Líon an Dúlra
Eagrán 15

Earrach 2016

San Eagrán seo...
Leathanach an Eagarthóra
An Chánóg Dhubh
Anseo is ansiúd faoi dheifir?
An tIora Rua
Dathaigh leat

t
h
c
a
e
t
Anois
.
.
.
h
g
i
a
r
r
a
E
n
a

Ar aghaidh leis an obair
John Aherne, Treoraí Siúlóide
An Iarmhairt Cheaptha Teasa
Turgnamh - An Iarmhairt
Cheaptha Teasa agus Teocht
an Domhain
An Cróch
An Saol Mórthimpeall Orainn
Bí ag foghlaim
Leathanach Spraoi

Bláthanna
Cuardach Focal
Dialann Dúlra

Foclóirín

?
Líon an Dúlra		

Earrach 2016		

www.naturesweb.ie

Íomhánna le caoinchead © Susan Murphy Wickens

Gníomhaíocht - Maisigh Pota

Lea tha na ch an Eag art hór a

Íomhánna le caoinchead © Robbie Murphy

Splanc Thintrí!

Ní maith liom toirneach1 agus tintreach2 in aon chor. Go deimhin, nuair
a bhí stoirm mhór ann i lár an tsamhraidh in 2014 chuaigh mé
i bhfolach faoin bpluid. Tá leathnáire orm faoi sin anois, mar féach an
grianghraf álainn a ghlac mo dheartháir den stoirm agus den tintreach
os cionn Loch Trasna.
Is é is cúis le tintreach ná leictreachas a bheith ag cruinniú3 sna
scamaill. Nuair a scaoiltear an leictreachas sin bíonn splanc gheal4 ann
sa scamall nó idir an scamall agus an talamh, sin an tintreach. Cloistear
plab mór ard5 freisin, sin an toirneach.
Tá go leor eolais faoi bhuillí tintrí a tharla in Éirinn thar na blianta le
feiceáil ar: http://www.met.ie/climate/lightning.asp.
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Le caoinchead ó Bhord Bia

F aoitín B riosc

Na Comhábhair:
• 4 fhilléad faoitín1, 175 g – an craiceann bainte
díobh agus na cnámha bainte astu.
• 2 ubh
• Salann agus piobar
• 200 g de bhrus úr aráin2
• 25 g de phlúr bán
• 1 spúnóg bhoird d’ola ológ
• 25 g d’im
• 4 spúnóg bhoird de mhaonáis3
• 1 taespúnóg de lus mín4 agus é mionghearrtha5
Líon an Dúlra		

maille le maonáis lusa mín

An Modh:
• Déan friochtán6 mór a théamh. Cuir an plúr ar phláta
agus cuir piobar agus salann leis mar bhlastanas7. Buail na
huibheacha go héadrom i mias éadomhain agus cuir gráinnín
beag salainn leo. Cuir an brus aráin i mias éadomhain eile.
• Cas na filléid go héadrom sa phlúr blaistithe agus tum san
ubh bhuailte iad. Croith na filléid le cinnitiú nach mbíonn an
iomarca den ubh bhuailte orthu. Cumhdaigh leis an mbrus
aráin ansin iad.
• Cuir an t-im agus an ola ar an bhfriochtán te agus déan
na filléid faoitín a chócaráil ar feadh 2-3 nóiméad ar an
dá thaobh go dtí go mbíonn siad órdhonn agus briosc8.
Braithfidh an méid ama a ghlacann sé sin ar thiús na
bhfilléad.
• Agus é sin ar siúl agat, measc an mhaonáis leis an lus mín,
agus blaistigh mar is maith leat í.
• Cóirigh an faoitín briosc ar phlátaí teo
Rogha Éisc: Colmóir9, Cadóg10

Bia do cheathrar (4)

Buíochas le Bord Bia www.bordbia.ie
Earrach 2016		
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Éan lai th

An Chánóg Dhubh
Íomhá le caoinchead le Robbie Murphy

Ainm eolaíochta: Puffinus Puffinus
Tá an chánóg dhubh1 ar cheann de na héin mhara
is tábhachtaí a bhíonn ag pórú2 in Éirinn. Mar sin
féin, tá seans maith ann nach bhfuil ceann feicthe
agat riamh. Is annamh a fheictear í mar ní théann
sí i dtír3 ach amháin chun pórú a dhéanamh.
Agus ní nós léi é sin a dhéanamh ach amháin ar
na hoícheanta is dorcha chun go mbeidh sí slán
ó ionsaithe ó fhaoileáin mhóra. Lasmuigh de sin,
caitheann sí formhór mór a saoil amuigh ar muir4.
Cruinníonn cánóga dubha le chéile ina ngrúpaí
móra. Coilíneachtaí5 a thugtar ar na grúpaí sin.
Déanann sí a nead in uachaisí6 ar oileáin bheaga
amach ón gcósta a bhfuil sé deacair dul i dtír orthu.
Ní bhíonn an chánóg ag glaoch agus í ar muir. Ach,
nuair a bhíonn sí ag filleadh ar an gcóilíneacht,
glaonn sí go amach go grágach chun a páirtí7 a
aimsiú sa dorchadas. Aithníonn a páirtí a glaoch
agus tugann sé freagra uirthi chun an taistealaí a
stiúradh abhaile.

Bíonn saol fada ag an gcánóg dhubh. Chuir Iontaobhas
Éaneolaíochta na Breataine8 fáinne aitheantais9 ar
chánóg amháin ar Ynys Enlli10 sa Bhreatain Bheag in
1957. Tháinig siad ar an éan céanna arís in 2008 agus é
beo beathach11 ar an oileán céanna. Ciallaíonn sé sin go
raibh sé os cionn 50 bliain d’aois!

Cuairteoirí Samhraidh

An Chánóg Dhubh in Éirinn
Is maith leis an gcánóg dhubh oileáin iargúlta mar ní bhíonn
an oiread céanna creachadóirí2 orthu. Tá na cóilíneachtaí is
mó le fáil ar oileáin áirithe i gCiarraí, ar Oileáin Chóplainn i
gCo. an Dúin agus ar na hOileáin Sailte3 i gCo. Loch Garman.
Tá níos lú ná 10 n-ionad éagsúla amach ó chósta na hÉireann
a mbíonn an chánóg dhubh ag pórú orthu. Dá bharr sin,
tá an chánóg dhubh ar an Liosta Ómra ó thaobh stádas
caomhantais4 de, ciallaíonn sé sin
go bhfuil sí faoi bhrú5.
Is iad na héin atá ar an Liosta
Dearg is mó atá i mbaol ó thaobh
stádas caomhantais de. Má tá éan
ar an liosta glas ciallaíonn sé nach
bhfuil sé i mbaol in aon chor. Is
iad Cairde Éanlaith Éireann6 agus
An Cumann Ríoga um Chosaint
Éan7 a chuireann na liostaí ar fáil.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoin
Cánóga dubha ag eitilt thar
liosta, tabhair cuairt ar: www.
Charraig Aonair in iarthar
birdwatchireland.ie
Chorcaí.
1
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Is sa samhradh a thugann an chánóg
dhubh cuairt ar an tír seo. Tagann sí
anseo i mí an Mhárta agus imíonn sí
léi arís i mí Mheán Fómhair nó i mí
Dheireadh Fómhair. Caitheann sí an
geimhreadh ar muir san Atlantach
Theas amach ó chósta Mheiriceá
Theas.
Éan meánmhéide1 í an chánóg. Bíonn
dath dubh ar a droim agus dath bán
ar a brollach. Tá gob díreach2 uirthi
a bhfuil crúca ar a rinn3. Tá dhá
pholláire fheadánacha4 sa ghob. Tá
sciatháin fhada bhioracha5 uirthi agus
síneann sí amach go righin6 iad agus
í ag faoileoireacht7 thar na tonnta ar
an ngaoth. Itheann
sí éisc bheaga,
planctón, moilisc
agus crústaigh8.
www.naturesweb.ie
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Sao l na Ma ra

Anseo agus Ansiúd faoi dheifir?

Sleamhnóg Airgid4

Bairneach6
Usáideann sé a chos súcháin7 chun
é féin a ghreamú de charraigeacha
agus chun gluaiseacht.
Go Tapa

Faocha10

Bíonn sí ag innilt11 ar an bhfeamainn
a fhásann ar charraigeacha an
chladaigh.

Doghluaiste

Go Tapa

Tá tiúbchosa13 uirthi a bhfuil súiteoirí14
orthu. Baineann sí úsáid astu sin agus
í ag gluaiseacht agus chun í féin a
chothú.
Go Tapa

Go Mall

Doghluaiste

Go Mall

Doghluaiste

Crósóg Mhara12

Go Mall

Spúinse16

Is ainmhí simplí é an spúinse.
Greamaíonn sé é féin go buan de
charraigeacha nó de shliogáin.

Go Tapa

Doghluaiste

Doghluaiste

Deilf
Tá colainn chumhachtach
shruthlíneach15 ag an deilf.

Go Tapa

Íomhá le Paul Kay

Go Mall

Íomhá le Paul Kay

Go Tapa

Go Mall

Tálann sé stroighin9 lena ngreamaíonn
sé é féin de charraigeacha agus de
dhromchlaí eile.

Íomhá le Robbie Murphy

Doghluaiste

Íomhá le Paul Kay

Íomhá le Terry Farrell

Go Mall

Giúrann8

Scian Mhara

Go Mall

Íomhá le Terry Farrell

Tá colainn fhada lúbach agus
craiceann sleamhain ramallach5 aici.

Go Tapa

Íomhá le Paul Kay

Íomhá le Paul Kay

Íomhá le Terry Farrell

Bíonn an cladach1 beo le hainmhithe agus bíonn a shlí féin ag gach ceann acu chun bogadh timpeall. Cuid acu
baineann siad úsáid as cosa nó eití2 nó as eireaball chun gluaiseacht go tapa. Tá an scian mhara3 ábalta í féin a
thochailt isteach sa ghaineamh nó sa láib chun éalú ó chreachadóirí. Tá ainmhithe eile fós ann nach mbíonn ag
gluaiseacht in aon chor. Féach ar na pictiúirí thíos agus féach an bhfuil tú ábalta a dhéanamh amach an bhfuil na
hainmhithe difriúla ábalta gluaiseacht go tapa nó go mall, nó an bhfuil siad ábalta gluaiseacht in aon chor.

Doghluaiste

Portán17

Tá cos láidir matánach ag an scian
mhara. Baineann sí leas aisti sin
chun í féin a thochailt go domhain sa
ghaineamh.

Tá ocht gcos aige agus siúlann sé ar
leataobh orthu.

Go Tapa

Go Tapa

Líon an Dúlra		
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Doghluaiste
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An tIora Rua

Ainm eolaíochta: Sciurus vulgaris
Ainmhí beag is ea an t-iora rua. Bíonn eireaball
fada scothánach1 air agus cluasa bioracha
badánacha2. Creimire3 atá ann ó cheart agus tá
gaol aige leis an bhfrancach agus leis an luch.
Bíonn fiacla géara láidre aige a bhíonn de shíor
ag fás. Dá bharr sin, bíonn sé ag creimeadh gan
stad ar a chuid bia chun nach bhfásfaidh a chuid
fiacla rófhada. Itheann sé cnónna coill, buaircíní4,
bachlóga5, péacáin6, torthaí, beacáin7 agus caora8.
Chun é féin a ullmhú don gheimhreadh bíonn sé ag
ithe gan stad agus cuireann sé taiscí cnó9 i bhfolach
ar fud na háite. Bíonn sé ábalta teacht ar bhia gan
aon stró ansin i rith an gheimhridh. Ní chodlaíonn
an t-iora rua ar feadh an gheimhridh, ach ní bhíonn
sé chomh gníomhach céanna le linn na míonna
fuara.
Déanann an t-iora rua cúpláil10 i mí Eanáir agus i
mí Feabhra. Tugann an t-iora rua baineann ál ar an
saol tar éis 5 - 6 seachtaine. Bíonn na cinn óga dall
agus maol nuair a bheirtear iad agus glacann sé idir
7 agus 10 seachtaine sula mbíonn siad ábalta iad
féin a chothú11.

In Éirinn is beag creachadóir a théann sa tóir ar an iora
rua. Ceann díobh is ea an cat crainn12.

Cogadh na gCol Ceathracha - An tIora Rua agus
an tIora Liath Meiriceánach
Ainmhí dúchasach is ea an t-iora rua, ach is ainmhí
ionrach1 é an t-iora liath Meiriceánach. Tugadh
an t-iora liath Meiriceánach isteach sa tír seo
i dtús an 20ú haois agus ba dhrochscéal ar fad
é sin don iora rua. Tá an t-iora liath níos mó
agus níos láidre ná an t-iora rua ach itheann an
dá ainmhí an bia ceannann céanna2. Bíonn an t-iora
rua thíos leis, áfach mar is beag bia a fhágann an t-iora liath
dó. Mar bharr ar an donas, iompraíonn an t-iora liath víreas
ar a dtugtar bolgach na n-ioraí3. Bíonn an t-iora liath ábalta
teacht slán as an ngalar sin é féin, ach má thagann sé ar an
iora rua bocht is iondúil go dtugann sé a bhás. Nuair a éiríonn
leis an iora liath é féin a lonnú i ngnáthóg is iondúil go mbíonn
an t-iora rua díothaithe4 ar fad sa cheantar sin faoi
cheann5 fiche bliain. Ní bhíonn sé ábalta dul in
iomaíocht lena chol ceathrair Meiriceánach.
Ó tugadh an t-iora liath isteach tá titim
thubaisteach6 tagtha ar líon na n-ioraí rua sa
tír.
Líon an Dúlra		
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Fíricí maidir leis an Iora Rua
Dath: Bíonn dath rua-dhonn1 air sa
samhradh ach tagann cuma cineál liath
air sa gheimhreadh go minic. Bíonn dath
bán ar a íochtar i gcónaí.
Fad: 35 - 45 cm
Bia: Cnónna coill, buaircíní, bachlóga,
péacáin, torthaí, beacáin agus caora.
Gnáthóg: Foraoiseacha agus
coillearnacha2.

Slán Seascair sa Bhaile
Ainmhí rúnmhar1 is ea
an t-iora rua. Caitheann
sé a shaol sna crainn agus
is annamh a fheictear é.
Déanann sé nead dó féin
i gcoinne an stoic2 thuas
in airde sa chrann. Is as
cipíní agus as duilleoga a dhéantar an
nead.
www.naturesweb.ie
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Ar fán san
fhiántas!
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Íomha le caoinchead South West Walks Ireland

Ar agh aid h leis an oba ir
Próifíl

John Ahern – Treoraí Siúlóide

Chuir John Ahern a chomhlacht féin South West Walks Ireland ar bun 20 bliain ó shin.
D’oibrigh John mar threoraí1 ag tabhairt daoine ar thurais siúlóide2 chuig cuid de na
háiteanna is áille in Éirinn.
Cá n-oibríonn tú?
Tá mé ar scor anois, ach bhí mo chomhlacht féin agam ar
feadh 20 bliain. Comhlacht saoire3 a bhí ann agus d’eagraímis
saoirí siúlóide in iardheisceart na hÉireann4. Chaithinn an
geimhreadh san Eoraip agus i Meiriceá ag iarraidh an gnó a
chur chun cinn. Chaithinn an samhradh mar threoraí ag leis
na cuairteoirí. Bhíodh an chuid is fearr den dá shaol agam!

Conas a chuir tú suim sa saol faoin aer?
Ba as oirthear Chorcaí5 do m’athair agus ba as Ciarraí do mo
mháthair. Bhí seachtar (7) sa chlann againn. Bhí m’athair san
arm agus, dá bharr sin, is minic a bhí orainn bogadh go dtí
teach nua in áit eile ar fad. Bhí cónaí orainn i dTrá Lí,
i Luimneach, in Inis, i gCorcaigh, sa Ghaillimh agus in áiteanna
eile. Bhí óige spraíúil agam. Ba bhreá le m’athair sinn a
thabhairt amach in éineacht leis thar na cnoic agus trasna na
bpáirceanna.

An raibh suim agat i gcónaí bheith i do threoraí?
Ní raibh. Ní raibh mórán suime agam sa saol amuigh faoin aer
nuair a bhí mé óg. Ach nuair d’éirigh mé níos sine thosaigh
mé ag cur spéis sa dúlra, sa stair, agus i gcultúr agus i gceol na
tíre.

Cén oiliúint a fuair tú le bheith i do threoraí?
Cé nár thuig mé é ag an am sin, ba gheall le cúrsa ollscoile6 é
mé a bheith i gcuideachta m’athar! Thaitin an Ghaeilge agus
an stair liom agus mé ar scoil. Sin dhá rud a sheas liom agus
mé ag obair mar threoraí.

agam. Agus braithim gur éirigh linn léargas iontach a thabhairt
do na cuairteoirí ar an tír agus ar chultúr na hÉireann.

Cár thaistil tú agus tú i mbun do chuid oibre?
Is beag cearn den tír9 seo nár thug mé cuairt uirthi agus mé
i mo threoraí le fiche bliain anuas. Sa gheimhreadh théinn
go dtí Mór‑roinn na hEorpa10 agus Meiriceá le Turasóireacht
Éireann Teoranta11 chun an turasóirí a mhealladh go dtí an
tír. Ba mhaith an deis é sin chun poiblíocht a dhéanamh ar an
gcomhlacht, freisin. Ach an rud is mó a thaitin liom ná an saol
amuigh faoin aer anseo in Éirinn.

Ar oibrigh tú asat féin nó mar chuid d’fhoireann?
Tá ríthábhacht ag baint leis an obair foirne agus bhí foireann
iontach againn sa chomhlacht. Bhíodh an phleanáil agus
taighde ar fad déanta ag an bhfoireann san oifig roimh ré.
D’fhág sé sin nach mbíodh le déanamh agamsa ach an taisteal
agus an treoraíocht agus ba mhór an pléisiúr é sin!

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhuine a bhfuil suim acu
san obair sin?
Ní bhainfidh tú taitneamh ar bith as do chuid oibre mura
bhfuil dúil agat san obair sin. Má bhíonn spéis agat san obair
ní chuirfidh sé as duit in aon chor obair bhreise a dhéanamh.
Tá sé lán chomh tábhachtach a bheith croíúil le custaiméir
agus tú ag fágáil slán leis agus atá sé a bheith croíúil leis
agus tú ag cur fáilte roimhe den chéad uair. Sin comhairle a
cuireadh orm blianta ó shin agus ní dhearna mé dearmad air
riamh.

Déan cur síos ar an ngnáthlá oibre a bhíodh agat?
Cuireann gach treoraí chun bóthair go luath. Bíonn bricfeasta
agat thart ar 7 a.m. le go mbeidh an grúpa réidh chun lá
iomlán a chaitheamh ag siúl thar chnoic agus sléibhte agus
thar sheachbhealaí na tíre7. Bhíodh dinnéar breá againn sa
tráthnóna ina dhiaidh sin agus deis againn éisteacht le ceol
sa teach tábhairne áitiúil. Obair dhian! Bhí sé mar aidhm
agam go mbainfeadh gach custaiméir taitneamh as gach lá a
chaithidís linn agus nach ndéanfaidís dearmad air choíche.

Turasóirí ar thuras le John.
Íomhá le caoinchead South West Walks Ireland

Cad iad na rúdaí is fearr agus is measa faoin bpost?
Mhair an chuid is mó de na turais a dhéanaimis ar feadh
seachtain iomlán. B’aoibhinn liom aghaidheanna na dturasóirí
a fheiceáil agus iad ag siúl gach lá trí chuid de na háiteanna
is áille in Éirinn. Cuireadh sé cumha8 orm ag deireadh gach
seachtaine slán a fhagáil leis na cairde nua a bhí déanta
Líon an Dúlra		

Inis Arcáin agus Oileán Cléire
Íomhá le Robbie Murphy
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Gallaras, Co. Chiarraí
Íomhá le Susan Murphy Wickens
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An Iarmhairt Cheaptha Teasa
An Iarmhairt Cheaptha Teasa, cad é sin?
Bíonn sé níos teo
taobh istigh de theach
gloine ná mar a bhíonn
taobh amuigh. Sin
an fáth a mbíonn sé
níos fusa plandaí a
fhás ann. Ceapann1
an teach gloine
gathanna na gréine
ach ní scaoileann sé an
teas amach arís.

Cisil an atmaisféir
5 chiseal1 san iomlán atá san atmaisféar. Tá an t-aer
níos dlúithe sa chiseal in aice le dromchla an
domhain (i.e. tá níos mó ocsaigine ann). Éiríonn
an t-aer níos tanaí sna cisil eile de réir mar a imíonn
tú amach ó dhromchla an domhain (i.e. tá níos lú
ocsaigine ann).

An t-eisiféar
An teirmisféar
> 400 km
50 - 400 km

An méisisféar
An straitisféar
An trópaisféar

30 - 50 km
10 - 30 km
0 - 10 km
Íomhá le caoinchead Met Éireann

Tá gáis áirithe san atmaisféar a cheapann fuinneamh na gréine díreach
mar a dhéanann an teach gloine — dé-ocsáid charbóin, meatán agus
gal uisce. Gáis cheaptha teasa3 a thugtar orthu sin. Ceapann siad
teas na gréine agus feidhmíonn siad mar a bheadh brat cumhdaigh4
mórthimpeall ar an domhan. Coinníonn an brat sin an domhan te.
2

Cé go mbíonn na gáis sin le fáil san atmaisféar ó nádúr bíonn níos
mó agus níos mó díobh á gcruthú i gcónaí de bharr ghníomhaíochtaí
an duine5. Fágann sé sin go mbíonn níos mó teasa á cheapadh san

1.

2.

atmaisféar agus go mbíonn teocht an domhain ag ardú dá bharr. Téamh
Domhanda6 a thugtar air a leithéid sin nuair a bhíonn an meánteocht san
atmaisféar agus sna haigéin ag ardú.
Ceann de na torthaí a bhaineann leis an téamh domhanda ná athrú
aeráide7, is é sin go mbíonn an aimsir ag athrú. Is athruithe chun donais8

3.

cuid mhaith díobh sin: bíonn leibhéal na farraige ag éirí, bíonn níos mó
báistí agus stoirmeacha ann agus bíonn tromaigh agus tuilte ann níos
coitianta.

4.

Tagann an t-eolas seo ó leathanach na nAcmhainní
Bunscoile ar láithreán gréasáin Met Éireann. Tá
acmhainní teagaisc do dhaltaí bunscoile ar fáil ag:
http://www.met.ie/education/default_ga.asp

5.

An trópaisféar2 a thugtar ar an gcéad chiseal os
cionn an dromchla. Is ann atá leath d’atmaisféir
an domhain. Is sa trópsaisféar a tharlaíonn na
hathruithe a thagann ar an aimsir.
An straitisféar3 a thugtar ar an dara ciseal.
Eitlíonn an-chuid scairdeitleáin sa straitisféar
toisc go mbíonn sé breá socair ann. Is sa
straitisféar atá an ciseal ózóin. Ionsúnn an
ciseal ozóin gathanna díobhálacha ón ngrian.
An méisisféar4 a thugtar ar an tríú ciseal. Is sa
chiseal sin a dhóitear dreigítí agus smionagar5
eile ón spás.
An teirmisféar6 a thugtar ar an gceathrú ciseal.
Is ansin a bhíonn tointeálaithe spáis7 ag eitilt
agus iad ar a bhfithis8 timpeall an domhain.
An t-eisiféar9 a thugtar ar an gcúigiú ciseal.
Seo an ciseal ina dtosaíonn an t-atmaisféar ag
scaipeadh amach sa spás. Bíonn an t-aer sa
chiseal sin an-tanaí ar fad.

An Ciseal Ózóin, cad é sin?
Is é atá sa chiseal ózóin1, ciseal de ghás ózóin tiubhaithe2. Tá sé thart ar 24 ciliméadar thuas san atmaisféar. Tá
an ciseal ózóin fíorthábhachtach mar cosnaíonn sé an domhan ar ghathanna ultraivialaite3 (UV) ón ngrian, mar a
dhéanfadh péire maith spéaclaí gréine.
Ach tá an ciseal ózóin á scrios ag gáis chlórafluaracarbóin4. Is gáis iad sin a úsáidtear go forleathan sa tionsclaíocht5
agus sa ghnáthshaol - i gcannaí aerasóil6 mar shampla. Tá poll curtha sa chiseal ózóin anois ag na gáis sin. Fágann sé
sin go mbíonn níos mó solas UV ag teacht tríd an gciseal ózóin agus déanann sé sin dochar dúinne, an cine daonna
agus d’ainmhithe agus do phlandaí eile. Tá tíortha timpeall an domhain tar éis éirí as na gáis chlórafluaracarbóin a
úsáid anois. Tá súil againn go laghdóidh sé sin an damáiste atá á dhéanamh don chiseal ozóin.
Líon an Dúlra		
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Tur gn am h

An Iarmhairt Cheaptha Teasa
agus Teocht an Domhain
Teastóidh:
•
•
•
•
•

Buidéal plaisteach
Tairne
2 theirmiméadar1
Leabhar nótaí
Peann luaidhe

Cuid 1: Teach gloine a dhéanamh
1. Úsáid an tairne chun poll a chur sa bhuidéal
plaisteach. Bíodh an poll gar do bharr an bhuidéil.
2. Cuir an chéad teirmiméadar isteach sa pholl sin.

Cuid 2: Na sonraí a thaifeadadh2
1. Leag an dara teirmiméadar taobh leis an mbuidéal.
2. Cinntigh go sroicheann an méid céanna de sholas
na gréine an dá theirmiméadar.
3. Tar éis 10 nóiméad, léigh an dá theirmiméadar
agus breac síos na teochtaí3.
4. Breac na sonraí sin síos sa leabhar nótaí.
5. I ndiaidh 10 nóiméad léigh an dá theirmiméadar
arís. Breac na sonraí sin síos sa leabhar nótaí.
6. Léigh an dá theocht gach 10 nóiméad cúpla uair as
a chéile.

Cuid 3: Anailís a dhéanamh ar na torthaí4
Déan do mhachnamh ar na ceisteanna seo a leanas:
1. An raibh an teocht céanna le léamh ar an dá
theirmiméadar?
2. Mura raibh, cé acu den dá theocht ab airde?
3. An féidir leat a mhíniú cén fáth nach raibh an teocht
céanna le léamh ar an dá theirmiméadar?
Léigh an tuairisc ar an leathanach roimhe seo mar
gheall ar na gáis cheaptha teasa agus an tionchar
atá acu ar an teocht ar fud an domhain.

Líon an Dúlra		
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Pla nd aí
https://en.wikipedia.org/wiki/Crocus#mediaviewer/File:Crocus_longiflorus5.jpg le Meneerke bloem CC BY-SA 4.0

An Cróch
Ainm Eolaíochta: Crocus
Is breá le daoine an cróch a fheiceáil. Bláthaíonn sé go
luath san earrach de ghnáth. Go deimhin, is minic gurb
é an chéad phlanda a thagann faoi bhláth i ndiaidh an
gheimhridh. Lasann na dathanna geala - bán, buí corcra
nó liathchorcra - an gairdín suas. Uaireanta bíonn sé le
feiceáil agus an sneachta fós ina luí ar an talamh.
Tá tuairim agus 50 speiceas den chróch ann. Faightear an chuid is mó
acu i dtíortha na Meánmhara1. Baineann an planda leis an gceantar sin ó
dhúchas, maraon le sléibhte an Mheánoirthir2 agus na hEorpa.
Ní san earrach amháin a thagann an cróch faoi bhláth3, áfach. Tá speiceas
áirithe ann a thagann faoi bhláth san fhómhar.
Ach ní cróch é ó cheart cróch an fhómhair (colchium officinale). Tá sé
gaolmhar leis an lile4. Tá nimh láidir ann agus ba cheart lámhainní a
chaitheamh agus tú á chur. Bláth dúchasach neamhchoitianta5 is ea é, agus is
féidir é a úsáid chun na pianta a bhaineann leis an ngúta6 a mhaolú7.

An Cróch a Fhás

An Spíosra is Costasaí

Is ilbhliantóg1 é an cróch, ciallaíonn sé sin go bhfeonn2 sé
i rith an gheimhridh agus bhfásann sé arís san earrach.
Fásann sé ó ghas ata3 faoin talamh ar a dtugtar cormán4.
Bíonn fréamhacha ramhra5 faoin gcormán. Is cosaint don
phlanda é an cormán a bheith faoin talamh le linn gharbhshíon an
gheimhridh6. Nuair a éiríonn an aimsir níos teo péacann7 an planda
os cionn talún agus fásann na bláthanna air.

Déantar spíosra1 as cróch áirithe amháin,
an cróch safrón, crocus sativus. Is cróch
an‑speisialta é agus ní dócha go bhfeicfeá é ag
fás i ngáirdíní.

Is furasta an cróch a fhás. Fásfaidh an planda agus é faoi sholas na
gréine nó faoi scáth. Ithir thirim a bhfuil neart aoil8 inti is fearr a
oireann dó. Is san earrach a thagann bláthanna ar speicis áirithe den
chróch. Is fearr na speicis sin a chur san fhómhar le go bhfásfaidh
fréamhacha nua fúthu sula dtagann an geimhreadh. Ní mór poll a
thochailt sa talamh leis an bplanda a chur, é 3 oiread níos doimhne
ná an cormán. Mar shampla, má tá an cormán 2 cm ar airde9 ba
cheart é a chur i poll atá 6 cm ar doimhneacht10. Fág tuairim agus
3 cm idir gach cormán. Ní bhíonn ach airde 6 cm sna bláthanna
aonair nuair a fhásann siad. Mar sin, is fearr dornán díobh a chur in
aice a chéile le go mbeidh taispeántas feiceálach11 agat sa ghairdín.

Baintear na stiogmaí de láimh agus déantar
iad a róstadh ansin lena dtriomú. Ní gá ach
oiread na fríde den spíosra costasach a úsáid
le cur le blas agus le dath an bhia. Teastaíonn
tuairim agus 450-500 stiogma le 1 gram
amháin den spíosra safrón a dhéanamh.
Bíonn safrón an-chostasach le ceannach toisc
go mbíonn an oiread sin oibre ag baint lena
dhéantús.

Déantar an safrón as an stiogma2 beag
dearg i gcroí an bhlátha. Is é an stiogma ball
baineann3 an bhlátha.

Na stiogmaí dearga as a ndéantar an safrón.
Baintear na stiogmaí de láimh agus déantar
róstadh tirim orthu chun safrón a dhéanamh.

Cormán an chróch.
Bíonn craiceann air a
bhíonn mar a bheadh
páipéar ann.

Safrón
https://en.wikipedia.org/wiki/Crocus#mediaviewer/File:Crocus_sieberi_-_tricolor.jpg le Mariluna CC BY-SA 3.0
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An Sao l Mó rth imp eal l Ora inn

Le Michael Ludwig

Dramhaíl san Fharraige
I Mí Lúnasa 2014, thángthas ar mhíol mór1,
droimeiteach na Saián2 san Abhainn Elizabeth i
Virginia SAM. Ritheann an abhainn sin isteach i mBá
Chesapeake. Bhí an míol mór 14 m ar fad ach bhí
an t-ainmhí bocht maol marbh.
Nuair a rinneadh scrúdú iarbháis3 ar an
droimeiteach thángthas ar chás briste le haghaidh
físdiosca digiteach4 (DVD) istigh ina ghoile. Ní raibh
an t-ainmhí bocht ábalta é féin a chothú i gceart
agus é sin ina bholg agus fuair sé leis an ocras.
Nuair a fheiceann ainmhithe mara dramhaíl san
uisce is minic a cheapann siad gur bia atá ann. Má
itheann siad dramhaíl mar sin is minic a thugann sé
a mbás5. Ná caitear bruscar, le bhur dtoil.

Íomhá © User:kees torn/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0

Cé mhéad inneall níocháin?
Long coimeádán1 is ea an MSC Oscar. Níl sí ar an
long is mó ar domhan, ach tá sí ábalta níos mó
coimeádán a iompar ná long ar bith eile ar domhan.
Tá sí ábalta 19,224 coimeádán a iompar, mura miste
leat.
Tógadh an long sa Chóiré Theas2. Tá sí 396 m ar fad,
is ionann sin agus ceithre (4) pháirc peile agus iad
leagtha amach as a chéile. Teastaíonn doimhneas
16 m san uisce chun í a chur ar snámh. Creid nó
ná creid, bheadh an long in ann tuairim agus 1.15
milliún inneall níocháin3 a iompar!

Líon an Dúlra		

Na Gabhair agus
Plandaí Ionracha
Cad is planda ionrach1
ann? Is planda é a
thugtar isteach as tír éigin
eile agus imíonn ó smacht2
i.e. ní planda dúchasach3 é. Is minic a bhaintear
úsáid as ceimiceáin chun plandaí ionracha iad a
mharú. Ach déanann na ceimiceáin sin dochar
don ithir agus níor cheart iad a úsáid más féidir.
Uaireanta is féidir plandaí ionracha a thochailt suas,
ach má fhágtar an ithir gan aon ní ag fás ann ansin
déanann sé sin dochar, freisin. Scuabtar an ithir
chun siúil4 mura mbíonn plandaí ag fás ann chun
í a choimeád le chéile agus a neartú, creimeadh
ithreach5 a thugtar air sin.
Tá réiteach ar an bhfadhb aimsithe ag comhlacht
amháin i Meiriceá anois - gabhair! Ligeann siad
tréada gabhar6 amach ar cíos7 chun na plandaí
ionracha a ithe! Is beag rud nach n-íosfadh gabhar,
agus tig le tréad de 35 gabhar leath-acra fásra8 a
ithe i gceithre (4) lá nó mar sin. Ní bhíonn na plandaí
ar fad marbh ansin, bíonn ar na gabhair dul ar ais
ag innilt cúpla uair as a chéile. Diaidh ar ndiaidh
lagaítear na plandaí agus ní bhíonn siad ábalta an
oiread céanna síolta a dhéanamh. Ar deireadh téann
na plandaí i léig.

Tuilleadh Dramhaíola san Fharraige
Baineann an-chuid daoine úsáid as ceirtíní taise1
na laethanta seo, bíonn siad an-áisiúil gan amhras.
Ach tógann sé i bhfad ar cheirtíní taise briseadh
anuas2 nuair a chaitear amach iad. Is minic a
shruthlaíonn daoine síos an leithreas iad, ach níor
cheart é sin a dhéanamh riamh. Cuireann siad
bac3 sa chóras séarachais4 agus mar thoradh air
sin bíonn an séarachas ag cur thar maoil agus ag
dul isteach sna haibhneacha agus san fharraige.
Rinne An Cumann um Chaomhnú Muirí5 i Sasanna
suirbhé in 2014 agus fuarthas go mbíonn ar an
meán 35 ceirtín tais ar an ar gach
ciliméadar de thránna na tíre,
nach bhfuil sé sin gránna!
Má úsáideann tú ceirtíní
taise, cuir sa bhosca
bruscair ceart iad!
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Bí ag fog hla im
Leabhair Dhathúcháin - Leabhair Ghníomhaíochta - Treoirleabhair

Costas:
€2.10 an
ceann,
postas san
áireamh nó
8 leabhar
ar €12.00
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.
Costas: €8.50, postas san áireamh
206 lch

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. 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: €6.00.
Ar fáil ar líne ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann.
http://www.gsi.ie/gsishop/

DVD - On the Water’s Edge
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 uatha 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:
Tintreach: http://www.met.ie/climate/lightning.asp http://www.lightningmaps.org/realtime
An Chanóg Dhubh: http://www.birdwatchireland.ie/IrelandsBirds/Tubenoses/ManxShearwater/tabid/143/Default.
aspx
Anseo agus Ansiúd faoi dheifir: http://www.theseashore.org.uk/theseashore/SpeciesPages/Spp%20Thumbnails.htm

An tIora Rua: http://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/redsquirrel.html
Treoraí Siúlóide: http://www.southwestwalksireland.com/ http://www.discoverireland.ie/Things-To-Do/Ideas-foractivities/Walking http://www.irishtrails.ie/

An Iarmhairt Cheaptha Teasa: http://www.met.ie/education/ http://www.epa.gov/climatestudents/basics/today/
greenhouse-effect.html

An Chróch: http://www.rhs.org.uk/plants/search-results?form-mode=false&query=Crocus

Urú Gréine: http://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2015-march-20 http://www.galwayastronomyclub.ie/
An long Coimeádán is Mó: http://www.vesselfinder.com/vessels/MSC-OSCAR-IMO-9703291-MMSI-355906000
Dramhaíl Mhara: http://cleancoasts.org/ http://www.blueflagireland.org/
http://

Plandaí Ionracha: http://invasivespeciesireland.com/ http://www.bbc.com/news/magazine-30583512
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		
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Lea tha na ch Spr aoi

Cad a d’fhoghlaim tú?

Tá freagraí na gceisteanna seo le fáil sa nuachtlitir...
Meas tú an cuimhin leat iad?
1. Cé mhéad inneall níocháin is féidir leis an long
coimeádán MSC Oscar a iompar?
2. Cén ciseal den atmaisféar a bhfuil an ciseal
ózóin ann?
3. An mbíonn na faochain ag innilt ar an
bhfeamainn nó ar an bhféar?
4. Cé mhéad stiogmaí a gheofá in 1 ghram de
shafrón?
5. Creimire is ea an tIora Rua. Fíor nó bréagach?
6. Cén bláth atá sa phota maisiúil bláthanna ar lch.
14?
7. Éan mara is ea an Chánóg Dhubh. Fíor nó
bréagach?
8. Cár rugadh John Ahern?
9. Cén t-ainmhí a fhostaítear i Meiriceá chun
plandaí ionracha a ithe?
10. Cé mhéad cos a bhíonn faoi bhairneach?
11. Cé acu is mó, An tIora Rua nó an tIora Liath
Meiriceánach?
12. Cé mhéad teirmiméadar atá ag teastáil don
turgnamh ar lch. 9?
13. Cén luibh atá sa mhaonáis san oideas don
fhaoitín briosc?
14. Cén planda eile a bhfuil cróch an fhómhair
gaolmhar leis?
15. Cén cineál míl mór a fuair bás tar éis dó cás le
haghaidh DVD a shlogadh?
16. Déanann an chánóg dhubh a nead i gcrann ard
de ghnáth, fíor nó bréagach?

Cad a ghlaofá ar tharbh ina
chodladh?
Ní ghlaofá air ar chor ar bith,
d’fhágfá ar a shuaimhneas é!

Cad a thaistealaíonn an domhan
cé go bhfanann sé i gcónaí sa
chúinne?
Stampa

Cén t-am a mhúsclaíonn an breac?
Le breacadh an lae1.

An ghaoth aduaidh2 bíonn sí
crua is cuireann sí gruaim3 ar
dhaoine,
An ghaoth aneas4 bíonn sí tais
is cuireann sí rath ar
shíolta,
An ghaoth anoir5 bíonn
sí tirim is cuireann sí brait ar
chaoirigh,
An ghaoth aniar6 bíonn sí fial is
cuireann sí iasc i líonta.

Freagraí: 1. 1.15 milliún, 2. An straitisféar,
3. Feamainn, 4. 450-500, 5. Fíor, 6. Lus an
chromchinn, 7. Fíor, 8. Trá Lí, Co. Chiarraí, 9.
An gabhar, 10. Cos amháin, 11. An tIora Liath
Meiriceánach, 12. Dhá cheann, 13. Lus mín, 14. an
lile 15. Droimeiteach na Saíán, 16. Bréagach

Cum Fortheideal!
Bíodh spraoi agat féin
agus ag do chairde. Cum
fortheideal1 a d’oirfeadh don
phictiúr seo de dhá mharmat
machaire earrdhubha 2.

Cé na 5 dhifríocht?

Líon an Dúlra		
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Gn íom haí och t

Pota Bláthanna a Mhaisiú

1. Nigh an pota agus triomaigh é.
2. Cuir beagán gliú APV i soitheach
beag plaisteach. Measc beagáinin
uisce leis go dtí go mbíonn sé rud
beag tanaí. Scuab roinnt gliú ar
chuid den phota.
3. Leag píosa de pháipéar síoda bán
ar an ngliú agus greamaigh síos
é leis an scuab agus le tuilleadh
gliú.
4. Lean ort mar sin go dtí go
mbíonn an pota ar fad clúdaithe
agat le cúpla ciseal den pháipéar
síoda bán. Fág é le triomú.
(Seasann na dathanna ar an
páipéar síoda daite amach níos
fearr má chlúdaíonn tú an pota le
páipéar bán ar dtús).
5. Maisigh an pota leis an bpáipéar
síoda daite. Má chuireann tú dhá
nó trí chiseal anuas ar a chéile
beidh cuma níos láidre ar na
dathanna.
Chun línte leanúnacha4 a
dhéanamh is fearr stiallacha
páipéar a ghearradh amach.
D’fhéadfá cruthanna deasa
a úsáid e.g. ciorcail, réaltaí,
cearnóga nó bláthanna.
6. Nuair a bhíonn sé tirim, bain
úsáid as mar phota maisithe.

Líon an Dúlra		

Teastóidh:
•
•
•
•
•
•

Pota bláthanna
Páipéar síoda daite1
Gliú APV2
Scuab péinte
Siosúr
Soitheach3 beag
plaisteach

1

2

3

4

5

6
Íomhánna le Susan Murphy-Wickens

Tá sé an-fhurasta pota bláthanna a
mhaisiú le páipéar síoda daite. Ní
gá an páipéar síoda a cheannach,
fiú. Is minic a bhíonn páipéar síoda
timpeall ar bhronntanais. An chéad
uair a a gheobhaidh tú bronntanas
agus páipéar síoda air cuir an
páipéar sin ar leataobh.
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Cu ard ach Foc al
Aimsigh na focail thíos sa Chuardach Focal. Is focail iad uile atá le
fáil san eagrán seo!
• Long Coimeádán • Faoitín
• Cróch
• Urú Pota • Plandaí Ionracha • Dramhaíl
• Tintreach • Cánóg Dhubh
• Iora Rua • Safrón
• Scian Mhara
• Teocht
• Gabhair • Siúlóid
• Deilf
• Straitisféar		
• Páipéar Síoda • Teach Gloine
• Teirmiméadar • Turasóirí
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Long Coiméadán (2, 1, Soir); Faoitín (12, 9, Ó Thuaidh); Cróch (6, 1, Ó Dheas); Urú (15, 14,) Siar; Pota (4, 8, Siar);
Plandaí Ionracha (18, 4, Siar);Dramhaíl (17, 13, Siar Ó Thuaidh); Tintreach (18, 18, Siar Ó Thuaidh); Cánóg Dhubh
(11, 11 Siar); Iora Rua (12,16, Soir Ó Thuaidh); Safrón (13, 12, Siar); Scian Mhara (1, 15, Ó Thuaidh); Teocht (9, 7,
Ó Thuaidh); Gabhair (16, 6, Ó Dheas) Siúlóid (7, 16, Siar); Deilf (4, 13, Ó Dheas); Straitisféar (17, 2, Siar); Páipéar
Síoda (16, 18, Siar); Teach Gloine (5,15, Ó Thuaidh) Teirmiméadar (5, 17, Soir); Turasóirí (15, 8, Siar).

RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo
Líon an Dúlra		
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Dia lan n Dú lra

Earrach 2016
Téigh ag
cuardach sa ghairdín
le gloine formhéadúcháin1 agus
féach an bhfuil tú ábalta teacht ar
aon fheithidí nach bhfaca tú riamh
cheanna a aimsiú.

Chuaigh
Charles Darwin go dtí
na hOileáin Galapagos4 agus é ar
a thuras mórthimpeall an domhain.
Aimsigh na hoileáin sin ar an léarscáil.
Faigh amach faoi na hainmhithe ar
leith nach bhfaightear ach ar na
hoileáin sin.

Anois
agus é níos gile
san oíche agus ar maidin
ná cuir na soilse ar lasadh
sa teach ach nuair is gá.
Sabhálfaidh tú fuinneamh
agus airgead.

Cuir roinnt
prátaí síl i ndabhach
2
mór nó i mbuicéad lán le cré
nó le múirín3. Beidh prátaí de do
chuid féin agat faoi dheireadh
an tsamhraidh.

Má tá
seanghuthán póca
agat nach mbíonn in úsáid
níos mó tabhair do charthanas7
éigin i.e. Fondúireacht8 Jack and Jill
nó dream eile mar iad.
www.jackandjill.ie

Féach
ar chrann amháin
a fheiceann tú gach lá
agus tú ag dul ar scoil gach.
Faigh amach cén cineál crainn
é. Ansin faigh amach an crann
duilsillteach5 é agus an crann
dúchasach6 é.

Gabhaimid buíochas le gach duine a chabhraigh linn agus an t-eagrán seo de Líon an
Dúlra á réiteach againn, go háirithe John Ahern, John Akeroyd, Met Éireann, Michael
Ludwig, Matt Murphy, Robbie Murphy agus Jez Wickens.
Líon an Dúlra		
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An Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Chomhshaoil

Tá Líon an Dúlra fíorbhuíoch
as an tacaíocht fhial a
fhaighimid ónár gcuid
uarraitheoirí
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Foc lói rín
Lch 2

Lch 3 ar lean

Splanc Thintrí

Cuairteoirí Samhraidh

1. toirneach = thunder

1. Éan meánmhéide = medium-sized bird

2. tintreach = lightning

2. gob díreach = straight bill

3. ag cruinniú = ag bailiú, building up / gathering

3. a bhfuil crúca ar a rinn = that has a hooked tip

4. splanc gheal = brigh flash

4. dhá phollaire fheadánacha = two tube-shaped
nostrils

5. plab mór ard = a loud bang

5. sciathán fhada bhioracha = long and pointed wings

Faoitín Briosc

6. go righin = rigidly

1. faoitín = whiting

7. ag faoileorieacht = gliding

2. brus úr aráin = fresh bread crumbs

8. planctón, moilisc agus crústaigh = plancton,
molluscs and crustaceans

3. maonáis = mayonnaise
4. lus mín = dill
5. mionghearrtha = finely chopped
6. friochtán = frying pan

Lch 4

7. blastanas = seasoning
8. órdhonn agus briosc = golden brown and crisp
9. colmóir = hake

Anseo agus Ansiúd faoi Dheifir
1. cladach = sea-shore
2. eití = fins

10. cadóg = haddock

3. an scian mhara = razor shell
4. Sleamhnóg Airgid = Butterfish
5. ramallach = slimy
6. Bairneach = Limpet

Lch 3

7. cos súcháin = sucker foot

An Chanóg Dubh

8. Giúrann = Barnacle

1. an chanóg dhubh = Manx Shearwater

9. stroighin = cement

2. a bhíonn ag pórú = that breeds
3. ní theann si i dtír ach amháin chun = she goes
ashore only to

10. Faocha = periwinkle
11. ag innilt = grazing

4. ar muir = at sea

12. Crosóg Mhara = Starfish

5. cóilíneachtaí = colonies

13. tiúbchosa = tube feet

6. uachaisí = cavities/holes/hollows

14. súiteoirí = suckers

7. a páirtí = her partner

15. sruthlíneach = streamlined

8. Iontaobhas Éaneolaíochta na Breataine = British
Trust for Ornithology

16. Spúinse = Sponge
17. portán = crab

9. fáinne aitheantais = identification ring
10. Ynys Eanlli = Bardsey Island
11. beo beathach = alive and well

Lch 5

An Chanóg Dhubh in Éirinn

An tIora Rua

1. oileáin iargúlta = remote islands

1. scothánach = bushy

2. creachadóirí = predators

2. bioracha badánacha = pointed bushy

3. na hOileáin Sailte = Saltee Islands

3. Creimire = rodent

4. an Liostas Ómra ó thaobh stádas caomhantais de
= the Amber List for conservation

4. buaircíní = pine cones

5. faoi bhrú = under pressure

6. péacáin = shoots

6. Cairde Éanlaith na hÉireann = BirdWatch Ireland
7. An Cumann Ríoga um Chosaint Éan = Royal
Society for the Protection of Birds
Líon an Dúlra		

5. bachlóga = buds
7. beacáin = mushrooms
8. caora = berries
9. taiscí cnónna = stores of nuts
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Foc lói rín
8. athruithe chun donais = changes for the worse

Lch 5 ar lean
10. cúpláil = mating

An Ciseal Ózóin, cad é sin?

11. iad féin a chothú = to feed themselves

1. ciseal ózóin = ozone layer

12. an cat crainn = pine martin

2. tiubhaithe = concentrated

Fíricí maidir leis an Iora Rua

3. gathanna ultraivialaite = ultraviolet rays

1. rua-dhonn = reddish-brown
2. coilearnacha = woodlands

4. gáis chlórafhluaracarbóín = chlorofluorocarbon
gases

Cogadh na gCol Ceathracha

5. tionsclaíocht = industry

1. ionrach = invasive

6. cannaí aerasóil = aerosol cans

2. ceannann céanna = exact same

Cisil an Atmaisféir

3. víreas ar a dtugtar bolgach an n-ioraí = a virus
known as squirrel pox

1. ciseal = layer

4. díothaithe = extinct

3. An straitisféar = Stratosphere

5. faoi cheann = within

4. An méisisféar = Mesosphere

6. titim thubaisteach = disastrous decline

5. dreigítí agus smionagar = meteorites and debris

Slán Seascair sa Bhaile = Safe and Cosy at Home

6. An teirmisféar = Theremosphere

1. rúnmhar = secretive

7. tointeálaithe spáis = space shuttle

2. i gcoinne an stoic = againt the stock, trunk

8. agus iad ar a bhfithis = while they are in orbit

2. An trópaisféar = Troposphere

9. An t-eisisféar = Exoesphere

Lch 7

Lch 9

John Ahern – Treoraí Siúlóide = Walking Guide

An Iarmhairt Cheaptha Teasa & Teocht an Domhain

1. treoraí = guide

1. teirmiméadar = thermometer

2. turais siúlóide = walking tours

2. Na Sonraí a Thaifeadadh = Recording the Details

3. Comhlacht saoire = holiday company
4. iardheisceart na hÉireann = southwest Ireland
5. oirdheisceart Chorcaí = southeast Cork

3. na teochtaí = the temperatures
4. Anailís a dhéanamh ar na Torthaí = Analysing the
Results

6. cúrsa ollscoile = university course
7. thar sheachbhealaí na tíre = along the byways of
the country
8. cumha = brón, sorrow

Lch 10
An Cróch = Crocus

9. cearn den tír = corner the country

1. tíortha na Meámhara = Meditteranean countries

10. mór-roinn na hEorpa = continental Europe
11. Turasóireacht Éireann Teoranta = Irish Tourism

2. sléibhte an Mheánoirthir = mountains of the
Middle East
3. a thagann an cróch faoi bhláth = that the crocus
flowers

Lch 8
An Iarmhairt Cheaptha Teasa, cad é sin? = What is
the Greenhouse Effect?

4. gaolmhar leis an lile = related to the lily
5. neamhchoitianta = rare

1. Ceapann = traps

6. gúta = gout

2. atmaisféar = atmosphere

7. a mhaolú = lesson

3. Gáis cheaptha teasa = greenhouse gases

An Cróch a Fhás

4. brat cumhdaigh = protective blanket

1. ilbhliantóg = perennial plant

5. gníomhaíochtaí an duine = human activity

2. go bhfeonn sé = that it withers

6. Téamh Domanda = global Warming

3. gas ata = swollen stem

7. athrú aeráide = climate change

4. cormán = corm

Líon an Dúlra		
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Foc lói rín
Lch 10 ar lean

Lch 13

5. fréamhacha ramhra = fleshy roots

Cum Fortheideal

6. garbhshíon an gheimhridh = the harshness of
winter

1. fortheideal = Subtitle

7. péacann an planda = the plant sprouts

2. Marmat machaire earrdhubh = Black-tailed
prairie dog

8. neart aoil = plenty of lime

Spraoi

9. ar airde = in height, high

1. breacadh an lae = day break/dawn

10. ar doimhneacht = in depth, deep

2. An ghaoth aduaidh = North wind

11. taispeántas feiceálach = striking display

3. An ghaoth aneas = South wind

An Spíosra is Costasaí

4. An ghaoth anoir = East wind

1. spíosra = spice

5. An ghaoth aniar = West wind

2. stiogma = stigma
3. ball baineann = female part

Lch 14
Pota Bláthanna a Mhaisiú
Lch 11

1. páipéar daite síoda = coloured tissue paper

Dramhaíl san Fharraige = Rubbish in the Sea

2. Gliú APV = APV glue

1. míol mór = whale

3. soitheach = container

2. droimeiteach na Saián = Sei whale

4. línte leanúnacha = solid lines

3. scrúdú iarbháis = post mortem, autopsy
4. físdiosca digiteach = DVD
5. is minic a thugann sé a mbás = it often causes
them to die

Lch 16

Cé mhéad inneall níocháin?

1. gloine formhéadúcháin = magnifying glass
2. dabhach mór = a big tub

1. Long coimeadán = ozone layer

3. múirín = compost

2. sa Chóiré Theas = in South Korea

4. Oileáin Galapagos = Galpagos islands

3. inneall níocháin = washing machine

5. crann duilsilteach = deciduous tree

Na Gabhair agus Plandaí Ionracha

6. crann dúchasach = native tree

1. planda ionrach = invasive plant
2.

Earrach 2016

7. carthanas = charitable organisation

ó smacht = out of control

8. Fondúireacht = Foundation

3. planda dúchasach = native plant
4. Scuabtar an ithir chun siúil = the soil is swept
away
5. creimeadh ithreach = soil erosion
6. tréada gabhar = herds of goats
7. ligeann ar cíos = rent out
8. leath-acra fásra = half an acre of growth

Na Gabhair agus Plandaí Ionracha
1. ceirtíní taise = wet-wipes
2. briseadh anuas = to break down, decompose
3. bac = blockage
4. sa chóras séarachas = in the sewerage system

An Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Chomhshaoil

5. An Cumann um Chaomhnú Muirí = The Marine
Conservation Society

Líon an Dúlra		
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