó mar sin, d’fhág sí 
lorg geal lonrach trasna na spéire. Phléasc an dreige ina píosaí díreach 
sular bhuail sí an talamh, scaoileadh méid ollmhór fuinnimh aisti agus 
cruthaíodh tonnta turrainge*. Gortaíodh suas le 1,200 duine i mbaile 
Chelyabinsk – an chuid is mó acu nuair a bhris na tonnta turrainge na 
fuinneoga ina smidiríní. Meastar go raibh an dreige thart ar 15 méadar 
ar trastomhas* agus creidtear go raibh meáchan suas le 10,000 tona 
inti. Dreigítí* a thugtar ar na blúirí a mhaireann den dreige. Cionn is go 
bhfuil na blúirí chomh luachmhar sin, thug muintir an bhaile ruathar 
faoin áit ag dréim le hairgead a dhéanamh as an dreige! Ar mhaith leat 
carraig a cheannach?

Tugann an tÉan Fiáin is Sine ar Domhan Éanán ar an Saol
62 bliain d’aois atá ‘Wisdom’, albatras Laysan. De réir tuairiscí oifigiúla is í an t-éan fiáin is sine ar domhan 
í. D’ainneoin go bhfuil aois mhór ag Wisdom, tá sí tar éis éanán a thabhairt ar an saol gach bliain le sé 
bliana anuas. Nuair a cuireadh an fáinne aitheantais* uirthi ar dtús i 1956, measadh go raibh aois cúig 
bliana aici. Tá cúig bhanda aitheantais caite aici ó shin. Mar go raibh siad in ann Wisdom a aithint, bhí na 

heolaithe ábalta eolas sárluachmhar a chruinniú faoin éan i gcaitheamh na 
mblianta. Chuir a bhfuil bainte amach ag Wisdom ina saol iontas ar eolaí 
Meiriceánach amháin atá i bhfeighil ar an tionscadal a chuireann bandaí 
ar na héin. Caitheann Wisdom cuid mhór dá saol ag eitilt na mílte míle 
tharw an Aigéan Ciúin. Dála albatras eile, áfach, beireann sí ubh amháin 
in aghaidh na bliana ar Midway, oileán iargúlta ar an taobh thoir thuaidh 
de Hawaii. Tearmann náisiúnta fiadhúlra de chuid SAM é Midway. Is í an 
chóilíneacht albatras is mó ar domhan í agus is ann a neadaíonn tuairim is 
70% d’albatrais an domhain.

Is Cliste iad na Madraí 
ná mar a Shamhlaímid
De réir dealraimh, bíonn 
madraí ar an eolas maidir 
leis an gcumas atá ag 
daoine rudaí a fheiceáil. 
Rinneadh turgnamh* in 
Ollscoil Portsmouth sa Ríocht  
Aontaithe ar na mallaibh*. 
Cuireadh madra agus 84 
duine isteach i seomraí a 
raibh leibhéil éagsúla solais 
iontu. Ordaíodh do na madraí 
gan baint do míreanna 
mealltacha bia*. Ach, de réir 
mar a d’éirigh na seomraí níos 
dorcha, thosnaigh na madraí 
ag goideadh bia. Dar leis an 
Dr. Juliane Kaminski, a bhí i 
gceannas ar an taighde, gur 
léirigh sé cé chomh maith is 
a bhíonn na madraí in ann a 
oibriú amach a bhfuil súil á 
coimeád orthu. Tá seans ann 
go bhfuil tuiscint níos fearr 
ag na madraí orainne ná mar 
a shamhlaímid, ach nach 
dtuigfimidne iadsan choíche. 
Mar sin, an chéad uair eile 
a lasann na soilse sa chistin, 
seans nach bhfuil ann dáiríre 
ach do mhadra 
agus é ag 
cuardach 
bia sa 
chuisneoir!
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Plandaí

Bua na Garraíodóireachta

Agus na síolta curtha agat, is gá a bheith 
in ann a bhfuil i ngach pota a aithint. Is 
féidir lipéid a dhéanamh as pionnaí éadaí, 
seansceanra plaisteach* agus cipíní 
líreacáin. Scríobh ainm an phlanda orthu 
le marcóir buan agus sáigh sa phota iad.

Is féidir páipéar nuachta a mhúnlú ina 
photaí inmhúirínithe. Tá bealaí éagsúla 
ann leis na potaí a dhéanamh agus seans 
go mbeidh ort roinnt taighde a dhéanamh 
ar an idiríon mar gheall ar na bealaí is 
fearr. B’fhiú  cabhair a lorg ó dhuine fásta.

Ní maith le piseanna agus le pónairí é má 
chuirtear isteach ar a gcuid fréamhacha. 
Is féidir iad a chur i ngiota de gháitéar 
báistí*. Líon le múirín é agus cuir na síolta 
ann. Nuair a bhíonn na síológa mór go leor 
sleamhnaigh an tsraith iomlán de shíológa 
agus an múirín san áireamh isteach 
i dtrinse réamhullmhaithe sa gháirdín.

Is féidir tráidirí glasraí a úsáid mar 
thráidirí síolta leis. Cuir roinnt poll i mbun 
trádaire agus líon le múirín é. Scaip 
na síolta amach ar bharr an mhúirín. 
Clúdaigh ansin iad le beagán múirín.

Péinteáil cannaí stáin agus bain úsáid 
astu mar photaí le haghaidh bláthanna 
agus luibheanna. Úsáid péint aicrileach 
chun nach nglanfar an dath de. Iarr ar 
dhuine fásta poll a chur i dtóin an phota.

Is áis iontach iad potaí iógairt agus 
soithigh* den chineál sin agus 
síolta á bhfás agat. Ná dearmad 
poll a chur i mbun an phota chun 
uisce breise ar bith a ligean as.

Is féidir tráidirí uibheacha a úsáid mar 
thráidirí síolta. Cuir beagán uisce ar an 
tráidire ar dtús agus líon le múirín é. Cuir 
síol amháin i ngach rannóg de agus ansin 
cuir an tráidire isteach i mála plaisteach 
chun nach triomóidh siad amach. 
Nuair a fhásann na síológa is féidir iad 
a athchur sa talamh.

Cuir rollaí ídithe leithris ar thráidire 
plaisteach. Líon na rollaí le múirín. Cuir 
síol pise nó síol pónaire i ngach ceann. 
Nuair a fhásann an tsíológ*, is féidir an 
rolla agus an tsíológ a chur sa talamh 
gan cur isteach ar na fréamhacha.

I Líon an Dúlra, Geimhreadh 2013, phléamar an phirimid dramhaíola agus na bealaí le dramhaíl tí a 
athúsáid ar shlite eile. Áit iontach is ea an gairdín chun athúsáid a bhaint as dramhaíl. Chuirfeadh sé iontas 
ort na nithe is féidir a athúsáid, go háirithe agus síolta á gcur agat. Féach na moltaí seo thíos. Ná déan 
dearmad gur cheart go mbeadh an múirín* tais agus na síolta á gcur agat ach gan é a bheith rófhliuch.

Is féidir plandaí a fhás i gcartáin bhainne 
agus soithigh dá leithéid. Bíonn siad 
láidir agus coinníonn siad an múirín 
breá maoth. Seans go mbeidh ort iad 
a ghearradh má bhíonn siad ró-ard. Ná 
déan dearmad poll a chur sa bhun.
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Freagraí: 1. An Sciobairín, Co. Chorcaí. 2. 24 orlach (61 cm). 3. 
Bréagach. 4. An eite droma. 5. Leitís. 6. Itheann siad níos mó. 
7. 60 bliain 8. Inis Arcáin 9. An éigrit bheag 10. Bándearg 11. 
Coláiste Stiofáin Naofa i gCathair Chorcaí 12. Portán 13. Níos 
láidre 14. 62 bliain d’aois 15. Cáitheadh 16. 30 soicind

Cé na 5 dhifríocht?

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

Meas tú an cuimhin leat iad?

1. Cén baile in Éirinn a bhfuil Ionad 
Garraíodóireachta Dhuílis gar dó?

2. Cé mhéad orlach sneachta a thit in 24 uair an 
chloig le linn na stoirme sneachta i mí Feabhra 
2013 i mBostún, SAM?

3. Áiteanna fuara iad na Sabhánaí. Fíor nó Bréagach?
4. Cén eite a úsáideann an Anglait chun éisc bheaga 

a mhealladh chuici?
5. ‘Bua na Garraíodóireachta’–  ar an leathanach sin 

cad iad na síolta glasraí atá ainmnithe ar na cipíní 
líreacáin?

6. De réir na taighde is deireannaí, an itheann 
madraí níos mó nó níos lú sólaistí nuair a bhíonn 
an seomra dorcha?

7. Cén fad saoil a bhíonn ag eilifint de ghnáth?
8. Cén t-oileán in Éirinn ina bhfuil Cuan Chionn 

Uisce?
9. Cén cineál éin atá ar an leathanach tosaigh?
10. Cén dath a bhí ar an gcárta a úsáideadh chun an 

preabchárta a dhéanamh?
11. Cá háit ar chláraigh Emma Chase don chúrsa 

gairneoireachta?
12. Cad atá á ithe ag an gCaróg Liath ar Lch 3?
13. An mbíonn an ghaoth níos laige nó níos láidre 

nuair a bhíonn na hiseabair i ngar dá chéile ar 
chairt na haimsire?

14. Cén aois atá ag an éan fiáin is sine ar domhan, de 
réir tuairisce?

15. Cén t-ábhar a chlúdaigh cuid de Moolooaba, baile 
cois farraige san Astráil, mar thoradh ar stoirm?

16. Thuirling dreig sa Rúis tuairim is dhá bliain ó shin. 
Cé chomh fada is a mhair caor thine na dreige sa 
spéir?

Bíodh spraoi agat féin 
agus ag do chairde.

Cum fortheideal 
a d’oirfeadh don 

ghrianghraf seo de 
spideog agus í á beathú 

féin.

Cum fortheideal!

Leathanach Spraoi

Ó lá Fhéile Bríde amach,
Bíonn na daoine ag cur 
na gcnap*,
Bíonn teas ag teacht sa 
ghréin*,
Agus na héan ag 
déanamh nead.

Sceimhle! Sceimhle!
An chéad lá de gheimhreadh.
Scanradh! Scanradh!
An chéad lá de shamhradh.
Amadán! Amadán!
An chéad lá d’Aibreán

Cad é difríocht is mó 
idir eilifint Afracach 
agus eilifint Áiseach?

Tuairim is 3,000 míle!

Cad a chaitheann tíogar istoíche? 

Pitseámaí stríocacha!

Cad a théann suas ach nach 
dtagann anuas arís?

D’aois!
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4. Fill na cluasa ar ais 
chun tosaigh ansin 
agus cuir gliú ar chúl 
an dá chluas.

        Gníomhaíocht

  Preabchárta Eilifinte

1. Priontáil an leathanach seo ar 
pháipéar bán. Dathaigh an ceann 
agus an corp. Gearr timpeall ar an 
dá chruth le siosúr (B’fhiú cabhair a 
iarraidh ar dhuine fásta). Mura bhfuil 
printéir agat, déan iarracht an ceann 
agus an corp a tharraingt thú féin.

3. Fill an ceann siar 
ina dhá leath, síos lár 
an trunca, sa dóigh 
go dtagann cúl an dá 
chluas le chéile.

2. Déan an cárta 
agus an corp a 
fhilleadh ina dhá 
leath. Gliúáil* an 
corp den chárta. 
Bíodh an dá 
fhilleadh lárnacha* 
ag luí go cruinn ar a 
chéile.

5. Leath an cárta amach agus oscail 
ceann na heilifinte amach anuas 
air fosta chun é a ghreamú ina áit. 
Nuair a osclaíonn tú agus nuair a 
dhúnann tú an cárta, preabfaidh 
ceann na heilifinte amach chugat.

Beidh na rudaí seo a leanas uait le 
do phreabchárta* eilifinte féin a 
dhéanamh:
• Leathbhileog A4 de chárta 
bándearg.
• Bileog iomlán amháin de 
pháipéar A4.
• Printéir.
• Pinn luaidhe daite nó marcóirí.
• Gliú.
• Siosúr.
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Cuardach Focal

A B C H C A E S I Á T N I F I L I E

Z X V B H J M T Q W R T Y R E A S D

M A D R A Í M O U Y H T R O E R X T

Q S C W E F A I G B C M B N S É L H

T Y U I O O C R P A A S D T F I H C

M I N B V C H M A A C Q P A E L R A

S L A K J H A S G C A G R F D E S E

P I O L I U S N T A R E E U H Á W R

J B L U G H E E Y I F G A A D I V I

I N K Í O N L A P R A A B R A N Z Ó

R A F V U E A C D T T C C W E S X D

N H I T Z D A H Q A N W H D H C R O

M H Y B N G R T E I I F Á V T E Á Í

M N B V R C X A D M F A R Q I R T A

U Y T R R E W Q L S I J T G Á H G R

P O I U Y T Á A E I L B A M C O P R

D F S A B H Á N A R I Q W E R T Y A

A L B A T R A S G E E A X B N N M G

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

Eilifint Afracach

Anglait

Aibreán

Eilifint Áiseach

Fronta fuar

Duílis

Madraí

Emma Chase

Garraíodóireacht

Albatras

Dreig

Réileáin

Preabchárta

Sabhána

Cáitheadh 

Stoirm sneachta

Cairt na haimsire

RÉITEACH: Eilifint Afracach (11, 18 Ó Thuaidh); Anglait (7, 11 Siar Ó Thuaidh); Aibreán 
(2, 11 Soir Ó dheas); Eilifint Áiseach (18, 1 Siar); Fronta Fuar (14, 1 Ó Dheas); Duílis (6, 12 
Siar Ó Thuaidh); Madraí (1, 3 Soir); Emma Chase (7, 1 Ó Dheas); Garraíodóireacht (18, 18 
Ó Thuaidh); Albatras (1, 18 Soir); Dreig (18, 11 Siar Ó Dheas); Réileáin (16, 3 Ó Dheas); 
Preabchárta (13, 6 Ó Dheas); Sabhána (3, 17 Soir); Cáitheadh (15, 16 Ó Thuaidh); Stoirm 
Sneachta (8, 1 Ó Dheas); Cairt Aimsire (10, 7 Ó Dheas)

Earrach 2014
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PHARMACHEMICAL IRELAND
Dírithe ar Thodhchaí Folláin

Dialann Dúlra

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 Emma agus Rain Chase, John Joyce, 
Michael Ludwig, Joe Lyons, Matt Murphy, Peter Murphy, Robbie Murphy agus Jez Wickens. 
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Stáisiúin Mhara Inis Arcáin www.sherkinmarine.ie 

Déan 
preabchártaí 
d’ainmhithe 
eile. Bheadh 
muineál fada 
an tsioráif 
go hiontach 
chuige sin.

Agus síolta 
á gcur agat, 
bain úsáid 
as na moltaí 
ar lch 12 
maidir le 
hathchúrsáil.

Bí ag faire ar 
fhaisnéis na 
haimsire.  An 
dtig leat an 
aimsir don 
lá amárach a 
thuar?

Téigh chuig 
réileán láibe. 
Féach an féidir 
leat éan a 
aithint. Fan 
amach ón             
láib.

Earrach 2014

Tabhair 
cuairt ar ionad 

garraíodóireachta 
áitiúil le moltaí 
a fháil do do 
ghairdín féin.

Agus na tráthnónta 
ag éirí níos gile, 

gabh amach faoin 
aer chun taitneamh 
a bhaint as an 
dúlra nó chun 

aclaíocht a 
dhéanamh.

Ná déan 
dearmad an 

dúlra a fheiceann 
tú amuigh faoin 

aer a chlárú ar 
www.biology.
ie
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*Foclóirín
Lch 2

Stoirm Shneachta i mBostún
SAM= USA

Hairicín Sandy = Hurricane Sandy

garbhshíon = rough weather

ráthanna sneachta= snowdrifts

staid éigeandála = state of emergencyUSA

céachtaí sneachta = snow ploughs

sáinnithe = trapped

ní nach ionadh = no wonder

Rösti Portán
2 spbh de mheacan ragaim = 2 tbls of horseradish

lus an choire = coriander

portán = crab

scamh = peel

dabaí = dollops

scannán cumhdaithe = cling film

cuarstiallacha de chraiceann líomóidí= lemon curl

Lch 3

Éin á mBeathú féin ar na Reileáin
caolas = narrow channel

reileán fairsing láibe = a vast mudflat

inbhear = estuary

Togha gach Bia!
lán láibe = full of mud

leitheanna agus lannacha = flounder and mullet

breallaigh = clams

séaclaí = shrimps

a lán dóthain bia = as much food as they need

An Cosdeargán= Redshank

An tSléibhín = Black-headed gull

An Roilleach= Oystercatcher

ruacain agus diúilicíní = cockles and mussels

An Éigrit Bheag= Little Egret

as measc lapairí eile= from among other waders

An Corr Réisc = Grey Heron 

An Crotach = Curlew

An Charóg Liath = Hooded Curlew

ag fás aníos = growing up

Lch 4

Máistreás na Bréagriochta = mistress of disguise
iasc creiche = predatory fish

uisce éadomhain = shallow water

iasc leathógach = flat fish

grinneall na mara = the bottom of the sea

eite droma = dorsal fin

baoite = bait

duibheagán = deep water

baictéir mhéarnálacha= phosphorescent bacteria

páirtí cúplála = mate

ceimiceán = chemical

cónascann = attaches

baictéir mhéarnálacha= phosphorescent bacteria

cnapán = lump

corp an bhaineannaigh = female’s body

a thoirchiú = to fertilise

Lch 5

An Eilifint
mamach talún = land mammal

cumasc de = mixture of

le hanalú = to breathe

le búireach a dhéanamh = to wtrumpet

lena folcadh féin = to bathe herself

starrfhiacla = tusks

eabhar = ivory

coirt chrainn a scoilteadh = to split tree bark 

stoc crainn = tree trunk

mar taispeántas nirt = as a show of strength

Bagairt an Duine Daonna
duine daonna = human

eabhar = ivory

a tailte a thaithíonn na heilifintí = the lands where 
elephants live

ábhar luachar maisiúcháin = prized decorative 
material

bíonn an-tóir air  = it is in demand

Fírící
féarmhánna = grass lands

An Eilifint agus an Tréad
tréad = herd
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*Foclóirín
Lch 5 ar lean
matrarc = matriach

cosaint ar chreachairí = protection from predators

an hiéana = hyena

pórú a dhéanamh = to breed

Gaolta agus Sinsearaigh na hEilifinte
an hioracsach = hyrax (dassie)

sinsearach = ancestor

an mamat = mammouth

díothaíodh é = it became extinct

ársa = ancient

corpáin reoite = frozen bodies

Lch 6

Sabhánaí na hAifrice
féarmhánna = grasslands

triomach = drought

díle báistí = high rainfall

timpeallacht the mhíthrócaireach = hot unforgiving 
environment

meánchiorcal = equator

gaineamhlaigh = deserts

méith  = lush

Tinte sna Sabhánaí
athnuachan= renew

loisctear = destroyed by fire

tagann go leor de na fréamacha slán = many of the 
roots survive

péacann na plandaí = the plants start to shoot

Ainmhithe na Sabhánaí
sioráf = giraffe

crann acaicia= acacia tree

srónbheannach = rhinoceros

ag innilt = grazing

babún = baboon

scroblachóir = scavenger

hiéana= hyena

trí chóras díleá na heilifinte = through the digestive 
system of the elephant

sula bpéacann siad = before they sprout

dobhareach = hippopotamus

fionnadh crón = tan coloured coat

gnú = wildebeast

imirce ainmhithe  = migration of animals

Lch 7

Emma Chase - Oibrí in ionad Garraíodóireachta
neamhchoitianta = rare

andúchasacha = exotic

méith = lush

Emma Chase - Oibrí in ionad Garraíodóireachta

Gairneoireacht = horticulture

ar bís = eagar

Cumann Ríoga Gairneoireachta na hÉireann = Royal 
Horticultural Society of Ireland

gearrthóga = plant cuttings

riachtanais fáis = conditions for growth

éide uiscedhíonach = waterproofs

is tábhachtaí fós = even more important

ceapacha glasraí = vegetable beds

Lch 9

Conas Cairt Aimisire a Léamh
Seirbhís Náisiúnta Mheiteareolaíoch = National 
Meteorological Service

cairteanna aimsire = weather charts

íomhánna saitilíte= satellite images

eolas radair = radar information

réamhaisnéis na haimsire = weather forecast

iseabair = isobars

aerbhrú= aer pressure

frithchioclóin= anticyclone

lagraí = depressions

criosanna báistí = rain belts

leathsféar thuaidh = northern hemisphere

go tuathalach = in an anti-clockwise direction

ar deiseal = clockwise

Céard is fronta ann?
fronta = front

aermhais = aer mass

ar lorg an fhronta = in the wake of the front

oclúid = occlusion

Lch 11

Sobal Ollmhor Folctha i mBaile san Astráil
cúr = foam

cáitheadh = spume or sea foam
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*Foclóirín
Lch 11 ar lean
nuair a shuaitear an sáile = when sea water is 
agitated

tonnta ollmhóra= giant waves

sáile = sea water

blás algach = algal bloom 

san fholcadh ollmhór sobail = in the huge bubblebath

Is Cliste iad na Madraí ná mar a Shamhlaímid
turgnamh = experiment

míreanna mealltacha bia = tasty bits of food

Dreige ina Caorthine thar Spéartha na Rúise
dreige = meteor

tonnta turrainge = shockwaves

ar trastomhas = in diameter

dreigítí = meteorites

Tugann an tÉan Fiáin is sine ar Domhan Éanán ar 
an saol
aois mhór = advanced age

éanán = chick

fáinne aitheantais = identification band

An tAigéan Ciúin = The Pacific Ocean

Tearmann Náisiúnta Fiadhúlra = National Wildlife 
Reserve

cóilíneacht = colony

Lch 12

Bua na Garraíodóireachta
bua na garraíodóreachta = greenfingers

síológ = seedling

soithigh = vessels/containers

potaí iógairt = youghurt containers

maoth = moist

giota de gháitéar báistí = a piece of rain gutter

potaí inmhúirínithe = compostable pots

seansceanra plaisteach = old plastic cutlery

Lch 13

ag cur na gcnap = planting potatoes

bíonn teas sa ghréin = the sun is hot

Lch 14

Preabchárta 
preabcharta = pop-up card

Lch 14 ar lean

Gliúáil = glue

filleadh lárnach = centre fold
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Foclóirín *

Lch x

Teideal
focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

Lch x

Teideal
focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

Teideal
focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

Lch x

Teideal
focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

Teideal
focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla

focal Gaeilge = focal Béarla
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