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Éalaíonn feithidí agus ainmhithe beaga eile isteach i ngach teach ó am go chéile.
Go deimhin, bíonn cuid acu breá sásta fanacht sa teach má aimsíonn siad cúinne
breá ciúin. D’eitil leamhan tíograch garraí2 isteach an doras chugainne i rith
an tsamhraidh agus d’éirigh linn grianghraf a ghlacadh de.
Bíonn marcanna suaithinseacha3 ar an leamhan áirithe sin a
chuirfeadh na marcanna a bhíonn ar thíogar i gcuimhne duit.
Cuireann na marcanna sin eagla ar éin agus ar ainmhithe
eile. Bíonn na mílte gainne4 daite ar sciatháin an leamhain
agus sin é faoi deara5 an patrún orthu. Ní haon chat fiáin é
an leamhan tíogar garraí, ach is cinnte go bhfuil cuma an
tíogair air!
Cé go bhfuil gaol ag an leamhan leis an bhféileacán tá roinnt difríochtaí eatarthu.
Murab ionann agus6 an féileacán is san oíche a thagann an leamhan amach. De
ghnáth, ní bhíonn an leamhan chomh dathannach7 céanna leis an bhféileacán.
Mar sin, tá an leamhan tíograch garraí beagáinín eisceachtúil8 mar leamhan agus
é chomh dathannach sin.
Nuair nach bhfuil sé ag eitilt, filleann an leamhan a sciatháin síos go cothrom ar
a dhroim. Ach bíonn sciatháin an fhéileacáin ina seasamh mar a bheadh seolta
ann. Aintéiní9 fada a bhíonn ag an bhfeileacán agus bíonn bobailíní10 ar a mbarr,
ach bíonn aintéiní clúmhacha11 ar an leamhan agus gan aon bhobailíní orthu.
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4 fhilléad bradáin 175 g – agus iad
feannta1 agus na cnámha bainte astu.
Bíodh na filléid 2.5 cm ar tiús ar a
laghad.
100 g d’im bog
2 spúnóg boird de dhragan úr2 agus é
mionghearrtha.
1 spúnóg bhoird de shíobhais3 agus í
mionghearrtha.
1 ionga bheag ghairleoige4 agus í
brúite5.
Paicéad 500 g de phuth-thaosrán6 agus
é déanta ar im. Ní mór é a leá roimh ré
má tá sé reoite.
50 g de dhuilleoga boga óga spionáiste7
Ruainne8 beag de noitmig úrmheilte9
1 ubh agus í buailte10
Salann agus piobar dubh úrmheilte

•

•

•

•
•

•
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Téigh an t-oigheann roimh ré go dtí teocht Marc Gáis 6, 200° C / 400° F.
Cuir an t-im i mbabhla beag. Measc an dragan an tsíobhais agus an ghairleog tríd. Cuir blas
beag de phiobar agus de shalann leis. Úsáid spúnóg agus cuir an t-im ar bhileog de scannán
cumhdaithe1 nó ar pháipéar bácála neamhghreamaitheach2. Déan rolla 2.5 cm ar tiús de
agus déan é a chornadh go teann. Fuaraigh an rolla ime sa reoiteoir ar feadh 10 nóiméad ar
a laghad go dtí go n-éiríonn sé crua. Má bhíonn an t-am agat, fág an rolla sa chuisneoir ar
feadh cúpla lá.
Croith beagán plúir anuas ar an dromchla oibre3. Gearr an rolla taosráin ina 8 dteascán4
chothroma agus rolláil amach gach teascán ina leathán 23 cm x 15 cm. Bearr na himill de
réir mar is gá.
Leag na filléid bhradáin anuas ar 4 cinn de na leatháin taosráin. Oscail an rolla d’im dragain
agus gearr ina slisní é. Cóirigh na slisní ime ar na filléid. Clúdaigh ansin iad leis na duilleoga
spionáiste. Cuir blastanas5 leis an spionáiste maraon le ruainne beag den noitmig.
Smear an ubh bhuailte timpeall ar imill na leathán taosráin le scuab. Ansin leag an dara
leathán taosráin anuas ar na filléid agus brúigh síos air chun an dá leathán taosráin a
ghreamú le chéile agus beartán a dhéanamh. Cuir roic mhaisithe6 timpeall ar imeall
na mbeartán. Leag dhá mhéar ar an imeall agus brúigh corrmhéar7 na láimhe eile síos
eatarthu ar an taosrán. Lean ort an bealach ar fad timpeall ar imeall gach beartáin.
Coinnigh ort nó go mbíonn 4 bheartán san iomlán agat. Déan gearrtha éadroma thar gach
beartán le scian ghéar ach bí cúramach gan gearradh tríd an taosrán an bealach ar fad.
Cuir leathán bácála8 san oigheann te ar feadh cúpla nóiméad.
Smear a bhfuil fágtha den ubh bhuailte ar na beartáin taosráin le scuab agus cuir ar an
leathán bácála te iad. Bácáil na beartáin bhradáin ar feadh tuairim agus 25 - 30 nóiméad nó
go mbíonn siad cócaráilte tríd agus go mbíonn dath órga orthu. Leag amach ar phlátaí teo
ansin iad.
Fíorbhlasta le lus na gloine galaithe9, nó le pónairí glasa agus le hanlann Hollandaise.
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Gn é-A lt

Mórghealach a fheiceáil

An t-am is fearr chun mórghealach a fheiceáil ná go luath san oíche nuair atá
an ghealach díreach tar éis éirí os cionn na léaslíne1. Má bhíonn sí in aice le gné
shuntasach den tírdhreach2 bíonn sé i bhfad níos fusa a fheiceáil cé chomh mór is atá
an mórghealach. Féach mar shampla an grianghraf thall den túr comhartha3 i nDún
na Séad, Co. Chorcaí. Glacadh an grianghraf ar 8 Meán Fómhair 2014. I gcaitheamh
2014 bhí mórghealach le feiceáil trí huaire in Éirinn. Bhí an ghealach ag an bpointe is
gaire don domhan ar na dátaí seo, de réir Astronomy Ireland:
•
356,088 km amach ar 13 Iúil ar 2:10 a.m.
•
354,157 km amach ar 11 Lúnasa ar 1:38 a.m.
•
355,392 km amach ar 8 Meán Fómhair ar 12:27 a.m.

An tAinm Eolaíochta

Frithchaiteoir Ollmhór

Gealach an pheirigí a thugann na heolaithe ar mórghealach.
Ciallaíonn peirigí an pointe is gaire don domhan ar fhithis na
gealaí. Is é apaigí2 an pointe is faide ón domhan ar fhithis na
gealaí. Gealach an apaigí a thugtar ar an ngealach lán agus í ag
an bpointe sin.
Ní i gcónaí a bhíonn an ghealach lán agus í ag an bpeirigí ná ag
an apaigí, agus dá bhrí sin, ní bhíonn mórghealach ann i gcónaí
agus í ag na pointí sin.

Ní ghineann1 an ghealach solas ar bith í
féin. An solas a thugann an ghealach amach
uaithi, níl ann dáiríre ach solas na gréine.
Frithchaitheann2 an ghealach solas sin na
gréine orainne díreach mar a fhrithchaitheann
scáthán an solas uaidh. An solas gealaí a
fheicimid ar domhan, is é atá sa solas sin ná
solas na gréine a fhrithchaitear ón ngealach.
Braitheann an méid de dhromchla na gealaí3 a
bhíonn le feiceáil againne ar dhá rud ar leith. Is
é sin, an áit ina mbíonn an domhan agus é ar a
fhithis timpeall na gréine agus an áit ina bhfuil
an ghealach ar a fithis timpeall an domhain.
Uaireanta bíonn gealach lán le feiceáil,
uaireanta eile ní bhíonn
ach cuid den ghealach le
feiceáil. Uaireanta eile fós,
ní bhíonn an ghealach le
feiceáil in aon chor.

1

Gealach na gCoinleach
Bíonn cónocht1 an fhómhair ann idir 21 agus 24 Meán Fómhair,
sin nuair a bhíonn an lá agus an oíche chomh fada lena chéile.
Má bhíonn gealach lán ann idir na dátaí sin, is
é a thugtar uirthi sin ná gealach na gcoinleach.
Nuair a bhíonn an fómhar bainte ag an
bhfeirmeoir bíonn coinleach2 fágtha sa pháirc.
Deirtear gurb é sin an fáth ar thug na feirmeoirí
an t-ainm sin ar ghealach lán a fheictear ag an
am sin den bhliain.
Líon an Dúlra		
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Ní bhíonn an fad céanna idir an domhan agus an ghealach an t-am
ar fad. Athraíonn an fad cruinn a bhíonn eatarthu de réir mar a
ghluaiseann an ghealach ar a fithis1 timpeall an domhain agus de réir
mar a ghluaiseann an domhan timpeall na gréine. De ghnáth, bíonn an
ghealach tuairim agus 384,400 km amach ón domhan. Tá trastomhas2
de 3,476 km ag an ngealach ach ní athraíonn an tomhas sin riamh – is
cuma í a bheith níos faide uainn nó níos cóngaraí dúinn.
Ó am go chéile, bíonn an chuma ar an ngealach lán3 go bhfuil sí níos
mó agus níos gile ná mar is gnách. Tarlaíonn sé sin nuair a bhíonn sí ag
an bpointe is cóngaraí don domhan ar a fithis. Mórghealach4 a thugtar
ar an ngealach agus an chuma sin uirthi. Uaireanta bheadh an chuma
ar mhórghealach go bhfuil sí suas le 14% níos mó agus 30% níos gile ná
mar a bheadh gealach lán de ghnáth.
15 Aibreán 2014 10 Lúnasa 2014
Bíonn mórghealach ann gach 13 mí agus 18 lá. Ach is minic nach
thuas ollghealach an 10 Lúnasa 2014 i gcomparáid leis
mbímid ábalta í fheiceáil mar gheall ar an aimsir. Bhí mórghealach ann Féach
an ngnáthghealach ar 15 Aibreán 2014 – mar a chonacthas
iad as Inis Arcáin.
ar an 28 Meán Fómhair 2015. Tharla lánurú5 ag an am céanna.

Grianghraif le caoinchead Robbie Murphy

Cad is Mórghealach ann?
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Ain mh ith e

An Crogall
Is reiptíl é an crogall. Reiptílí is ea an t-ailigéadar, an nathair, an turtar1,
an toirtís agus an laghairt2 freisin. Ainmhithe fuarfhuilteacha3 is ea
na reiptílí. Ciallaíonn sé sin go mbíonn orthu teas a chruinniú ón
timpeallacht chun teocht a gcorp4 a rialú. Is minic a luíonn siad amach
faoin ngrian chun é sin a dhéanamh.
Tá corp fada leathan agus eireaball millteanach láidir ag an gcrogall.
Craiceann crua cnámhach5 a bhíonn ar a dhroim, ach craiceann bog mín6
a bhíonn ar a bholg. Tá soc fada7 agus lán béil d’fhiacla aige. Úsáideann
sé na fiacla chun a chreach a ghabháil agus a fháisceadh go teann8. Ní
bhíonn sé ag cogaint leis na fiacla sin, áfach. Ina ionad sin, slogann an
crogall clocha beaga siar ina ghoile9 chun an bia a mheilt10. Cabhraíonn
meáchan na gcloch leis fanacht faoin uisce freisin.
Cé go bhfuil a ghiall11 an-láidir agus é ag dúnadh a bhéil, níl na matáin
a úsáideann sé chun a bhéal a oscailt arís róláidir in aon chor. Mar sin,
bíonn sé an-fhurasta béal an chrogaill a choinneáil dúnta ach téad nó banda a cheangal timpeall air.
Ní bhíonn an crogall ag cur allais, mar sin, nuair a éiríonn sé róthe osclaíonn sé a bhéal chun an teas a scaoileadh
amach. Bíonn sé le feiceáil agus é sínte amach cois abhann agus a bhéal ar leathadh12 aige ag iarraidh é féin a fhuarú.
Taithíonn13 an crogall fionnuisce14 den chuid is mó ach maireann crogaill áirithe sa sáile, freisin. Is é an crogall sáile15
an crogall is mó ar domhan. Faightear an crogall i gcuid mhór áiteanna ar fud an domhain ó oirdheisceart Stáit
Aontaithe Mheiriceá, go dtí tuaisceart Mheiriceá Theas, an Afraic, oirdheisceart na hÁise agus tuaisceart na hAstráile.

Póitseáil

Ainmhithe atá Gaolta leis an gCrogall

Bíonn tóir as cuimse1 ar chneas boilg2 an chrogaill chun
málaí, bróga agus criosanna a dhéanamh as. Toisc go
bhfuil an craiceann chomh luachmhar sin is minic a
mharaíonn póitseálaithe na crogaill ar mhaithe leis
an gcraiceann a dhíol, rud atá in aghaidh an dlí. Dá
bharr sin, tá go leor speiceas den chrogall i mbaol a
ndíothaithe3 anois.

Tá 23 speiceas dhifriúla d’ainmhithe ar domhan ar
crogaill iad, nó atá gaolta leis an gcrogall. Ina measc sin,
tár an crogall féin, an t-ailigéadar agus an cadhman1.
Tá an crogall agus an t-ailigéadar an‑chosúil lena chéile
ach tá roinnt difríochtaí eatarthu. Tá soc an chrogaill
níos faide agus níos leithne ná soc an ailigéadair.
Chomh maith leis sin, is féidir an ceathrú fiacail i ngiall
íochtarach2 an chrogaill a fheiceáil i gcónaí, fiú agus a
bhéal dúnta aige.

An Crogall agus a hÁl
Is ainmhí fuarfhuilteach é an crogall agus beireann
sé uibheacha faoi mar a dhéanann formhór mór
na n-ainmhithe fuarfhuilteacha eile.
Chun nead a dhéanamh déanann an crogall baineann
poll mór sa talamh a bhíonn tuairim agus 3 m ar
doimhneacht1. Beireann sí idir 10 agus 100 ubh sa nead
agus ansin clúdaíonn sí na huibheacha arís le cré nó le
gaineamh. Bíonn sé deacair ag ainmhithe eile teacht ar
na huibheacha agus iad i bhfolach mar sin. Ní thagann
crogall amach as gach ceann de na huibheacha sin,
áfach. De ghnáth tagann crogall beag amach as
an gcúigiú cuid de na huibheacha a bheireann an
mháthair.
Máthair an-mhaith is ea í an crogall
baineann. Cuimhníonn sí ar an áit ina bhfuil
an nead agus tugann sí an-aire dá hál.
Líon an Dúlra		

Is é an crogall sáile an speiceas is mó
acu ar fad agus uaireanta fásann sé
chomh fada le 7 m ar fhad.

Am bia!
Is feoiliteoir1 é an crogall. Itheann sé ainmhí ar bith
a mhaireann san uisce nó in aice leis an uisce – éisc,
amfaibiaigh2, éin, buabhaill3, fianna, ainmhithe móra
fiáine agus fiú ainmhithe feirme a thagann go dtí bruach
an uisce chun ól.
Uaireanta téann na crogaill ag seilg i ngrúpaí chun breith
ar ainmhithe móra. Coinníonn siad an conablach4
i dtaisce faoin uisce ansin go dtí go
Cosc ar
snámh
mbíonn sé réidh lena ithe.
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Dat hai gh lea t

Cár an Chrogaill!
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Pla nd aí

An Phónaire Leathan
Ainm Eolaíochta: Vicia fab

An Phónaire Leathan a Fhás

Is glasra í an phónaire leathan a fhásann daoine sa
ghairdín go coitianta. Baineann an phónaire leathan le
fine1 na bpiseanna agus tá sí gaolta leis an bpis féin, leis
an bpónaire Fhrancach agus leis an bpónaire reatha2.
Fásann pónairí eile atá
gaolta leis an bpónaire
leathan go fiáin ar fud
oirthear cheantar na
Meánmhara3.
Dath bán nó corcra
dorcha a bhíonn ar na
bláthanna cumhra4
agus bíonn an-tóir
ag na beacha orthu.
Nuair a bhíonn na
bláthanna feoite
fágtar faighneoga
fada síolta5 ina n-áit.
Is iad na síolta sin na
pónairí a ithimid. Tá
siad folláin agus blasta
agus is minic a thugtar
d’ainmhithe iad mar
bheathú, freisin.

In áiteanna a bhfuil aeráid
mheasartha2 ann is fearr an síol
a chur san fhómhar, uair éigin ó
dheireadh mhí Dheireadh Fómhair ar aghaidh. Má
chuirtear an síol san fhómhar bíonn na pónairí réidh
go luath san earrach nuair nach mbíonn mórán
glasraí eile ar fáil. Ní bhíonn an chuil dhubh3 ná
feithidí eile ag cur isteach ar na pónairí ag an am sin
den bhliain.
Fásfaidh an phónaire
go maith fós, fiú má
chuirtear í idir deireadh
an gheimhridh agus
deireadh mhí na
Bealtaine.
Fásann an planda
chomh hard le 120 cm
ar airde agus is gnách í
a cheangal de chuaille
taca4. Is maith leis
an bpónaire neart spáis
a bheith aici agus is
fearr a fhásann sí in
ithir thirim5 ina bhfuil roinnt aoil6. Tá cineálacha
éagsúla den phónaire leathan ann agus ní gá cuid de
na cineálacha miona7 a cheangal de chuaille taca.

Bás nó Beatha?

Tairbhe don Ithir

Tá daoine áirithe ann a mbíonn an
phónaire leathan nimhiúil1 dóibh. Má
itheann na daoine sin pónairí leathana, nó
má teagmhaíonn siad leis na bláthanna,
d’fhéadfadh tinneas fola2 teacht orthu.
Is é a thugtar ar an tinneas sin ná
favachas3. An phónaire fava4 a thugtar ar
an bpónaire leathan i Meiriceá agus is ón
ainm sin a thagann ainm an tinnis.

Bíonn nóidíní ata1 ar fhréamhacha na pónaire
leithne atá lán le baictéir2. Ceapann na baictéir
sin nítrigin ón aer sna nóidíní3. Má fhágtar na
fréamhacha san ithir tar éis don
phlanda bás a fháil, scaoiltear an
nítrigin sin isteach san ithir. Fágann
sé sin an talamh níos saibhre4 agus
cothaíonn sé sin glasraí eile a mbíonn
gá acu le5 nítrigin.
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Bliantóg1 is ea an phónaire leathan.
Ciallaíonn sé sin gur gá na síolta a chur as
an nua gach bliain. Tá sé an-fhurasta an
phónaire leathan a fhás.

6

Ar agh aid h leis an oba ir
John O’Sullivan – Captaen Loinge sa Chabhlach Trádála
Próifíl
Is captaen loinge sa Chabhlach Trádála1 é John O’Sullivan. Oibríonn sé ar thancaeir ola

i bhfarraigí Thuaisceart na hEorpa. Tugann na tancaeir táirgí ola2, peitreal, díosal, ceirisín,
breosla do scairdeitleáin3 agus ola bhealaithe4 go dtí cathracha ar fud na hEorpa.
Cá n-oibríonn tú?
Oibrím leis an gcomhlacht loingis5 James Fisher Shipping
Services. Is comhlacht é atá lonnaithe i Sasana. Tá timpeall 20
long sa loingeas6 acu. Tancaeir ola is ea an chuid is mó díobh,
agus tá cuid acu níos mó ná a chéile. Tar éis dom 8 seachtaine
a chaitheamh ar dualgas bíonn 8 seachtaine saoire agam. Nuair
a bhíonn sé in am dom dul ar bord loinge bíonn orm eitilt go
dtí pé áit a mbíonn an long ag an am sin.

Cad é an rud is fearr leat faoi do phost?
Is breá liom bheith ag taisteal timpeall an domhain. Nuair a
bhíonn an fharraige ciúin is minic a fheicimid míolta móra25
agus deilfeanna26 agus iad ag spraoi nó ag seilg. Bíonn
na laethanta saoire go deas freisin, is iontach an rud é 8
seachtaine as a chéile27 a bheith agam cúpla uair sa bhliain. Ní
bhíonn ag daoine eile ach an deireadh seachtaine agus cúpla
seachtain saoire i rith na bliana.

Ar theastaigh an post seo uait i gcónaí?
Bhí dúil7 agam san fharraige i gcónaí. Rugadh agus tógadh cois
farraige i mBaile Átha Cliath mé. Is in Inis Arcáin atá cónaí orm
anois. Fiú agus mé i mo pháiste, thugadh mo sheanmháthair
síos ar an trá mé nach mór gach lá. Cheapas i gcónaí go raibh
an mhuir sa dúchas agam8. Theastaigh uaim dul ag obair
ar muir9 agus mé an-óg ach moladh dom an Ardteistiméireacht
a dhéanamh ar dtús.

Cad é an rud is measa leat faoi do phost?
An drochaimsir i rith an gheimhridh. Chomh maith leis sin,
bíonn orm na míonna a chaitheamh i gcéin agus ní fheicim mo
mhuintir ná mo chairde ar feadh i bhfad28. Mothaím uaim29 na
himeachtaí sóisialta a bhíonn acu. Is mór an chabhair anois iad
na ríomhairí agus na fóin phóca. Nuair a chuaigh mé leis an
mairnéalacht30 ar dtús, bhí an t-ádh orainn dá bhfaighimis litir
uair sa mhí.

Cén oiliúint a fuair tú don phost seo?
Nuair a bhí an Ardteist déanta agam ní raibh mórán oibre
ar fáil ar an bhfarraige. Ba é an dara rogha a bhí agam ná
bainistiú óstán10. Chaith mé cúpla bliain sa tionscal sin agus
ansin fuair mé seans le dul ag obair ar thrálaeir iascaireachta11.
Chuaigh mé isteach sa Chabhlach Trádala ina dhiaidh sin agus
fuair mé post mar mhairnéalach inniúil12 ar lastlong13. D’fhill
mé ar an gcoláiste ansin le cáiliú mar oifigeach deice14. D’éirigh
liom sa scrúdú ach níor leor sin dom, fiú nuair a ceapadh i mo
phríomh‑mháta15 mé! Ghnóthaigh mé an dara teastas ansin
le bheith i mo mháistir loinge16. Ina dhiaidh sin ceapadh i mo
chaptaen ar lastlong mé.

An maith leat do phost?
Is breá liom bheith ag obair le daoine as tíortha éagsúla an
domhain. Is aoibhinn liom am a chaitheamh ar an bhfarraige
mhór. Bíonn orm longa móra a stiúradh slán trí limistéir
bheaga. Bíonn sásamh mór
An Deic Mhór
ag baint leis sin gach uile lá.

íomhánna le caoinchead John O’ Sullivan

Cén sórt lá oibre a bhíonn agat?
Ní bhíonn aon dá lá mar a chéile. De ghnáth, déanaim féin
faire loingseoireachta17 na maidine ar dhroichead na loinge18
le cinntiú go bhfuilimid ar an gcúrsa ceart. San iarnóin, bíonn
páipéarachas le déanamh agam. Fillim ar an droichead chun
faire loingseoireachta an tráthnóna a dhéanamh ansin.
Bíonn ort bheith san airdeall ar19 go leor rudaí éagsúla agus
tú ar faire – longa eile ar a gcúrsaí féin, caolais farraige20,
uisce éadomhain21 agus drochaimsir. Ní mór bheith san
airdeall ar an taoide freisin agus ar na hathruithe a thagann
uirthi. Is fúmsa a bhíonn sé an saol laethúil ar bord na loinge
a bhainistiú. Bíonn go leor i gceist leis sin - cothabháil na
loinge22, bainistiú na stóras23, cleachtaí sábháilteachta24, an
soláthar bia agus uisce a riar, uaireanta oibre na foirne a leagan
amach de réir na rialachán, agus go leor leor eile.

Cad é an chomhairle is fearr
a cuireadh ort riamh?
Bheith ag obair go dian,
bheith stuama san obair,
agus gan leisce a bheith
ort comhairle a lorg riamh.
Ní haon chomhartha
éagumais31 é comhairle a
lorg. Léiríonn sé sin go bhfuil
tú ag iarraidh foghlaim agus
gur féidir leat tairbhe a
bhaint as taithí daoine eile.

An Cabán Stiúrach
Líon an Dúlra		
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Bea thr a Ma ra

An Bundún Leice

Bundún leice tíopúil

Na galabain timpeall ar
dhiosca an bhéil.

Baineann an bundún leice le grúpa ainmhithe ar a dtugtar
Cnidaria. Baineann an smugairle róin1 leis an ngrúpa céanna, is

ainmhithe glóthaí2 iad ar fad. Is minic a bhíonn cuma bhlátha
ar an mbundún leice, bíonn an corp mar a bheadh mála
bog dathannach3 ann agus bíonn fáinní de ghalabain4 nó de
bhraiteoga5 timpeall ar a mbéal. Polaip6 a thugtar ar bhundún
leice aonair. Coilíneacht7 a thugtar orthu agus iad cruinnithe
ina ngrúpaí.
Úsáideann an bundún leice a chuid galaban chun é féin a
chosaint agus chun breith ar bhia. Bíonn cealla beaga8 sna
galabain a bhfuil nimh9 iontu agus cuireann an nimh sin cealg10
i rud ar bith a theagmhaíonn díobh. Tá speicis áirithe ann a
bhfuil an cealg láidir go leor le duine a ghortú.
Is é an bundún coirníneach11 an bundún leice is coitianta ar
chóstaí carraigeacha na hÉireann. Ar an gcéad amharc, cheapfá
nach bhfuil ann ach daba glóthaí12 ar an gcarraig. Dath dearg a
bhíonn air de ghnáth, ach faightear cinn ghlasa nó dhonnbhuí13
uaireanta. Coinnigh súil amach do na faithní gorma14 a
fhaightear ag bun na ngalaban agus a mbíonn cuma choirín15
orthu. Bíonn líne chaol ghorm ag bun an cholúin, freisin.

Polaip a thugtar
ar bhundún
lánfhásta aonair.

An colún

An bonndiosca1
Diosca an bhéil. An diosca a bhíonn
timpeall ar an mbéal féin.
Nuair a tharraingíonn an
bundún leice na galabain
isteach shílfeá gur daba
glóthaí atá ann.
Is féidir cineálacha difriúla den
bhundún leice a aithint óna chéile ach
féachaint ar na tréithe a bhaineann
leo: dath, cruth agus líon na ngalaban.
Mar sin féin, d’fhéadfadh sé nach

An Bundún
Coirníneach

mbeadh an dath céanna ar an
speiceas céanna uaireanta ag brath ar
an áit ina bhfaightear é.

An Bundún Nathairiúil*

Na bundúin leice a mhaireann ar charraigeacha ar an gcósta,
úsáideann siad bonndiosca greamaitheach16 chun iad féin a
ghreamú den charraig. Bíonn siad fós ábalta gluaiseacht, áfach.
Na bundúin sin a mhaireann ar na cladaí boga slabacha, bíonn
colún17 agus bonndiosca18 acu atá in oiriúint do bheith ag
tochailt. Is ainmhithe aonaránacha19 iad na bundúin leice. Fiú
nuair a bhíonn scata mór acu ar dhroim carraige ní bhíonn aon
cheangal eatarthu.

Dabaí Glóthaí!
Seans go gceapfá gur daba glóthaí é an
bundún coirníneach nuair a d’fheicfeá ar an
gcladach é. Sin de bharr go bhfuil sé ábalta a
chuid galaban a tharraingt isteach ina chorp.
Tarraingíonn sé na galabain isteach nuair a
chuirtear isteach air nó
nuair a bhíonn an taoide
amuigh. Bíonn sceo1 de
shram sleamhain2 air a
chabhraíonnn leis gan
triomú amach.
Líon an Dúlra		

Gaolta gairide An smugairle róin agus
an bundún leice
Tá gaol gairid ag an mbundún leis an
smugairle róin. Cé go bhfuil cosúlachtaí
eatarthu, is amuigh san fharraige mhór
a fhaightear an smugairle róin. Ní
gnách go mbíonn an smugairle róin le
feiceáil ar an gcladach ach
amháin nuair a fhágann
an taoide iad ar an trá
fholamh iad.
Fómhar 2015		

Fíricí maidir leis an
mBundún Leice
Gnáthóg: Cóstaí creagacha1,
scoilteanna2 sna carraigeacha agus
locháin charraige3. Faightear faoi
fheamainn iad freisin.
Dath: Dathanna
éagsúla - dearg,
oráiste, glas nó donn.
Bíonn faithní gorma ar
speicis áirithe.
Méid: Trastomhas de 2 – 7 cm acu.
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Sao l na Ma ra

Turais Farraige sa Chlochaois
Tá fianaise nua1 ann go raibh daoine ábalta turais farraige a dhéanamh
chomh fada siar le 700,000 bliain ó shin. Mar shampla, bhí daoine ábalta
dul ó mhórthír na Gréige2 go dtí oileán na Créite3 an t-am sin, agus
sin turas 64 km. Ní raibh slí ar bith eile ag daoine chun turas mar sin a
dhéanamh ach amháin i mbád.
Tá seandálaithe4 tar éis teacht ar uirlisí5 agus ar thuanna cloiche6 atá
idir 130,000 agus 700,000 bliain d’aois ar an oileán. D’aimsigh siad na
huirlisí in aice le foscadáin7 ar chósta theas na Créite. Sular tháinig na
seandálaithe ar an bhfianaise nua sin shíl siad nár thosaigh daoine
ag taisteal ar an bhfarraige sa cheantar áirithe sin go dtí tuairim agus
11,000 bliain ó shin.
Níl mórán ar eolas againn faoi na báid farraige8 a bhí ag daoine an t-am
sin. Ach sa bhliain 1992 tháinig seandálaithe in Dover Shasana ar bhád
farraige a tógadh thart ar 3500 bliain ó shin. Is í an bád farraige is sine
a aimsíodh riamh. Nuair a rinneadh an bád, bhí Stonehenge fós in úsáid
agus bhí Tutankhamun fós ina fharó9 san Éigipt. Is bád darach10 a bhí inti
agus úsáideadh gaid iúir11 chun na cláir12 a cheangal le chéile. Rinne scata saineolaithe macasamhail13 den bhád agus rinne siad
turas farraige inti in 2014. Ba mhaith leo Muir nIocht a thrasnú inti chun a chruthú go mbeadh daoine ábalta bád mar sin a úsáid
chun turas fada farraige a dhéanamh.

Beathra na Mara i mBaol

Rinneadh staidéar le déanaí ar a bhfuil i ndán1 do bheathra na mara san am atá le
teacht2 agus is údar mór imní3 é torthaí an taighde sin. Tá an baol ann go dtiocfaidh
laghdú de 38%4 ar líon na n-ainmhithe agus na bplandaí a mhaireann ar ghrinneall
an Aigéin Atlantaigh5 faoi cheann 100 bliain.
Deir na heolaithe a bhí páirteach san obair gur athruithe aeráide6 is cúis leis an
laghdú tubaisteach atá á thuar7. Is é toradh na n-athruithe aeráide sin go dtosóidh
an chúrsaíocht aigéanach8 ag teip9. Chomh maith leis sin, beidh ciseal d’uisce10 gar
don dromchla a bheidh níos teo agus nach mbeidh an oiread céanna salainn ann. Má
tharlaíonn sé sin, ní bheidh an oiread céanna ainmhithe ná plandaí ag maireachtáil
san uisce sin. Fágfaidh sé sin nach mbeidh an oiread céanna bia ag titim síos go dtí
grinneall na farraige.
Ba é an Dr Daniel Jones a bhí i gceannas ar an staidéar. Dúirt sé go raibh a fhios
acu nach mbeadh torthaí dearfacha11 ar an taighde ach gur bhain sé siar astu12 chomh tubaisteach is a bhí siad, go háirithe san
Atlantach Thuaidh13. Meastar go dtiocfaidh meath14 éigin ar an méid plandaí agus ainmhithe a mhaireann faoi láthair i ngach
cineál gnáthóg mhara15, idir sceireanna coiréil fuaruisce16, thuláin ghrinnill17 agus chainneoin fhomhuirí18.
Seans nach mbeidh cúrsaí chomh hainnis céanna i ngach áit, ach is cinnte go mbeidh athrú éigin le feiceáil i ngach áit. Ceapann
na heolaithe nach bhfásfaidh na hainmhithe a mhaireann ar an ngrinneall chomh mór céanna ach oiread, de bharr nach mbeidh
an oiread céanna bia ar fáil dóibh. Má tharlaíonn sé sin, ní hamháin nach mbeidh an oiread céanna éisc ar fáil dúinne ach tosóidh
éiceachórais na mara19ag titim as a chéile.
Mar léiriú ar an laghdú a d’fhéadfadh teacht ar líon na n-ainmhithe san fharraige thug an Dr Jones an sampla seo. An meáchan a
bheadh sa dúlra mara sin a chaillfear, bheadh sé ní ba mhó ná an meáchán atá sa chine daonna ar fad le chéile faoi láthair, is mór
an méid é sin gan amhras!
Rinneadh an taighde mar chuid de Chlár Léarscálaíochta Thimpeallacht na Mara20 agus bhí eolaithe ó institiúidí éagsúla páirteach
ann, mar atá: An Lárionad Aigéaneolaíochta Náisiúnta21 i Sasana, Ollscoil Chuimhneacháin Thalamh an Éisc22, Ollscoil na
Tasmáine23 agus an Laboratoire des Sciences du Climat de l’Environment sa Fhrainc26. Tá eolas breise ar fáil anseo:
http://noc.ac.uk/news/major-reductions-seafloor-marine-life-from-climate-change-2100.
Líon an Dúlra		
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An Sao l Mó rth imp eal l Ora inn
Nod don Eolach
Déanaimid uile geáitsí1 nó comharthaí2 nuair a bhímid ag caint, is cuid den chumarsáid3 é. Croithimid
lámh le ‘Dia duit’ nó ‘Slán’ a chur in iúl - bainimid croitheadh as ár nguaillí4 le ‘níl a fhios agam’ a
chur in iúl - nó croithimid ár gceann le ‘Ní hea’ a chur in iúl. Do dhaoine atá bodhar, bíonn an teanga
chomharthaíochta5 níos tábhachtaí fós ón uair go n-úsáidtear in ionad teanga labhartha í.
Ach ní daoine daonna amháin a bhaineann leas as geáitsí mar chuid den chumarsáid. Bhreathnaigh
taighdeoirí as Oilthigh Chill Rìmhinn6 in Albain ar ghrúpa simpeansaithe thar thréimhse ama
agus ag idirghníomhú7 le chéile. Thaifead siad8 3400 sampla den chaidreamh idirghníomhach sin. Sna samplaí sin bhain na
simpeanaithe úsáid as 4500 geaitse ar leith agus iad i mbun cumarsáide9 lena chéile. Scrúdaigh na taighdeoirí na geáitsí a rinne
na simpeansaithe10 agus an comhthéacs ina ndearnadh na geaitsí11 e.g. am spraoi, am bia nó am luí. Bhí siad ábalta na geáitsí
•

rud a bhualadh le lámh, sin ‘Bog leat!’

•

lámh a leagan ar ghéag simpeansaí eile, sin ‘Déan mé a thochas’

•

máthair ag taispeáint bhonn a coise12 dá leanbh, sin ’Suas leat ar mo dhroim’

Ag breith suas le Cóiméad

Súile sa Spéir!

Spásárthach de chuid
Ghníomhaireacht Spáis na
hEorpa2 (GSE) is ea Rosetta.
I mí Lúnasa 2014, tar éis aistir a
mhair 10 mbliana, tháinig Rosetta
suas leis an gCoiméad 67P/
Churymov-Gerasimenko. Bhí an
cóiméad 405 milliún km amach ón domhan ag
an am.

Tá a fhios againn ar fad go bhfuil
an t-oighear ag an bPol Thuaidh
ag leá1 mar gheall ar an téamh
domhanda2. Toradh amháin air
sin ná go bhfuil gnáthóga an bhéir
bháin3 ag cúngú agus go bhfuil an
speiceas i gcontúirt.

1

Glacann sé 6.5 bliain ar an gcóiméad dul
timpeall ar an ngrian. Agus é ar a fhithis3 féin
ghearann 67P trasna ar fhithis an domhain
agus ar fhithis Iúpatair4. Glacann sé 365 lá ar
an domhan agus 11.86 bliain ar Iúpatar dul
timpeall ar an ngrian.

Coinníonn eolaithe súil ar líon
na mbéar bán chun an dochar atá á dhéanamh don speiceas a thuiscint.
Eitlíonn siad thar ghnáthóga na mbéar in eitleáin agus déanann siad na
béir a chomhaireamh. Bíonn sé sin deacair agus costasach, áfach.
Dá bhrí sin, tá beartaithe ag Suirbhéireacht Gheolaíochta SAM4 úsáid
a bhaint as íomhánna satailíte5 chun na béir a chomhaireamh amach
anseo. Beidh siad ábalta limistéir mhóra tíre a chíoradh6 go héasca agus ní
chuirfidh an cur chuige nua7 sin isteach ar na béir in aon chor.

Le caoinchead Suirbhéireacht Geolaíochta SAM

éagsúla a thuiscint ansin. Seo roinnt samplaí díobh:

B’éacht ceannródaíoch5 é do Rosetta breith suas
leis an gcóiméad agus taisteal in éineacht leis ar
an gcéad dul síos. Fanfaidh Rosetta taobh le 67P
ar feadh bliana agus an cóiméad ar a bhealach
mórthimpeall na gréine.
D’éirigh le GSE árthach beag darb ainm Philae a
chur ar an gcóiméad ar 12 Samhain 2014, éacht
eile ba ea é sin. Seolfaidh Philae go leor eolais
ar ais dúinn. Tá súil ag GSE go leor a fhoghlaim
faoi 67P féin agus go bhfaighidh siad amach
cad go díreach as a bhfuil sé déanta. Beidh
siad ag féachaint go speisialta ar thionchar na
gréine ar an gcóiméad agus síleann siad go
bhfaighidh siad go leor amach faoi bhunús an
ghrianchórais6 féin uaidh sin.
Líon an Dúlra		

An Mhéanfach
Is rud an-tógálach1 é duine bheith ag méanfach2. An-seans go dtosóidh
tú ag méanfach tú féin agus tú díreach ag léamh faoi dhuine a bheith
ag meánfach. Tá seans níos mó arís ann go dtósóidh tú ag méanfach má
fheiceann tú, nó má chloiseann tú duine eile ag meánfach. Má bhíonn
duine amháin i ngrúpa ag méanfach, tosóidh daoine eile ag
méanfach - meánfach thógálach a thugtar air sin.
Tárlaíonn sé le hainmhithe eile fosta. Tá eolaithe tar éis samplaí
de mhéanfach thógálach a aithint i measc na moncaithe agus na
mac tíre. Go deimhin, dá mhéad ama a chaitheann na mic thíre
le chéile mar chonairt3, is ea is mó an seans go mbeidh siad
ag méanfach le chéile. Cuir tús le babhta méanfaí4 agus bí ag
gáire!
Fómhar 2015		

www.naturesweb.ie

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

10

Gn íom haí och t

Déan leabharmharc
as clúdach litreach
1. Roghnaigh clúdach ar a bhfuil cúinne
glan, gan aon ní clóite ná scríofa aire air.

5. Faigh clúdach daite,
tarraing bláth air agus gearr
amach é. Aimsigh clúdach
a bhfuil dath eile air agus
tarraing ciorcal air sin agus
gearr amach é, sin croí an
bhlátha. Gliúáil6 le chéile
iad agus gliúáil an bláth ar
chúinne an phóca.

2. Tomhais
isteach1 ón
gcúinne le do
rialóir agus
gearr amach
cearnóg
7.5 x 7.5 cm le
siosúr.

6. Lig don gliú triomú sula
n-úsáideann tú an leabharmharc
nó seans go ngreamóidh
leathanaigh an leabhair le chéile!

3. Fill cúinne
oscailte na
cearnóige2
siar go dtí an
cúinne dúnta
agus marcáil
an filleadh3.

Íomhánna le caoinchead Susan Murphy Wickens

Is féidir leabharmharc breá a dhéanamh as
clúdach litreach. Uaireanta bíonn clúdaigh
litreach beag, uaireanta bíonn siad mór, agus
bíonn cruthanna agus dathanna difriúla orthu
uaireanta. Ba cheart iad a athúsáid nuair is féidir.
D’fhéadfá iad a usáid le litreacha nó le cártaí a sheoladh
ar an bpost, nó d’fhéadfá leabharmharcanna breátha a
dhéanamh astu. Clúdach simplí bán atá in úsáid againn sa
sampla thíos. Is cuma má tá rud éigin scríofa nó clóite air,
mar ní bheidh uait ach cúinne glan amháin.

D’fhéadfá rudaí eile a
dhéanamh seachas bláth.
Féach na samplaí seo - muc,
siorc7 agus croí. Níl teorainn
ar bith leis na féidearthachtaí
eile. Ach cuimhnigh ar
rud amháin, caithfidh do
leabharmharc a bheith tanaí
go leor le go luifidh sé go
réidh8 idir na leathanaigh.

4. Gearr an
páipéar feadh
an fhillidh4.
Fágfaidh
sé sin póca
triantánach5
i gcúinne na
cearnóige.
Líon an Dúlra		
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Cao mh nú

Tóraíocht an Fhómhair
Cé mhéad de na rudaí seo thíos is féidir leat a aimsiú? Cuir tic sa bhosca nuair a aimsíonn tú ceann. Bíodh
comórtas agat le do chairde féachaint cén duine a aimseoidh gach ceann díobh ar dtús!

Duilleog dhonn

Cnó

Ceann Síolta1

Scamall Báistí

Tuar Ceatha

Líon damhán alla

Crann duillsilteach2

Lorg ainmhí3

Seilide

Ealta éan4

Crann síorghlas5

Péist talún
Líon an Dúlra		
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Bí ag fog hla im
Leabhair Dhathúcháin - Leabhair Ghníomhaíochta - Treoirleabhair

Colouring & Guide Book
Deis le heolas a chur ar
fhiadhúlra na hÉireann agus
le cineálacha ainmhithe a
aithint agus a dhathú.

My Nature Diary
Costas: €2.10
an ceann,
postas san
áireamh nó
8 leabhar
ar €12.00
móide €2 ar
phostas agus
ar phacáistiú.
32 lch

Leathanaigh línithe inar
féidir cuntas agus nuacht a
thaifead ar an bhfiadhúlra a
fheiceann tú.
Curtha i gcló ag
Stáisiún Mara Inis Árcáin.

A Beginner’s Guide to Ireland’s Wild Flowers
Gheobhaidh tú tús eolais ar mhórán bláthanna fiáine
coitianta a fhaightear ar fud na hÉireann. 206 lch
Costas: €8.50, postas san áireamh

An Gheolaíocht - Ó Bhun go Barr.
Leagan Gaeilge de A-Z of Geology.
Domhan iontach na gcarraigeacha
agus na geolaíochta lena n-áirítear
bolcáin, súnámaithe, creathanna talún,
diamaint, ór agus dineasáir fiú. Béim a
leagan ar an tábhacht a bhaineann leis
an ngeolaíocht inár saol is aidhm don
leabhar seo. Stáisiún Mara Inis Arcáin a
chuir an leabhar le chéile, i gcomhar le
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Costas: €6.00.
Ar fáil ar líne ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann.
http://www.gsi.ie/gsishop/

On the Water’s Edge - DVD
Beathra na Mara - DVD ó Stáisiún Mara Inis
Arcáin é seo. Gearrscannáin faoi bheathra cois
mara agus é curtha i láthair ag Audrey Murphy.
Tá 6-10 n-uair an chloig d’ábhar idirghníomhach
ann do pháistí de gach aois. Ar fáil uathu seo:
Stáisiún Mara Inis Arcáin, Inis Arcáin,
Contae Chorcaí. Costas: €6.00, móide postas €1.

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

Seoltaí Fónta Gréasáin*

Is iomaí láithreán gréasáin ar an idirlíon ina bhfaightear tuilleadh eolais faoi na hábhair a phléamar
sa nuachtlitir seo. Seo a leanas roinnt acu:
An Leamhan Tíograch Garraí: http://www.irishmoths.net/index.html
Mórghealach: http://www.astronomy.ie/ http://science.nasa.gov/science-news/science-atnasa/2014/10jul_supermoons/
An Bundún Leice: http://www.arkive.org/invertebrates-marine/ http://www.marlin.ac.uk/
speciesinformation.php?speciesID=2359
An Crogall: http://crocodilian.com/ http://www.reptilepark.com.au/our-animals/reptiles/alligators-crocs/
An Phónaire Leathan: https://www.quickcrop.ie/plant/broad_bean
An Cabhlach Trádála: http://www.maritimecareers.ie/Pages/home.aspx http://www.careersatsea.org/
Teanga Chomharthaíochta na Simpeansaithe: http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/
newsid_9475000/9475408.stm http://www.natureworldnews.com/articles/7915/20140705/researchersdecode-chimpanzee-sign-language.htm
An Spásárthach Rosetta: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta
https://rosetta.jpl.nasa.gov/
An Mhéanfach: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/yawning-spread-plague-wolves180952484/?no-ist
An Béar Bán: http: //alaska.usgs.gov/science/biology/polar_bears/tracking.html
Tóraíocht an Fhómhair: http://www.noticenature.ie/ http://www.npws.ie/
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.
Líon an Dúlra		

Fómhar 2015		

www.naturesweb.ie

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

13

Lea tha na ch Spr aoi

Cad a d’fhoghlaim tú?

Cé na Cúig Dhifríocht?

Tá freagraí na gceisteanna seo le fáil sa nuachtlitir...
Meas tú an cuimhin leat iad?
1. Cé mhéad bliain a ghlac sé ar an spásárthach
Rosetta teacht suas leis an gcóiméad 67P/
Churymov/Gerasimenko?
2. Ainmnigh ainmhí a dtéann an mhéanfach
thógálach i bhfeidhm air.
3. Cad é an speiceas crogaill is mó ar domhan?
4. Bíonn gealach na gcoinleach ann ag cónocht an
Earraigh. Fíor nó bréagach?
5. Cén cineál ‘tíogair’ a tháinig isteach i dteach an
eagarthóra sa samhradh?
6. Cén fhine a mbaineann an phónaire leathan léi?
7. Cén dá ainmhí atá ar na leabharmharcanna ar
lch 14?
8. Cé chomh sean agus atá an bád mara is sine a
aimsíodh riamh ar domhan?
9. Cá bhfuil cónaí ar an gcaptaen John O’Sullivan?
10. Cé mhéad níos gile agus is féidir le gealach lán a
bheith agus í ina mhórghealach?
11. An bhfuil gaol idir an bundún leice agus an
smugairle róin?
12. Cén t-ainmhí a bhfuil satailítí ag faire orthu
anois?
13. Ní itheann crogall feoil riamh. Fíor nó bréagach?
14. Cé mhéad seachtain as a chéile a chaitheann an
captaen John O’Sullivan ar bord loinge agus é ar
dualgas?
15. Cén chuid de chorp an bhundúin leice a
bheireann ar bhia?
16. Cén ollscoil ina ndearnadh taighde ar gheáitsí
na simpeansaithe?
FREAGRAÍ: 1. 10 mbliana 2. Mic thíre nó moncaithe 3.
Crogall an tsáile 4. Bréagach. Feictear le linn chónocht
an Fhómhair í. 5. An leamhan tíograch garraí 6. Fine na
bpiseanna 7. Siorc agus muc 8. 3500 bliain 9. Inis Arcáin
10. 30 % níos gile 11. Tá. 12. An béar bán 13. Bréagach
14. 8 seachtaine 15. Na galabain 16. Ollthigh Chill
Rìmhinn in Albain
Líon an Dúlra		

Cum Fortheideal!
Bíodh spraoi agat féin agus ag do chairde.
Cum fortheideal a d’oirfeadh don phictiúr seo de
thrí ghainéad1.

Tomhais Leat!
Cad a bheadh ann dá ndéanfaí
eilifint agus cangarú a
chrosphórú1?
Poill mhóra ar fud na
hAstráile!
Cad atá chomh mór le
leath na gealaí?
An leath eile!

Cén taobh den chupán a
bhfuil an chluas air?
An taobh amuigh!

Fómhar 2015		
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Cu ard ach Foc al
Aimsigh na focail thíos sa Chuardach Focal.
Is focail iad uile atá le fáil in eagrán an Fhómhair de Líon an Dúlra.
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Leabharmharc
Pónaire Leathan
Cóiméad

Leamhan
Cabhlach Trádála

Béar Bán
Rosetta

Mac Tíre
Caochán

RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo
Leabharmharc (1, 1, Soir); Pónaire Leathan (17, 12, Siar); Cóiméad (12, 1,
Soir Ó Dheas); Crogall (8, 15, Soir); Gealach Lán (12, 3, Siar); Leamhan (1,
4, Soir); Cabhlach Trádála (1, 17, Ó Thuaidh); Turas Méisiliteach (17, 10,
Siar); Fine na bPiseanna (3, 9, Soir); Bear Bán (2, 11, Soir Ó Dheas); Rosetta
(1, 8, Soir); Bradán Chív (8, 13, Soir); Bundún Leice (13, 17. Siar); Sulfar
(16, 2, Siar); Mac Tíre (18, 18, Siar); Caochán (3, 5, Soir); Ciaróg (18, 8, Ó
Dheas); Seilide (16, 1 Siar Ó Dheas); Captaen (5, 7, Soir).
Líon an Dúlra		
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Dia lan n Dú lra

Fómhar 2015
Má tá
aon torthaí
lofa7 sa bhabhla
bain amach as an
mbabhla iad chun
nach lobhfaidh8
na torthaí eile.
Sábhálfaidh tú bia
agus airgead!

Má cheannaíonn
tú fearas1 nua don
teach (miasniteoir2,
inneall níocháin nó
triomadóir éadaí etc.),
déan iarracht gan ach
fearas atá tíosach
ar fhuinneamh3 a
cheannach.
Múch do
tháibléad4
agus do ghuthán
nuair nach mbíonn siad
in úsáid. Ní bheidh ort
iad a luchtú5 chomh minic
céanna agus sábhálfaidh
tú leictreachas agus
airgead.
Bailigh
clúdaigh
litreach. Deán
leabharmharcanna
astu le tabhairt do
do chairde agus
do ghaolta.

Cruinnigh
na duilleoga a
thiteann ar an talamh i
mála dubh plaisteach. Fág
ag bun an ghairdín é ar feadh
cúpla bliain. Déanfar múirín
méith6 de na duilleoga. Is
féidir an múirín sin a úsáid
sa ghairdín.

Ná lig
don sconna
rith chun uisce
fuar a bheith agat.
Cuir uisce i mbuidéal
agus cuir sa chuisneoir
é. Sábhálfaidh tú go
leor uisce mar
sin!

Cruinnigh
síolta bláthanna
agus síolta glasraí
chun iad a úsáid an
bhliain seo chugainn. Is
féidir pónairí, piseanna,
trátaí, lusanna buí, lusanna
gréine agus gleoráin9 a fhás
as síolta. Is furasta na
síolta a bhailiú.

Gabhann stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas leis na daoine a chuidigh leis an nuachtlitir, go
háirithe John Akeroyd, John Joyce, Michael Ludwig, Robbie Murphy, John O’Sullivan agus
Jez Wickens.
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Stáisiún Mara Inis Arcáin www.sherkinmarine.ie
PHARMACHEMICAL IRELAND
Dírithe ar Thodhchaí Fholláin

Líon an Dúlra		

Fómhar 2015		

www.naturesweb.ie

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

16

Foc lói rín
Lch 2

Lch 3 (ar lean)

Tíogar sa Teach! = A Tiger in the House!

3. túr comhartha = signal tower

1. feithidí = insects
2. leamhan tíograch garraí = garden tiger moth
3. marcanna suaithinseacha = distinctive markings

An tAinm Eolaíochta = The Scientific Name
1. Gealach an pheirigí = perigee moon

4. gainne = scale

2. an apaigí = the apogee

5. sin é faoi deara = that’s what causes

Gealach na gCoinleach = Harvest Moon

6. Murab ionann agus = unlike

1. cónocht = equinox

7. dathannach = colourful

Frithchaiteoir Ollmhór = Giant Reflector

8. eisceachtúil = unique/exceptional

1. Frithchaitheann an ghealach = the moon reflects

9. ainteiní = antennae

2. Ní ghineann ... aisti féin = doesn’t itself generate

10. bobailíní = bobbles

3. dromchla na gealaí = surface of the moon

11. clúmhach = furry

Bradán Chív en Croute - Na Cómhábhair

Lch 4

1. feannta = skinned

An Crogall

2. dragan úr = fresh tarragon

1. an turtar = turtle

3. síobhais = chives
4. ionga bheag ghairleoige = a small clove of garlic
5. brúite = crushed

2. an laghairt = lizard
3. ainmhithe fuarfhuilteacha = cold-blooded animals

6. puth-thraosrán = puff-pastry

4. teocht a gcorp a rialú = to regulate their body
temperature

7. spionáiste = spinach

5. cnámhach = boney

8. ruainne = a pinch of

6. mín = smooth

9. noitmig úrmheilte = freshly ground nutmeg

7. soc fada = long snout

10. buailte = beaten

8. a fháisceadh go teann = to squeeze it tightly

An Modh

9. ina ghoile = in his stomach

1. scannán cumhdaithe = cling film

10. bia a mheilt = to crush food

2. neamhghreamaitheach = non-stick

11. a ghiall = his jaw

3. dromchla oibre = work surface

12. ar leathadh = wide open

4. teascán = section

13. Taithíonn = frequents

5. blastanas = seasoning

14. fionnuisce = freshwater

6. roic mhaisithe = decorative crimps

15. sáile = saltwater

7. corrmhéar = forefinger

Póitseáil = Poaching

8. leathán bácála = baking tray

1. tóir as cuimse = highly sought after

9. lus na gloine galaithe = steamed samhpire

2. cneas boilg = belly skin
3. i mbaol a ndíothaithe = in danger of extinction

Lch 3
Cad is Mórghealach ann? = What is a Supermoon?
1. fithis = orbit

An Crogall agus a hÁl = The Crocodile and its Young
1. ar doimhneacht = in depth

2. trastomhas = diameter

Ainmhithe atá Gaolta leis an gCrogall

3. gealach lán = full moon

1. an cadhman = caiman

4. Mórghealach = supermoon

2. giall íochtarach = lower jaw

5. lánurú = total eclipse

Am Bia! = Feeding Time!

Mórghealach a fheiceáil = Observing a Supermoon

1. feoiliteoir = carnivore

1. os cionn na léaslíne = above the horizon

2. amfaibiaigh = amphibiains

2. gné shuntasach den tírdhreach = a significant
feature of the landscape

4. conablach = carcass

Líon an Dúlra		

3. buabhaill = buffalo
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Foc lói rín
7. bhí dúil agam i = I had a liking for the sea

Lch 5

Lch 7 (ar lean)

Cár an Chrogaill! = The Crocodile’s Grin!

8. an mhuir sa dúchas agam = the sea was in my
blood

Lch 6

9. ar muir = at sea

An Phónaire Leathan = Broad Bean

10. bainistiú óstán = hotel management

1. fine na bpiseanna = the pea family

11. trálaeir iascaireachta = fishing trawler

2. an phónaire reatha = runner bean
3. oirthear cheantar na Meánmhara = eastern
mediterranean
4. cumhra = scented

12. mairnéalach inniúil = able seaman
13. lastlong = cargo ship
14. oifigeach deice = deck officer
15. príomh-mháta = chief mate

5. faighneoga fada síolta = long seed pods

An Phónaire Leathan a Fhás = Growing Broad
Beans
1. bliantóg = an annual

16. máistir loinge = ship master
17. faire lingseoireachta = navigation watch
18. droichead na loinge = the bridge of ship
19. san airdeall ar = to be aware of

2. aeráid mheasartha = a mild climate

20. caolais farraige = narrow channels

3. an chuil dhubh = black fly

21. uisce éadomhain = shallow waters

4. cuaille taca = stake for plants

22. cothabháil na loinge = maintenance of the ship

5. ithir thirim = well-drained soil

23. bainistiú na stóras = managing the stores

6. roinnt aoil = some lime

24. cleachtaí sábháilteachta = safety drills

Tairbheach don Ithir = Good for the Soil

25. míolta móra = whales

1. nóidíní ata = swollen nodes

26. deilfeanna = dolphins

2. baictéir = bacteria

27. as a chéile = in a row

3. Ceapann na baictéir sin nítrigin ón aer sna
nóidíní. = The bacteria catch nitrogen from the
air in the nodes.

28. ar feadh i bhfad = for a long time

4. talamh níos saibhre = richer soil

31. comhartha éagumais = sign of weakness

5. a mbíonn gá acu le nítrigin = that need
nitrogen

Lch 8

Bás nó Beatha? = Life or Death?

An Bundún Leice = Sea Anemone

1. nimhiúil = poisonous

1. smugairle róin = jelly fish

2. tinneas fola teacht orthu = to develop a blood
disorder

2. ainmhithe glóthaí = jellylike animals

3. Favachas = Favism

4. fáinní de ghalabain = rings of tentacles

4. an phónaire fava = fava bean

5. braiteoga = feelers

29. Mothaím uaim = I miss
30. mairnéalacht = seafaring

3. dathannach = colourful

6. Polaip = polyps

Lch 7

7. Cóilíneacht = colony

John O’Sullivan – Captaen Loinge sa Chabhlach
Trádála

8. cealla beaga = small cells

1. Cabhlach Trádála = Merchant Navy

10. cealg = sting

2. táirgí ola = oil products
3. peitreal, díosal, ceirisín, bheosla do
scairdeitleáin = petrol, diesel, kerosene, aviation
fuel
4. ola bhealaithe = lubrication oil
5. comhlacht loingis = shipping company
6. loingeas = fleet
Líon an Dúlra		

9. nimh = poison
11. an bundún coirníneach = Beadlet Anemone
12. daba glóthaí = blob of jelly
13. donnbhuí = orange-brown
14. faithní gorma = blue warts
15. cuma choirín = beadlike appearance
16. bonndiosca greamaitheach = sticky basal disc
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Foc lói rín
Lch 8 (ar lean)

Lch 9 (ar lean)

17. colún = column
18. bonndiosca = basal disk

16. sceirdeanna coiréil fuaruisce = coldwater coral
reefs

19. ainimhithe aonaránacha = solitary animals

17. tuláin ghrinnill = seamounts

Dabaí Glóthaí = Blob of Jelly

18. chainneoin fhomhuirí = submarine canyons

1. sceo = coating

19. éiceachórais na mara = marine ecosystems

2. sram sleamhain = slimy mucus

20. Clár Léarscáilíochta Thimpeallacht na Mara = the
Marine Environmental Mapping Programme

Fíricí maidir leis an mBundún Leice

21. Ollscoil Chuimhneacháin Thalamh an Éisc =
Memorial University of Newfoundland

1. cóstaí creagacha = rocky shore
2. scoilteanna = crevices

22. Ollscoil na Tasmáine = the University of Tasmania

3. locháin charraige = rockpools

Lch 10

Lch 9
Turais Farraige sa Chlochaois = Sea Voyages in the
Stone Age
1. fianaise nua = New evidence

Nod don Eolach = A Word to the Wise
1. geáitsí = gestures
2. comharthaí = signs
3. cumsaráid = communication

2. mórthír na Gréige = Greek mainland

4. ár nguaillí = our shoulders

3. oileán na Créite = Crete

5. an teanga chomharthaíochta = sign language

4. seandálaithe = archaeologists

6. Oilthigh Chill Rìmhinn = Ollscoil Chill Rimhinn =
St. Andrew’s University

5. uirlisí = tools
6. tuanna cloiche = stone axes

7. idirghníomhú = interacting

7. foscadáin = places of shelter

8. Thaifead siad = they recorded

8. báid farraige = sea boats

9. i mbun cumarsáide = communicating

9. faró = pharaoh

10. simpeansaithe = chimpanzees

10. bád darach = boat made of oak

11. an comhthéacs ina ndearnadh na geáitsí = the
context in which the gestures were made.

11. gaid iúir = straps made from yew
12. cláir = planks

12. bonn a coise = the sole of her foot

13. macasamhail = copy

Ag breith suas le Cóiméad = Catching up with a
Comet

Beathra na Mara = Sealife
1. a bhfuil i ndán = what lies ahead

1. spásarthach = spacecraft

2. san am atá le teacht = in the future

2. Gníomhaireacht Spáis na hEorpa = European
Space Agency

3. údar mór imní = major cause of concern
4. laghdú de 38% = a 38% reduction
5. grinneall an aigéin Atlantaigh = the floor of the
Atlantic ocean

3. ar a fhithis = on its orbit

6. athruithe aeráide = changes in the climate

5. éacht ceannródaíoch = pioneering feat

7. ata á thuar = that is being predicted

6. bhunús an ghrianchórais = origins of the solar
system

8. an chúrsaíocht aigéanach = ocean circulation
9. ag teip = failing
10. ciseal d’uisce = a layer of water

4. fithis Iúpatair = Jupiter’s orbit

Súile sa Spéir = Eyes in the Sky

11. torthaí dearfacha = positive results

1. ag leá = melting

12. bhain sé siar astu = they were taken aback

2. téamh domhanda = global warming

13. Atlantach Thuaidh = North Atlantic
14. meath = decline
15. gnáthóg mhara = marine habitat
Líon an Dúlra		

3. gnáthóga an bhéir bháin = the polar bear’s
habitats
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Foc lói rín
Lch 10 (ar lean)

Lch 16
Fómhar 2015

4. Suirbhéireacht Gheolaíochta SAM = US
Geographical Survey

1. fearas = appliance

5. íomhánna saitilíte = satellite images
6. limistéir mhóra tíre a chíoradh = to examine large
tracts of land

2. miasniteoir, inneall níocháin nó triomadóir éadaí
= dishwasher, washing machine, clothes dryer
3. tíosach ar fhuinneamh = energy-efficient
4. taibléad = tablet

7. cur chuige nua = new approach

5. iad a luchtú = to charge them

An Mhéanfach = Yawning

6. múirín méith = rich compost

1. an-tógálach = very contagious

7. lofa = rotten

2. ag méanfach = yawning

8. chun nach lobhfaidh = so that they won’t rot

3. conairt = wolf pack

9. lusanna buí, lusanna gréine agus gleoráin =
marigolds, sunflowers,agus nasturtiums

4. babhta meánfaí = a yawning session

Lch 11
Leabharmharcanna = Bookmarks
1. Tomhais isteach = Measure in
2. cúinne oscailte na cearnóige = the open corner of
the square
3. marcáil an filleadh = mark the fold
4. feadh an fhillidh = along the length of the fold
5. póca triantánach = triangular pocket
6. Gliúáil = Glue
7. siorc = shark
8. go réidh = easily

Lch 12
Tóraíocht an Fhómhair
1. Ceann síolta = seed head
2. Crann duillsilteach = Deciduous tree
3. Loirg ainmhí = Animal tracks
4. Ealta eán = Flock of birds
5. Crann síorghlas = Evergreen tree
6. Balla cloiche = Stone wall
7. Buaircín giúise = Pine cone
8. Cloch chruinn = round stone

Lch 13
Seoltaí Fónta Gréasáin = Useful Website addresses
Lch 14
Cum Fortheideal = Compose a Title
1. trí ghainéad = three gannets

Tomhais leat! = Guess!
eilifint agus cangarú a chrosphórú = to crossbreed an
elephant with a Kangaroo
Líon an Dúlra		
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