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Leathanach an Eagarthóra

Lea tha na ch an Eag art hór a

Íomhánna le caoinchead © Robbie Murphy

Taispeántas Ceart!
Ní minic a fheiceann daoine míol mór1 i bhfarraigí na hÉireann.
Bíonn siad ann, ceart go leor, ach is deacair radharc a fháil orthu.
Uaireannta bíonn sé d’ádh ar dhuine a bheith san áit cheart ag an
am ceart, áfach. Corruair2 feictear ceann ag léim as an uisce, ach is
annamh3 fós a fhaightear grianghraf den ghníomh iontach sin. Ach
d’éirigh le mo dheartháir Robbie a leithéid de ghrianghraf a fháil ag
deireadh na bliana seo caite.
Ar an 1 Nollaig, bhí Robbie amuigh le Sherkin Sea-Ventures agus é ar
thuras le faire ar mhíolta móra. Chonaic sé míol mór dronnach4 ag
léim aníos as an uisce. D’éirigh le Robbie breith ar a cheamara díreach
in am le grianghraf a ghlacadh den dara léim a thug an míol mór
60 soicind ina dhiaidh sin. Dúirt sé go raibh a fhios ag an míol mór
nach raibh sé ullamh an chéad uair!

Bhí an míol mór an-ghar don chósta agus ní raibh sé as an sáile ach
ar feadh soicind nó dhó. Tá Inis Arcáin le feiceáil sa chúlra.
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F illéid B hroit e
maille le Piorraí, le hUachtar agus le Noitmig
Le caoinchead BIM

An Modh:
•
•

Bia do cheathrar (4)

•

Na Comhábhair:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 fhilléad bhroite1 agus an craiceann
bainte díobh.
2 phiorra aibí milis
1 bhuíocán uibhe2
150 ml / 0.25 pt d’uachtar
1 thaespúnóg d’fhorchraiceann líomóide3
¼ thaespúnóg noitmige4 agus í grátáilte
Peirsil úr agus é mionghearrtha.
Salann agus piobar úrmheilte
Líon an Dúlra		

•
•

Déan na piorraí a scamhadh5 agus gearr gach ceann
acu ina ocht bpíosa.
Gearr na filléid ina leath ar a bhfad6 agus fill
timpeall ar na píosaí piorraí iad. Leag i mias iad a
bhfuil im smeartha uirthi.
Measc an buíocán, an t-uachtar, an forchraiceann
líomóide, an noitmig, an pheirsil agus an blastanas8
le chéile. Doirt an meascán thar an iasc agus
clúdaigh le scragall é.
Leag an mhias i bain marie9 (stán bácála atá
leathlán le huisce.)
Bácáil ar feadh 20 - 25 nóiméad ag 175oC / 359oF /
Gás 3.

Rogha Éisc:
Turbard10, sól dubh11, leathóg12 nó leathóg mhín.13
Arna chur i láthair ag BIM & Emma Moran,
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.www.bim.ie
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Éan lai th

An Charóg Liath
Ainm eolaíochta: Corvus Cornix
Ainm malartach Gaeilge: An Fheannóg

Grianghraif le caoinchead Robbie Murphy

P

réachán meánmhéide1 í an charóg liath2. Dath
dubh a ritheann linn nuair a smaoinímid ar an
bpréachán de ghnáth, ach is dath liath agus dath
dubh a bhíonn ar an gcaróg liath. Cheapfá gur
cochall3 atá sa chluimhreach dubh a bhíonn ar a
ceann agus ar a scornach. Dath dubh a bhíonn ar na
sciatháin agus ar an eireaball aici, freisin, ach is dath
bánliath a bhíonn ar an gcolainn aici.
Tá gaol gairid ag an gcaróg liath leis an gcaróg
dhubh4, éan a bhíonn dubh ar fad. Ceapadh go dtí
le déanaí gurb é an speiceas céanna a bhí sa dá éan.
Ach is in Éirinn agus i dtuaisceart agus in iarthar na
hAlban amháin a fhaightear an charóg liath.
Ní fhaightear an charóg dhubh ach i Sasana, sa
Bhreatain Bheag, agus i ndeisceart is in oirthear na
hAlban. Is speicis eile den phréachán iad an rúcach,
an cág, an cág cosdearg, an fiach dubh, an snag
breac agus an roc breac5.
Faightear an charóg liath go forleathan in Éirinn.
Gáir gharbh ghlórach6 a bhíonn aici
ag í ag scréachaíl, mar a bheadh
‘cág cág’ ann. Seans gurb é sin an
fáth a dtugtar ‘cág’ ar phréacháin
uaireanta. Níl an speiceas faoi
chosaint in Éirinn. Dála na
bpréachán eile, is éan an-chliste é.

Fíricí maidir leis an gCaróg Liath:
Réise sciathán: Timpeall 1 m.
Dath: Liath agus dubh. Dath dubh ar an gceann, ar an
scornach, ar an eireaball agus ar na sciatháin, agus
dath liath ar an gcolainn.
Aiste Bia: Feithidí, síolta, éin óga agus uibheacha,
agus ainmhithe marbha. Cois cósta is portáin agus
sliogéisc1 a itheann siad.
Uibheacha: 4 nó 5 ubh san ál.
Ainm eile: An Fheannóg

An Gairdín a Chosaint
Is mór an crá croí iad na préacháin
d’fheirmeoirí agus do gharraíodóirí1, go
háirithe san earrach nuair a
chuirtear na síolta. Is minic
a chrochtar fir bhréige2
chun eagla a chur ar na
préacháin. De ghnáth,
déantar iad as seanéadaí
líonta le tuí agus crochtar
ar chuaille iad. Ceapann an
préachán gur duine atá ann
agus bíonn eagla orthu tuirlingt ar an bpáirc.
Líon an Dúlra		

Bia
Is scroblachóirí1 iad na
préacháin go léir. Ní nós leo
bheith ag seilg ainmhithe
beo mórán. Is ainmhithe marbha nó meata
a itheann siad den mhórchuid2. Is maith leo
feithidí, éin óga, uibheacha, síolta agus plandaí
áirithe freisin. Is ainmhithe uiliteacha3 iad, is é
sin, is maith leo feoil agus plandaí araon.
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Sao l na Ma ra

Cad as ar tháinig an sáile, uisce na Fharraige?
Le John Joyce
Tá 70% de dhromchla an domhain clúdaithe le huisce.
Ceapann roinnt eolaithe gur ar chlár an domhain a
cruthaíodh an t-uisce sin nuair a bhí atmasféar2 an domhain
á chruthú. De réir na teoirice sin cruthaíodh móilíní uisce3
mar thoradh ar fhrithghníomhú idir adaimh bheaga
hidrigine (H) agus adaimh mhóra ocsaigine4 (O). Faightear
na hadaimh mhóra sin in ocsaídí ar screamh an domhain5.
Meastar gur phléasc galuisce6 suas trí screamh an domhain
agus amach trí bholcáin7. D’fhuaraigh sé sin ina leacht ansin
agus rith sé síos le fána to dtí an talamh b’ísle. Is mar sin a
cruthaíodh an fionnuisce8 a fhaightear sna lochanna agus
sna haibhneacha anois.
Agus na sruthanna uisce ar a mbealach chun na farraige,
leáigh9 mianraí éagsúla a fhaightear sna carraigeacha
isteach san uisce - salann ina measc. Is de thoradh an
phróisis sin a cruthaíodh an sáile10 a fhaightear sna haigéin
agus sna farraigí sa lá atá inniu ann.
Tá an dara teoiric ag eolaithe eile. Creideann siadsan gur
tugadh an t-uisce isteach anseo ar domhan ón gcianspás11. Bhí uisce i bhfoirm oighir sna hastaróidigh agus
sna cóiméid12 a bhuail screamh an domhain tuairim agus 3.8 billiún bliain ó shin. Tá tugtha faoi deara go
bhfuil deoitéiriam13, adamh hidrigine de chineál ar leith, sna móilíní uisce a fhaightear san fharraige. Bíonn
móilíní deoitéiriam sa leac oighir a fhaightear i gcóiméid agus in astaróidigh14 freisin. Is díol spéise é go
bhfuil na móilíní sin le fáil sa chóimheas céanna15 leis na móilíní a fhaightear san fharraige.
1

Cad is cúis le Salann a bheith san Fharraige?
Ceannródaí sa cheimic nua-aoiseach1 ba ea an Francach
Antoine Lavoisier. Breis is 200 bliain ó shin bhí teoiric aige
maidir leis an sáile. Dar leis gur cruthaíodh an sáile nuair
a scuabadh mianraí éagsúla, salann ina measc, isteach san
fharraige leis an bhfearthainn agus le huisce na sruthanna
agus n-aibhneacha. Tá fhios ag eolaithe an lae inniu nach
leor sin amháin mar mhíniú áfach. Bíonn leibhéal ard sulfair
agus clóiríne i salann na sáile.
Níor leor imeachtaí na haimsire nó creimeadh ar
charraigeacha leis na ceimicí sin a chur san uisce.
Cruthaítear bolcáin go doimhin faoin bhfarraige áit a
mbuaileann na plátaí móra i screamh an domhain le chéile.
Plátaí teicteonacha a thugtar ar na plataí dlúthcharraige2
sin. Caithfidh sé gurb iad na gásanna sulfair agus clóiríne3
a chaitear amach as na bolcáin sin is cúis leis na ceimicí a
bheith san fharraige. An sruth sáile a ghabhann síos faoi na
plátaí sin, déantar é a théamh faoi bhrú5 ag teocht go mór
os cionn an fhiuchphointe6. I ndiaidh dó a théamh, sceitear
an sáile amach7 san fharraige mhór arís agus é lán le mianraí
– sulfar agus clóirín ina measc.

Sulfar
+
Clóirín

Le teacht ar a thuilleadh Fíricí Barúla téigh chuig www.spindriftpress.com
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Gn é-A lt

Is olc an ghaoth...

B

hí aimsir fhíordhona in Éirinn sa gheimhreadh arú anuraidh, í garbh agus fliuch. Is
minic a fhaighimid rabhaidh nó foláirimh1 mar gheall ar dhrochaimsir atá ag teacht,
gaoth fearthainn agus eile. In Éirinn is é Met Éireann, seirbhís mheitéareolaíochta na
hÉireann2, a chuireann a t-eolas sin ar fáil. Seans maith go bhfuil ceann de na foláirimh
sin cloiste agat ar an raidió, nó feicthe agat ar an teilifís nó ar láithreán gréasáin Met
Éireann www.met.ie.

Gan
aon rabhadh
aimsire

Tá trí chineál rabhadh aimsire ann: dath buí, oráiste nó dearg.
A. Stádas Buí - Foláireamh Aimsire – Bí ar an airdeall
B. Stádas Oráiste - Foláireamh Aimsire – Bí ullamh

Bí
san airdeall!

C. Stádas Dearg - Rabhadh Aimsire – Gníomhaigh
Bíonn sainliosta tomhas3 in úsáid ag réamhaisnéiseoirí
aimsire4 nuair a bhíonn orthu cinneadh a dhéanamh cé acu an gá foláireamh nó
rabhadh aimsire a eisiúint nó nach gá. Abair dá mbeadh gaoth chósta ann agus
meánluas d’fhórsa stoirme 10 fúithi, ba ghá Folireamh Aimsire Oráiste5 a eisiúint sa
chás sin. Dá mbeadh meánluas os cionn 80 km san uair faoin ngaoth agus leibhéal
séideáin7 os cionn 130 km san uair aici, ba ghá Rabhadh Aimsire Dearg6 a eisiúint
ansin. Uaireanta, is gá foláireamh nó rabhadh a eisiúint fiú nuair nach mbíonn gach
rud ar liosta na dtomhas i gceist. D’fhéadfadh sé go mbeadh meascán d’eachtraí
aimsire ann nach mbeadh ró-olc iontu féin, ach gur ábhar imní8 é iad a bheith ag titim
amach ag an am céanna. Bíonn réamhaisnéiseoirí ag brath ar ríomhchláir, ar shonraí
aimsire ón am atá caite agus ar a gcuid saineolais féin chun cinneadh a dhéanamh.

Aláram Aimsire

Tá seirbhís náisiúnta
meitéareolaíochta i ngach aon tír
san Eoraip. Bíonn sé de chúram
orthu réamhfháisnéisí aimsire
a eisiúint i dtaca lena tír féin.
Eisíonn na seirbhísí sin foláirimh
agus rabhaidh aimsire freisin. Tá
na seirbhísí uile, Met Éireann san
áireamh, tar éis córas caighdeánach
a chomhaontú1 eatarthu. Úsáidtear
trí chineál rabhadh aimsire agus
bíonn dath ar leith ar gcach ceann
díobh; buí, oráiste nó dearg. Is
féidir an aimsir a sheiceáil áit ar
bith san Eoraip agus tú ag taisteal
agus fiú mura bhfuil teanga na tíre
agat is leor an dath le tú ar chur
ar an eolas má bhíonn rabhadh
aimsire ann. Is féidir teacht ar
na foláirimh ar fad a bhaineann
le tíortha an Aontais Eorpaigh ar
www.meteoalarm.eu
Líon an Dúlra		

Bí ullamh!

Gníomhaighl!

An Cineál Drochaimsire a mbíonn Foláirimh agus Rabhaidh
fúthu
Ní mar gheall ar an ngaoth agus an
bháisteach amháin a eisítear foláirimh
agus rabhaidh aimsire. Fógraítear scéalta
faoi leac-oighear, sneachta, ceo agus a
thuilleadh nach iad.
Baineann siombail chaighdeánach faoi
leith le gach rabhadh. Fágann sé sin nach
gá bheith buartha faoi chúrsaí teanga agus
go dtuigfear na rabhaidh ar fud na hEorpa.
Is minic a eisítear foláirimh bhuí in Éirinn
mar gheall ar rudaí eile a bhaineann leis
an aimsir sa tír seo amháin:
Dúchan Phrátaí2 – Bealtaine go Meán

Gaoth
Sneachta / Oighear
Toirneach
Oighear
Teocht an-ard
Teochta an-íseal
Eachtra chósta5
Dóiteán foraoise
Maidhm shneachta6

Fómhair amháin

Fearthainn

UV / Griandó3 – Bealtaine go Meán

Tuile

Fómhair amháin
Áireamh Pailine4 – Bealtaine go
Meitheamh amháin

Fearthainn / Tuile
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Bea thr a Bh oir ne

Fáilte chuig Boirinn

Éire
Le Brigid Barry
Iontaobhas BurrenBeo
www.burrenbeo.com

Boirinn

I

dir tuaisceart an Chláir agus deisceart
na Gaillimhe atá Boirinn1. Tá achar
de thuairim agus 700 km2 inti agus is
áit í a bhfuil draíocht ar leith ag baint
léi. Cé gur ceantar mór aolchloiche
é, tá saibhreas mór flóra agus fána2
ann. Is ceantar thar a bheith spéisiúil
é ó thaobh na geolaíochta agus na
seandálaíochta3 freisin.

Na rudaí is mó a ritheann linn faoi Bhoirinn Co. an Chláir
Na Bláthanna

Na bláthanna ar fad – is iad is mó a ritheann le daoine. Ní haon ionadh é sin ó tá
raidhse flóra sa cheantar. Faightear breis is 70% d’fhlóra dúchasach na hÉireann
i mBoirinn cé nach bhfuil ach 0.5% d'achar na tíre ann. Ó mhí na Bealtaine go dtí
mí Mheán Fómhair bíonn an tírdhreach1 faoi bhrat bláthanna. Bíonn bláthanna
agus plandaí éagsúla nach bhfaightear le chéile in áit ar bith eile ar domhan ag
fás taobh lena chéile i mBoirinn: bláthanna Alpacha, bláthanna ón Artach agus
bláthanna ó thíortha na Meánmhara. Maireann réimse leathan d’ainmhithe sa
cheantar freisin: – gabhair fhia2, cait chrainn3, féileacháin ghalánta mar aon le
hearcáin chaocha4 a mbíonn cuma nathair nimhe5 orthu.

Iarsmaí Seandálaíochta

Daoine eile, is spéis leo iarsmaí seandálaíochta1 Boirne. Tá breis agus
500 lios agus 80 tuama Neoiliteacha2 inti, agus seans go bhfuil breis fós
nár thángthas orthu go fóill. Tá sé mar a bheifeá ag dul siar i meaisín
ama3 agus deis faighte agat maireachtáil sna haoiseanna atá caite.
Iarsmalann bheo!

An Tírdhreach

Daoine eile fós, is spéis leo an tírdhreach os cionn na talún agus
faoin dromchla1. Tá cnoic liatha Bhoirne éagsúil go maith leis na
páirceanna a fheictear ar fud na hÉireann a mbíonn an daichead
imir aoibhinn den ghlas2 orthu. Tá cnoic Bhoirne ag cur thar maoil le
saintréithe geolaíocha aisteacha3 – córais lúbacha4 de phluaiseanna,
de shruthanna agus de thurlaigh5 (locha a líonann sa gheimhreadh
nó i ndiaidh báistí agus a thránn arís nuair a bhíonn triomach6 ann).
Faightear cnoic shrathacha7 agus gréasán aisteach de phábháil
aolchloiche8 i mBoirinn freisin.
Líon an Dúlra		
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Ar agh aid h leis an oba ir

Brigid Barry – Iontaobhas BurrenBeo
Próifíl
Is Comhordaitheoir í Brigid Barry ar an Iontaobhas Burrenbeo1. Carthanas é sin a
chuireann eolas ar fáil don phobal i gcoitinne faoi thírdhreach Bhoirne.
Cá mbíonn tú ag obair?
Oibrím d’Iontaobhas Burrenbeo, carthanas atá lonnaithe
i gCinn Mhara, Co. na Gaillimhe. An aidhm atá againn
ná Boirinn a chaomhnú agus tuiscint ar an gceantar a
chothú sa phobal.
An raibh suim agat i gcónaí san obair atá ar siúl agat?
Bhí dúil agam i gcónaí sa dúlra. Sular ghlac mé leis an
bpost atá agam anois bhí mé ag obair in áiteannta
difriúla ag iarraidh pobail éagsúla a ghríosadh2 chun aire
a thabhairt don timpeallacht ina gceantair féin.
Cén oiliúint a fuair tú chun an obair a dhéanamh?
Bhain mé amach céim san Aintraipeolaíocht agus
iarchéim i gCaomhantas an Teochreasa3. Chaith mé deich
mbliana, nó mar sin, ag obair go deonach ar thionscadail
thaighde thar lear. Sin ráite, is ó bheith ag obair le daoine
tiomanta4 a raibh taithí na mblianta acu a fuair mé an
oiliúint ab fhearr a cuireadh orm riamh.
Cén sórt lá oibre a bhíonn agat?
Cé go mbím ag obair san oifig ag obair ar an ríomhaire
go rialta, is annamh a bhíonn aon dá lá mar a chéile.
D’fhéadfainn a bheith ag múineadh i scoil éigin nó ag
bailiú airgid nó ag cruinniú le feirmeoirí. Uaireanta
bheinn ag dul i ngleic le speicis ionracha5 nó ag tógáil
láithreán gréasáin agus ag cur iris i dtoll a chéile. Ní
bhíonn sé riamh leamh!
Cén phríomhaidhm atá agat?
Tá sé mar aidhm ag Iontaobhas Burrenbeo eolas faoi
Bhoirinn a scaipeadh i measc an phobail i bhfad is i gcéin.
Bíonn obair chaomhnaithe6 ar siúl ag daoine deonacha
dúinn agus déanaimidne an obair sin a stiúradh. Bíonn
cainteanna agus siúlóidí oideachais againn le hoiliúint
a chur ar dhaoine. Cuirimid eolas faoin gceantar i gcló
freisin.
Cad é an rud is fearr faoi do phost?
Na daoine a mbím ag obair leo. Bím thar a bheith buíoch
de na hoibrithe deonacha as an saineolas7 agus an taithí
a roinneann siad leis an eagraíocht. Táimid mar a bheadh
aon phobal amháin agus muid uile meáite ar Bhoirinn a
chaomhnú.
Cad é an rud is measa faoi do phost?
Bímid de shíor sa tóir ar chistí airgid8 le gur féidir linn
leanúint de na tionscadail éagsúla. É sin agus an oifig
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a bheith chomh fuar sin go mbíonn orm hata olla a
chaitheamh agus mé ag obair!
An dtaitníonn do phost leat?
Taitníonn go deimhin! Is iontach an rud é a bheith mar
bhall d’fhoireann atá réamhghníomhach, forásach agus
cruthaitheach8.
An mbíonn ort bheith ag taisteal mar chuid de do lá
oibre?
Bíonn orm taisteal go dtí áiteanna éagsúla sa cheantar le
cuairt a thabhairt ar scoileanna, le freastal ar imeachtaí
nó le bheith ag plé le gníomhaíochtaí. Chomh maith leis
sin, bíonn orm cainteanna a thabhairt in ollscoileanna
agus in eagraíochtaí eile níos faide i gcéin. Is deis iontach
í sin le heolas a fháil faoi na modhanna caomhnaithe
agus foghlama a bhíonn in úsáid in áiteanna eile.
An oibríonn tú asat féin nó mar chuid d’fhoireann?
Bíonn beirt ag obair liom san oifig. Tá cúigear eile ann a
bhíonn ag obair go deonach leis an eagraíocht ar feadh
tuairim is 20 uair a chloig sa tseachtain.
Cén chomhairle a chuirfeá
ar
dhaoine a bhfuil suim acu
san obair seo?
Más spéis leat oideachas
timpeallachta, an
caomhnú agus an
oidhreacht is beag post a
bhíonn ar fáil in Éirinn a
chuimsíonn na réimsí sin
ar fad. Tá a leithéid ar fáil áfach. Mholfainn do dhaoine
óga ballraíocht a ghlacadh i gclubanna, in iontaobhais
agus i ngrúpaí a bhfuil baint acu leis na réimsí sin. Seans,
mar thús, go bhféadfá obair dheonach a dhéanamh leo
ag an deireadh seachtaine nó i rith na laethanta saoire.
Mholfainn ábhar a roghnú ar an ollscoil a bhaineann leis
an réimse agus dul ag obair go deonach thar lear más
féidir. Cuirfidh sé sin le do chuid eolais agus taithí, agus
seasfaidh sé go mór leat ar ball agus tú ag obair i do
cheantar féin.
Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?
Má bhíonn dúil agat i do phost ní bhraithfidh tú riamh lá
crua oibre a bheith á dhéanamh agat!
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Cat hai r Gh río bhá in

Lúbra Pluaise1

Déan do shlí tríd na pluaiseanna
chun teacht ar do chomrádaí
uaimheadóireachta2. Bíonn an-chuid
pluaiseanna in aolchloch charbónmhar3.
Seo thíos cuid acu a bhíonn ar oscailt don
pobal:
• An Áirse Mharmair, Co. Fhear Manach
• Pluais na Craige, Co. Chiarraí
• Dúlainn, Co. an Chláir
• Baile Mhistéala, Co. Chorcaí
• An Aill Bhuí, Co. an Chláir

Líon an Dúlra		
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Dat hai gh lea t

An Fiántas Fiáin
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Bí ag fog hla im
An Gheolaíocht - Ó Bhun go Barr.

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

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

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

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:
An Míol Mór Dronnach: http://www.rte.ie.tv/wildjourneys/humpback-whale.html
http://www.irishexaminer.com/ireland/head-to-the-south-it-youre-looking-for-a-whale-of-atime-251419.html
An Charóg Liath: http://birdwatchireland.ie/IrelandsBirds/Crows/HoodedCrow/tabid/1051/Default.aspx
https://www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/name/h/hoodedcrow/index.aspx
Saol na Mara: http://spindriftpress.com/http://ga.water.usgs.gov/edu/whyoceansalty.html
http://www.palomar.edu/oceanography/salty¬_ocean.htm
Foláirimh Aimsire: http://www.met.ie/nationalwarnings/warnings-explained.asp www.meteoalarm.eu
Boirinn: www.burrenbeo.com http://www.burrennationalpark.ie
Pluaiseanna: https://www.aillweecave.ie http://www.cragcave.com http://marblearchcavesgeopark.
com
Mars: http://solarsystem.nasa.gov/planets http://www.mars-one.com
http://science.nationalgeographic.com/science/space/solar-system/mars-article/
Cluichí Olimpeacha an Gheimhridh: http://www.olympic.org
Printéir Uisce: http://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/7063
Seomra Ranga Seasaimh: http://www.sciencealert.com.au/news/20131612-25109.html
http://getirelandactive.ie/get-info/national-programmes/national-programmes-schools/
Ceirdeanna do Pháistí: http://www.dltk-kids.com
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.
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An Sao l Mó rth imp eal l Ora inn

Níl aon tinteán mar
do thinteán féin!

Tugann an 'comhfhreagraí
eachtrach', Michael
Ludwig, tuairisc ar roinnt
eachtraí agus imeachtaí
neamhghnátha sa dúlra.

Ag Seasamh sa Seomra Ranga
Tá scoil i Melbourne na hAstráile
tar éis an chéad seomra ranga
ar domhan ina seasann daltaí
a bhunú. Is cuid é an seomra
ranga de thurgnamh1 atá ar bun
san Astráil ag Institiúid Croí agus
Diaibéitis Baker. Is féidir airde na
mbinsí oibre sa seomra ranga a
athrú. Beidh súil ghéar á coiméad
ar na páistí atá ag glacadh páirte sa
turgnamh.

Beifear ag féachaint an dtiocfaidh
feabhas ar an tsláinte agus ar
an gcorpacmhainn2 acu, agus ar
an gcuimhne agus ar an gcumas
foghlama3 acu. Creidtear nach
bhfuil sé sláintiúil do na daltaí
a bheith ina suí ar feadh an lae.
Má spreagtar páistí le bheith ina
seasamh ar feadh cuid den lá,
méadófar ar ghníomhú na matán
agus ar shruthlú na fola4. Laghdófar
freisin an seans go dtiocfaidh
murtall6 ná diaibéiteas orthu.

Ar an 20 Iúil 1969, ba é an spásaire1 Neil
Armstrong, an chéad duine daonna riamh le siúl
ar an ngealach. Anois, má tá go leor airgid agat, is
cosúil go mbeidh tú ábalta dul ar thuras chun na gealaí tú féin. Ní leor
sin do dhaoine áirithe, áfach. Tá sé i gceist ag an eagraíocht Mars One
aghaidh a thabhairt ar an bpláinéad Mars anois. Ach ní ar mhaithe le
turasóireacht atá siad ag dul ann ach le daoine a chur ag maireachtáil
ar an bpláinéad dearg go buan.
Tá sé beartaithe acu spáslong lasta róbataic2 a sheoladh ann ar dtús
le réamhullmhúchán3 a dhéanamh ar an bpláinéad. Nuair a bheidh
sé sin déanta tá sé i gceist grúpa beag de dhaoine a bhfuil scileanna
ar leith acu a chur chun cónaithe ar Mhars. Níl aon amhras ach gur
eachtra spreagúil a bheidh ann. Ach bíonn dhá insint ar gach scéal,
mar is cosúil nach mbeidh na hacmhainní5 ar Mhars chun dóthain
fuinnimh a ghiniúint le go mbeadh an spáslong ábalta teacht abhaile
ón bpláinéad. Mar sin, ní bheidh aon ticéad fillte ar fáil do na daoine a
théann ann!

Uisce mar Dhúch Priontála?

Is minic nach dtugaimid ach srachfhéachaint1 ar rud atá buailte
amach againn sula gcaithimid sa bhosca athchúrsála2 é. Cuirtear
an‑chuid páipéir agus dúigh amú dá bharr sin. Tá réiteach ar
an bhfadhb faighte ag eolaithe in Ollscoil na Síne anois. In ionad dúch
a úsáid sa phrintéir, úsáideann siad uisce. Níl dath ar bith ar an uisce
féin ach bíonn brat speisialta ar an bpáipéar. Imoibríonn an t-uisce
leis an mbrat sin. Nuair a chlóbhuailtear téacs ar an leathanach leis an
dúch-uisce nochtann na focail ar an leathanach i bhfaiteadh na súl4.
De réir mar a thriomaíonn an páipéar imíonn an cló as radharc arí.
Braitheann an méid ama a mhaireann an téacs clóite ar an teocht
agus ar an ráta galaithe5. Tar éis don uisce triomú go hiomlán
fágtar bileog ghlan pháipéir is féidir a úsáid arís is arís
eile. Tá súil ag na heolaithe go sábhálfaidh an teicníc
nua. Tá ceithre dhath cruthaithe acu go dtí seo:
gorm, maigeanta, ór agus corcra. Ar an drochuair, ní
féidir ach aon dath amháin a úsáid ag an am. Is léir
go bhfuil a thuilleadh taighde de dhíth fós!

Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh sa Todhchaí

Tá 19 dtír tar éis Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh1 a óstáil2 go dtí
seo. Tá staidéar déanta ag Ceanada agus ag an Ostair anois, afách, a
léiríonn nach mbeadh ach 6 thír as na tíortha sin fuar go leor faoi lár
na haoise seo chun na Cluichí a óstáil arís. Mar thoradh ar an athrú
aeráide3 agus ar an ardú teochta, ní bheadh na 13 thír
eile ar domhan fuar a ndóthain le go mbeadh go leor
oighir nó sneachta ann do na cluichí.
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Cao mh nú //

T

Boirinn Seomra Ranga Faoin Spéir

á Boirinn mar a bheadh seomra mór ranga amuigh faoin spéir. Ní hamháin go bhfuil áilleacht nádúrtha
ag baint le Boirinn ach is fuinneog í ar oidhreacht staire agus chultúrtha1 ár sinsir. Ciallaíonn sé sin gur
áit iontach í chun cur leis an eolas atá againn ar an timpeallacht. Is carthanas2 é Iontaobhas Burrenbeo
agus is an aidhm atá acu eolas faoi Bhoirinn a chur ar shúile an phobail. Eagraíonn said cláir oideachais do
pháistí agus do dhaoine fásta.

Ecobeo – Clár do Dhaltaí Bunscoile.

Le deich mbliana anuas is é Ecobeo príomhchlár oideachais Iontaobhas
Burrenbeo. Is cúrsa é a mhaireann 20 seachtain, tá tuairim is 1,000
dalta bunscoile tar éis an cúrsa a dhéanamh agus is 'Saineolaithe Óga
Bhoirne1' anois iad. Cuimsíonn an cúrsa réimse leathan ábhar: an
gheolaíocht agus an tseandálaíocht, an stair agus an cultúr, agus flóra
agus fána. Foghlaimíonn na daltaí faoi úsáid na talún agus na bealaí is
fearr le tírdhreach Boirne a chaomhnú freisin. Bíonn an cúrsa ar fáil saor
in aisce gach bliain do scoileanna agus do theaghlaigh. Is iad páistí an lae
inniu a bheidh mar chaomhnóirí2 ar Bhoirinn amach anseo. Sin an fáth a
gcreideann an eagraíocht gur fiú go mór an cúrsa a chur ar bun.

Burren Wild Child

Ba mhaith le hIontaobhas
Burrenbeo go bhfaigheadh oiread
páistí agus is féidir blaiseadh éigin de Bhoirinn. Mar chuid
den chúrsa Burren Wild Child eagraítear laethanta foghlama
ina mbíonn trialacha idirghníomhacha ar bun. Tugann sé deis
do pháistí óga oidhreacht Bhoirne idir nádúrtha, tógtha agus
cultúrtha a bhlaiseadh ar bhealach spraíúil idirghníomhach1.

Áitbheo – Daltaí Idirbhliana
Áitbheo a thugtar ar chlár forbartha Iontabhas Burrenbeo. Is
cúrsa é do dhaltaí idirbhliana. Ar an gcúrsa déanann na daltaí
staidéar ar an tírdhreach, an oidhreacht thógtha, ar dhaoine
stairiúla ar an mbithéagsúlacht1 agus ar an gcaomhnú, agus
Boirinn ina cás‑staidéar2 acu.
Spreagtar daltaí idirbhliana lena n-áit dúchais féin a iniúchadh
agus le bheith ina gCuraidh Áite3. Déantar iarracht meas agus
tuiscint ar an gceantar a chothú i measc na ndaltaí. Spreagann
an clár dóibh na ceantair ina dtír dúchais a mheas i gcomhthéacs
domhanda4 le súil go bhfillidh siad ar a gceantar dúchais fiú má
imíonn siad ar imirce ar feadh cúpla bliain.

Oiliúint do Dhaoine Fásta Chomh Maith!

Eagraíonn Iontabhas Burrenbeo imeachtaí do dhaoine fásta freisin. Tagann saineolaithe ó gach cearn
den tír agus den domhan chun cainteanna a thabhairt ar ábhair éagsúla. Bíonn deis iontach ann chun
eolas agus taithí a roinnt le daoine eile.
Le tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www burrenbeo.com
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. Cén fhadhb a bheidh ann maidir le Cluichí
Oilimpeacha an Gheimhridh a óstáil amach
anseo?
2. Cé mhéad féileacán atá le feiceáil sa Fhráma do
Grianghraf den Dúlra?
3. Tá Brigid Barry ag obair d’Iontaobhas
Burrenbeo. Cén sráidbhaile in Éirinn ina bhfuil sí
lonnaithe?
4. Cén toradh a úsáidtear san oideas bia mara ar
lch 2?
5. Cén fhad a thógfaidh sé ar na spátaiscéalaithe
filleadh abhaile ó Mhars?
6. Cé mhéid lios atá i mBoirinn?
7. Cén céadtadán1 den domhan atá clúdaithe le
huisce?
8. Cé mhéad soicind a ghlac sé ar an míol mór
dronnach sular thug sé an dara léim as an uisce
agus é taobh le hInis Arcáin?
9. An é an chéad seomra ranga ina mbíonn na
daltaí ag suí nó ag seasamh atá ann i scoil i
Melbourne na hAstráile?
10. Cad ba cheart duit a dhéanamh nuair a eisítear
Rabhadh Aimsire Dearg?
11. Ceann bán a bhíonn ar an gcaróg liath – Fíor nó
bréagach?
12. Cén dá chontae in iarthar na hÉireann a bhfuil
Boirinn i gcodanna díobh?
13. Ainmnigh carraig carbónmhar ina bhfaightear
pluaiseanna?
14. Maidir leis an bprintéir uisce, an ón dúch nó ón
bpáipéar a thagann an dath?
15. Cén teideal oifigiúil atá ar sheirbhís
mheitéareolaíochta na hÉireann
16. Cérbh é an chéad duine le tuirlingt ar an
ngealach?

Cad a dúirt an léitheoir
craosach leis an leabharlannaí?
‘Ná déan dearmad ar
http://leabhrafeabhra.com’
Cad a bheadh agat dá meascfá
scúnc agus buataisí rubair le
chéile?
Buataisí bréana!

Cad a thugtar ar sheangán
agus míol mór ar a cheann?
Seangán sínte1!

Cad a deir réalt le réalt eile nuair
a bhuaileann siad lena chéile?
‘Ní fhaca mé i rith an lae thú ach
nach tú atá ag lonrú leat anocht!’

Cén fáth a ndeachaigh an bhó trasna
an bhóthar?
Is ag leanúint bealach na Bó Finne2 a
bhí sí!

Cén áit ina n-athraíonn froganna
a gcuid éadaí?
I ‘losclann’ na loscann3!

Conas mar a éiríonn dobhareach4
óg aníos?
Le forc-ardaitheoir5!

Freagraí: 1. An t-athrú aeráide agus an t-ardú teochta
2. Trí cinn 3. Cinn Mhara, Co. na Gaillimhe 4. Piorra
5. Ní bheidh siad ag filleadh! 6. Os cionn 500 7. Os
cionn 70% 8. 60 soicind 9. Seasamh 10. Gníomhaigh
11. Bréagach; tá sé dubh 12. Co. an Chláir agus Co.
na Gaillimhe 13. Aolchloch 14. An páipéar 15. Met
Éireann 16. Neil Armstrong

Cum Fortheideal!
Bíodh spraoi agat féin
agus ag do chairde.
Cum fortheideal1 a
d’oirfeadh don phictiúr
seo de dhá fhaoileán
scadán2.

Cé na 5 dhifríocht?
Líon an Dúlra		
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Gn íom haí och t

Fráma do Ghrianghraf den Dúlra
4 cm

5 cm

4 cm

15 cm

5 cm

Gearr
amach
na
cúinní.

15 cm
1. Gearr amach píosa cairtchláir
21 cm ar airde x 15 cm ar fad.
Déan na tomhais chuí agus
marcáil pointí ar an gcairtchlár
atá 4 cm isteach ón dá thaobh
agus 5 cm ón mbun agus ón
mbarr. Tarraing línte trasna na
marcanna sin le rialóir chun
dronuilleog1 a rianadh sa lár.

Gearr
amach
na cúinní.

2. Gearr an dronuilleog amach as
an lár. Beidh sé sin níos éasca ort
má ghearrann tú dhá líne i bhfíor
X tríd an dronuilleog, ó chúinne
go cúinne.
Gearr amach na himill ansin.

Teimpléid
Gearr amach dhá
cheann in aghaidh
an bhlátha.
Cuir anuas ar a
chéile iad le bláth
a chruthú.

T

á sé éasca go maith fráma a
dhéanamh do ghrianghraf
agus is slí álainn í chun pictiúr nó
líníocht a chur ar taispeáint. Is
féidir go leor rudaí éagsúla a úsáid
lena chlúdach – seanpháipéar
beartán, málaí páipéir, páipéar
balla nó éadach.
D’fhéadfá é a mhaisiú le hábhair
nádúrtha – duilleoga, sliogáin
agus craobhóga4. Cad déarfá le
hainmhithe agus le bláthanna
déanta as cairtpháipéar?

3. Gearr amach píosa de
pháipéar maisiúil atá tuairim
is 25 cm x 19 cm. Cuir gliú ar
thaobh amháin den chairtchlár
agus leag anuas ar chúl an
pháipéir é. Brúigh anuas go teann
orthu ionas go ngreamóidh siad
le chéile. Scríob fíor X tríd an
dronuilleog bhán ach NÁ gearr an
páipéar féin faoi. Gearr amach na
cúinní faoi mar atá léirithe.

Cuir an
grianghraf
isteach
anseo.

Teastóidh:
4. Cuir gliú ar imill an pháipéir
agus fill siar go néata iad ar chúl
an chairtchláir. Gearr amach píosa
cairtchláir 9 cm x 12 cm agus leag
anuas ar an spás sa lár é. Úsáid
téip le trí thaobh den chárta a
ghreamú den fhráma. Fág an barr
ar oscailt ionas gur féidir pictiúr a
shleamhnú isteach sa fhráma.

•
•
•
•
•
•

Cairtchlár
Peann luaidhe
Rialóir
Siosúr
Gliú agus téip
Páipéar maisiúil
beartán5, málaí nó
páipéar balla
• Ábhair lena mhaisiú –
cnaipí, cairtpháipéar
daite, ribíní nó gealra6
etc.

Líon an Dúlra		

Earrach 2015		

Teimpléad
Déan bolb7 le ciorcail
de mhéideanna
éagsúla.

www.naturesweb.ie

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

14

Cu ard ach Foc al

Earrach 2015

Aimsigh na focail thíos sa Chuardach Focal.
Is focail iad uile atá le fáil in eagrán an earraigh de Líon an Dúlra.
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RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo
Caróg Liath (1, 1, Soir); Fráma (2, 5, Ó Thuaidh); Met Éireann (18, 1, Ó Dheas); Lúbra Pluaise (16,
14, Ó Thuaidh); Filléid Bhroite (17, 15, Siar); Foláireamh (15, 13, Siar); Fear Bréige (10, 11 Siar);
Printéir Uisce (2, 6, Soir); Sáile (1, 17 Soir); Fiántas (12,12 Ó Thuaidh);Boirinn (9, 3, Ó Dheas);
Grainghraf (9, 17, Soir); Spáslong (3, 9 Soir); Sulfar (16, 2, Siar) Seomra Ranga (1, 17, Soir Ó
Thuaidh); Seandálaíocht (13,1 8, Soir); Mars (18, 12, Ó Dheas); Rabhadh (7, 3 Soir).
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Dia lan n Dú lra

Earrach 2015

An mbíonn
caróg liath le
feiceáil sa ghairdín?
An mbíonn gaolta
léi le feiceáil ann – an
fiach dubh, an snag
breac nó an cág cos
dearg?
Priontáil
ar dhá thaobh
An
an leathanaigh nó
chéad
úsáid an cúl le pictiúr
uair eile a
a tharraingt chun
chloiseann
nach cuirfidh tú
tú foláireamh
páipéar amú.
nó rabhadh
aimsire, éist go
Múch
cúramach leis
do tháibléid1
na gcúis atá
agus d’iPAD
leis.
nuair nach mbíonn
siad in úsáid agat. Ní
bheidh ort iad a luchtú2
chomh minic céanna
agus sábhálfaidh tú
leictreachas agus
airgead.

Glac grianghraf
tríd an
bhfuinneog
chéanna ag
am faoi leith
ar feadh míosa
chun untas
digiteach3 a
choimeád den
radharc. An
athraíonn an
radharc in
imeacht
ama?

Ní bheidh
an oiread
céanna
fuinnimh á
chur amú má
cheannaíonn
tú glasraí agus
Úsáid
torthaí a fhásann
an nádúr
i gceantair atá gar le cabhrú le
don bhaile agat. páistí óga eile
na dathanna a
fhoghlaim. Imir
‘Feicim le mo
shúile cinn...
bláth gorm…’

Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leo siúd a scríobh alt don iris, go háirithe
Brigid Barry, Gerald Fleming, John Joyce, Michael Ludwig, Matt Murphy,
Robbie Murphy, Jez Wickens agus Patrick Wyse-Jackson.
Líon an Dúlra		
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Chroch
liosta ar
dhoras an
chuisneora5
den bhia a
chaitheann
tú amach.
An bhféadfá
níos lú bia a
cheannach nó
é a úsáid in
am?
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Foc lói rín
3. móilíní uisce = water molecules

Lch 2

4. adaimh mhóra ocsaigine = large oxygen molecules

Taispeántas Ceart

5. screamh an domhain = the earth’s crust

1. míol mór = Whale

6. galuisce = steam

2. corruair = sometimes

7. bolcáin = volcanoes

3. is annamh = rarely

8. fionnuisce = freshwater

4. míol mór dronnach = Hhumpback Whale

9. leáigh = melted

Filléid Bhroite

10. sáile = salt water

1. filléad bhroite = Four brill fillets

11. cianspás = outer space

2. buíochán uibhe = egg yolk

12. cóiméid = comets

3. forchraiceann líomóide = lemon zest

13. deoitéiriam = deuterium

4. taespúnóg noitmige = teaspoon of nutmeg.
5. Déan na piorraí a scamhadh= peel the pears
6. ar a bhfad = length ways

14. in astaróidigh = in asteroids
15. sa cóimheas céanna = in the same ratio

Cad is cúis le Salann a bheith san Fharraige?

7. a bhfuil im smeartha air = buttered

1. ceimic nua-aoiseach = modern chemistry

8. blastanas = seasoning
9. bain marie = baking tin half-filled with water
10. turbard = Turbot

2. plátai teiceonacha= tectonic plates
3. plátaí dlúthcharraige = plates of solid rock
4. gásanna sulfair agus clóiríne = chlorine and sulphur
gases

11. sól dubh = black sole
12. leathóg = plaice

5. faoi bhrú = under pressure

13. leathóg mhín = lemon sole

6. fiuchphointe = boiling point
7. sceitear an sáíle amach = the salt water is spewed
out

Lch 3
An Charóg Liath
1. préachán meánmhéide = medium-sized crow
2. an charóg liath = hooded crow
3. cochall = hood

Lch 5

4. an charóg dhubh = carrion crow

Is olc an ghaoth ...

5. an rúcach, an cág, an cág cosdearg, an fiach
dubh,an snag breac agus an roc breac = rook,
jackdaw, chough, raven, magpie and jay

1. rabhaidh agus foláirimh drochaimsire = bad
weather alerts and warnings

6. gártha garbha glóracha = loud harsh calls

2. seirbhís mheitéareolaíochta na hÉireannn = Irish
meteorological ervice

An Gairdín a Chosaint

3. sainliosta tomhas = set list of measurements

1. garraíodóirí = gardeners

4. réamhaisnéiseoirí aimsire = weather forcasters

2. fir bhréige = scare crows

5. Rabhadh Aimsire Oráiste = Status Orange Weather

Fíricí maidir leis an gCaróg Lia

6. Dianrabhadh Aimsire Dearg = Status Red Severe
Weather Warning

1. sliogéisc = shellfish

7. leibhéal séideáin = gust speed

Bia

8. ábhar imní = source of concern

1. scrobhlacóirí = scavengers

Rabhadh Aimsire

2. den mhorchuid = for the most part

1. tar éis córas caighdeánach a chomhaontú = have
agreed a standardised system

3. ainmhithe uiliteacha = omnivorous

An Cineál Drochaimsire a ghineann Foláirimh agus
abhaidh

Lch 4

1. feiniméin = phenomena

Cad as ar tháinig an Fharraige
1. dromchla an domhain = surface of the earth
2. atamasféar = atmosphere
Líon an Dúlra		

2. Dúchan Prátaí = potato blight
3. Graindó = Sunburn
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Foc lói rín
Lch 5 ar lean

Lch 7 ar lean

4. Áireamh Pailine = pollen count

5. speicis ionracha = invasive species

5. Eachtra Cósta= Coastal Event

6. obair chaomhnaithe = conservation work

6. Maidhm Shneachta =Avalanches

7. saineolas = expertise
8. cistí airgid = funds
9. d’fhoireann atá réamhghníomhach, forásach agus
cruthaitheach = of a team which is proactive,
progressive and creative

Lch 6
Fáilte chuig Boirinn
1. Boirinn = the Burren
2. saibhreas mór flóra agus fána = a wealth of flora
and fauna

Lch 8

3. ó thaobh na seandálaíochta agus na geolaíochta
= from the archeological and geological point of
view

1. Lúbra Pluaise = cave ank holiday

Bláthanna
1. tírdhreach = landscape

Cathair Ghríobhain = Maze
2. uaimheadóireacht = pot-holing
3. aolchloch charbónmhar = carboniferous limestone

Lch 9

2. gabhair fhia = feral goats

An Fiántas Fiáin = The Wild Wilderness

3. cait chrainn = pine martins
4. earcáin chaocha = slow worms
5. cuma nathair nimhe = snake-like appearance

Seandálaíocht
1. iarsmaí seandálaíochta = archeological remains
2. 500 lios agus 80 tuama Neoiliteach = 500
ringforts and 80 Neollithic tombs

Lch 10
Seoltaí fónta gréasáin = Useful Web Addresses
1. láithreáin sheachtaracha ghréasáin = external
websites

Lch 11

3. meaisín ama = time machine

Níl Aon tíntéan mar do thinteán féin

Tírdhreach

1. spásaire = astronaut

1. faoin dromchla = under the surface

2. spáslong róbataic lasta = robotaic cargo ships

2. daichead imir aoibhinn den ghlas = forty shades
of green

3. réamhullmhúchán = preparation

3. ag cur thar maoil le saintréithe geolaíocha
aisteacha = overflowing strange geological
characteristics
4. córas lúbach de phluaiseanna = labyrinth

4. eachtra spreagúil = inspiring adventure
5. acmhainní = resources

Cluichí OiIimpeacha an Ghreimhridh sa Todhchaí
1. Cluichí Oilimpeacha an Ghreimhridh = Winter
Olympic Games

5. turlaigh = turloughs
6. triomach = period of dry weather
7. cnoic shrathacha = tiered hillsides

2. tar éis na Cluichí...a óstáil = have hosted the
Games

8. pábháil aolchloiche = limestone pavements

3. athrú aeráide = climate change

Lch 7

Ag seasamh sa Seomra Ranga = Standing in the
Classroom

Bridgit Barry – Iontaobhas Burrenbeo

1. turgnamh = experiment

1. iontaobhas Burrenbeo = Burrenbeo trust
2. a ghríosadh = to encourage them

2. corpacmhainn = physical fitness

3. chéim san Aintraipeolaíócht agus iarchéim i
gCaomhantas an Teochreasa = an undergraduate
degree in Anthropology and a postgraduate degree
in Tropical Conservation

3. cumas foghlama = learning ability
4. méadófar ar ghníomhú na matán agus ar shruthlú
na fola = muscle activity and blood flow will be
increased

4. daoine tiomanta = dedicated people

5. murtall = of obesity

Líon an Dúlra		
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Foc lói rín
Lch 11 ar lean

Lch 14

Uisce mar Dhúch Priontála

Fráma do Ghrianghraf den Dúlra
1. dronuilleog = rectangle

1. sracfhéachaint = quick look

2. cóirigh na himill = trim the edges

2. bosca athchúrsála = recycling box

3. fráma grianghraif = photo-frame

3. brat de dhath = a coating of colour

4. sliogáin agus craobhóga = shells and twigs

4. i bhfaiteadh na súl = in the blink of an eye

5. Páipéar maisiúil beartán = Decorative wrapping
paper

5. ráta galaithe = rate of evaporation

6. gealra = glitter
7. bolb = caterpillar

Lch 12
Fáilte chuig Boirinn
1. oidhreacht staire agus chultúrtha = historical
cultural heritage
2. carthanas = charity

Lch 16
Earrach 2015
1. taibléid = tablets
2. iad a luchtú = to charge them

Ecobeo – Clár do Dhaltaí Bunscoile
1. Saineolaithe Óga Bhoirne = young Burren Experts
2. caomhnóirí = conservationists

3. cuntas digiteach = digital account
4. cur amú fuinnimh = energy wasting
5. doras an chuisneora = the fridge door

Burren Wild Child
1. idirghníomhach = interactive

Áitbheo – Daltaí Idirbhliana
1. bithéagsúlacht = biodiversity
2. cás-staidéar = case study
3. Curaidh Áite = Place Champions
4. i gcomhthéacs domhanda = in a worldwide
context

Lch 13
Cad a d’fhoghlaim tú?
1. céatadán = percentage

Cum Fortheideal
1. fortheideal = Subtitle
2. faoileán scadán = Herring Gull

Spraoi
1. seangán sínte = squashed ant
2. bealach na Bó Finne = the milky way
3. ‘losclann’ na loscann = ‘losclann’ na bhfroganna =
the ‘frogery’ for frogs
4. dobhareach = hippopotamus
5. forc-ardaitheoir = forklift

Líon an Dúlra		
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