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Lea tha na ch an Eag art hór a

Cuairteoir agus Cealg
Bhí alt faoi smugairle an chompáis in eagrán an tsamhraidh

A Léitheoir dhil,
Fáilte chuig Eagrán an Fhómhair de
Líon an Dúlra. Mar is gnách tá sé lán

de Líon an Dúlra. Is smugairle róin2 é sin a fheictear go
forleathan timpeall ar chósta na hÉireann. Ach, ó am
3

go chéile bíonn smugairlí eile le feiceáil san fharraige
timpeall na tíre, cinn nach speicis dhúchasacha4 iad in
aon chor. Smugairle an tseoil5, mar shampla. Smugairle
mór dainséarach is ea é smugairle an tseoil agus bíonn
braiteoga fada nimhiúla air. Bíonn cealg smugairle an
6

7

tseoil an‑phianmhar go deo agus uaireanta tagann taom

8
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1

le fíricí spéisiúla spraíúla faoin dúlra
anseo in Éirinn agus thar lear, agus tá
neart cluichí agus gníomhaíochtaí ann
freisin. Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as!
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nó turraing anaifiolachtach9 ar dhaoine dá barr.
De ghnáth, is nuair a bhíonn aimsir bhrothallach ann agus
10

Smugairle an tseoil ar an
an fharraige níos teo ná mar is gnách a bhíonn smugairle an gcladach in Inis Arcáin

tseoil le feiceáil san fharraige timpeall na hÉireann. Tharla
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a leithéid i mí Mheán Fomhair 2016. Tháinig tuairiscí ó na
húdaráis áitiúla i ngach contae ar an gcósta thiar go raibh smugairlí an tseoil feicthe
ag daoine amach ón gcósta. Tháinig an oiread sin tuairiscí isteach gurbh éigean do
Shábháilteacht Uisce na hÉireann11 rabhadh a eisiúint12 don phobal. Moladh do
shurfálaithe13, surfálaithe eitleoige13, snámhaithe, cadhcóirí14, tumadóirí15 agus siúlóirí

Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí.
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a bheith an-airdeallach16 ar na smugairlí dainséaracha. Tháinig breis is 80 ceann
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isteach ar an gcladach i gCléire agus níos mó ná 20 in Acaill.
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Diúilicíní, Colmóir
agus Trátaí

Buíochas le Bord Bia www.bordbia.ie

An Modh:
•

Cuir na diúilicíní i mbabhla mór d’uisce fuar. Glan aon ghiúrann1 nó screamh2 díobh le
scian bheag. Caith amach aon cheann acu a bhfuil damáiste déanta dó nó nach ndúnann
nuair a chnagann tú go héadrom air.

•

Téigh an t-im i sáspan mór. Cuir isteach na diúilicíní agus measc an fíon geal tríothu, ansin
cuir clár ar an sáspan. Lig do na diúilicíní cócaráil ar feadh 3 - 4 nóiméad. Croith an sáspan
ó am go chéile lena chinntiú go ndéantar iad a chócaráil go cothrom3.

•

Bain an sáspan den teas. Cuir síothlán4 i mbabhla mór agus cuir na diúilicíní isteach sa
síothlán. Caith amach aon cheann nach bhfuil tar éis oscailt. Coinnigh an leacht cócarála5
sa bhabhla agus cuir i leataobh é. Nuair atá na diúilicíní fuar go leor lena láimhseáil bain

Na Comhábháir:
•
•
•
•
•
•

Íomhá le caoinchead Bhord Bia

•
•
•
•
•
•

an fheoil amach as tuairim is leath de na sliogáin. Clúdaigh iad agus cuir i leataobh iad.

1 kg de dhiúilicíní1
Cnap ime2
150 ml d’fhíon geal3
400 g colmóir4, é scafa5 agus gearrtha
i bpíosaí 3 cm ar fad
1 spúnóg bhoird d’ola ológ6
3 chainneann mhóra7, iad nite agus
gearrtha ina slisní tanaí8.
2 ionga gairleoige9 agus iad gearrtha ina
slisní tanaí
500 ml uisce nó stoc
3 chraobhóg thíme10
Canna 400 g de thrátaí mionaithe11
Piobar dubh úrmheilte12
1 spúnóg bhoird de pheirsil
leathanduillí13 agus í mionghearrtha
Líon an Dúlra		

•

Cuir an sáspan ar ais ar theas measartha íseal. Cuir an ola ológ agus na cainneanna
isteach ann. Cócaráil iad ar feadh 5 nóiméad go dtí mbeidh siad bog, agus tú á gcorraí6
le spúnóg adhmaid ó am go ham. Cuir isteach an ghairleog agus an tím agus déan iad a
chócaráil ar feadh 1 nóiméad amháin eile.

•

Doirt an leacht cócarála a bhí curtha i leataobh i gcrúiscín tomhais7 ach fág an braoinín
deireanach as. Seans go mbeadh grean8 ó na diúilicíní ann sin. Cuir an t-uisce nó an stoc
isteach sa chrúiscín go dtí go mbeidh 700 ml den leacht agat. Cuir é sin isteach leis an
gcainneann agus na trátaí agus suanbhruith é ar feadh tuairim is 10 nóiméad le hanlann
blasta9 a dhéanamh de.

•

Cuir an colmóir isteach leis an anlann agus suanbhruith9 ar feadh nóiméad nó dhó é go dtí
go mbeidh an t-iasc cócaráilte tríd ar éigean. Cuir na diúilicíní a bhfuil sliogáin fós orthu
mar aon leis na dúilicíní a bhfuil an sliogán bainte díobh isteach sa sáspan agus cócaráil ar
feadh 1-2 nóiméad eile iad.

•

Blaistigh10 le piobar dubh. Bíonn diúilicíní goirt11 de ghnáth agus ní gá salann a chur orthu.
Cuir an t-anraith i gceithre (4) bhabhla agus croith beagán peirsile air. Cuir ar an mbord é
le harán breá crústa.
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Pla nd aí

Ainm Eolaíochta: Cirsium vulgare
Planda mór a fhaightear ar thalamh bán1 is ea an
feochadán colgach2. Is débhliantóg3 é, is é sin, fásann
an planda féin an chéad bhliain, agus sa dara bliain
bláthaíonn4 sé agus tugann sé torthaí. Feonn5 an planda
ansin agus faigheann sé bás.
Sa chéad bhliain fásann na duilleoga ina roiséad6 a
bhíonn leaite amach7 ar an talamh. Duilleoga móra
fiaclacha8 a bhíonn sna duilleoga agus dealg ghéar9 ar
cheann gach fiacaile orthu. Bíonn clúmh10 atá mar a
bheadh cadás11 ann ar an taobh thíos12 den duilleog.
Fásann bláthanna corcra dealgacha13 ar an bhfeochadán
sa dara bliain. Ar ghais chraobhacha14 a mbíonn go leor
dealga orthu a fhásann siad. Braislí scaoilte15
de bhláthóga dhioscacha16 a bhíonn sa
bhláthcheann17.
Áiríonn daoine an feochadán mar fhiaile18 agus
ní maith leo é a fheiceáil ag fás sa ghairdín.
Ach mar sin féin, is breá leis na beacha é mar
bíonn neart neachtair19 le fáil sna bláthanna.
Ina theannta sin bíonn foscadh le fáil ag go leor
Bláthóga diosca. Is
feithidí eile faoina scáth20.
bláthóg aonair atá

Íomhá le caoinchead Robbie Murphy

An Feochadán Colgach

i ngach ‘peiteal’

Fine

Síolta ar an ngaoth...

Tá an feochadán gaolta leis an nóinín1
agus leis an gcaisearbhán2. Baineann na
bláthanna sin ar fad le fine na n-astar3
(Asteraceae).
Is bláthanna ilchodacha4 iad na
bláthanna sin. Is é a bhíonn sa bhláth ná
braisle dhlúth5 de bhláthóga6 nó de
bhláthanna beaga
agus an chuma
orthu le chéile gur
bláth aonair atá ann.
Tá an grúpa bláthanna sin ar cheann de
na grúpaí is mó de bhláthanna fiáine in
Éirinn.

Ar an ngaoth a scaiptear1 síolta an fheochadáin
cholgaigh. Bíonn paraisiút de ribí éadroma2
timpeall ar an toradh agus bíonn an síol istigh
ina lár sin. Tugann gach aon bhláthcheann níos
mó ná 100 síol. Canach feochadáin3 a thugtar ar na
ribí timpeall ar an síol.
Uaireanta tugann an ghaoth an paraisiút léi ar feadh achar
fada. Má thuirlingíonn sé ar thalamh oiriúnach fásfaidh sé
ina phlanda nua agus cuirfear tús le timthriall4 nua.

Líon an Dúlra		

Fírící maidir leis an bhFeochadán
Gnáthóg: Féaraigh1, cois bóthair nó ar thalamh bán.
Dath: Corcra
Airde: 50 – 180 cm
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Sao l na Ma ra

An tIoguána Mara
le Vicky West

Ainm Eolaíochta: Amblyrhynchus Cristatus
Is é an t-ioguána mara1 an t-aon laghairt mhara2 ar domhan. Is é an t-aon áit
ar domhan a mbíonn sé le fáil ann ná sna hOileáin Galápagos, amach ó chósta
Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=42410900

Mheiriceá Theas. Creidtear gur ón ioguána talún3 a shíolraigh4 an t-ioguána mara
agus gur bhain sé na hoileáin amach idir 10 agus 15 milliúin bliain ó shin.
Ach conas a bhainfeadh ioguána talún na hOileáin Galápagos amach? An
tuairim is coitianta ná gur tharla siad ann de thaisme5 agus iad ar lomáin6
nó ar fhásra7 a bhí ar snámh in abhainn, b’fhéidir, agus a d’imigh le sruth
amach san fharraige. Scaipeadh aigéanach8 a thugtar ar a leithéid sin.
Tá roinnt fospeiceas den ioguána mara ann. Maidir lena n-éabhlóid9,
d’fhorbair na fospeicis aonair10 ar a slí féin ag brath ar cé acu de na hoileáin
ina raibh siad ag maireachtáil. Sin é faoi deara11 an éagsúlacht idir na
fospeicis ó thaobh méid agus datha de. Idir 60 cm agus 150 cm ar fad a
bhíonn an t-ioguána mara, ag brath ar an bhfospeiceas atá i gceist, agus
bíonn idir 1 kg agus 12 kg meáchain ann. Bíonn an ceann fireann níos mó ná
an ceann baineann.

Na hioguánaí óga

Bia

San fhiántas maireann an t-ioguána mara ar feadh idir 5 bliana agus

Is luibhiteoir1 é an t-ioguána mara agus ní itheann sé ach algaí2

12 bhliain de ghnáth. Déanann siad cúpláil idir mí Eanáir agus mí

agus feamainn3 a fhásann san uisce. Tá a cholainn4 tar éis forbairt5

Aibreáin. I rith na tréimhse sin athraíonn an chuma a bhíonn ar an

in imeacht na mblianta chun cabhrú leis teacht ar a chuid bia go

gceann fireann. Tagann paistí geala dearga agus glasa ar a chraiceann

héasca. Tá smut gearr maol6 air agus fiacla géara, rud a chuidíonn

chun cabhrú leis céile a mhealladh . Ina dhiaidh sin uile, is minic gurb

leis algaí a scríobadh7 de na carraigeacha. Tá a eireaball leacaithe8

iad na hioguánaí is mó agus is láidre a roghnaíonn an ceann baineann

agus cuidíonn sé sin leis snámh tríd an uisce go réidh, mar a

mar chéile.

dhéanfadh crogall. Tá croibh fhada ghéara9 air a chuidíonn leis

Mí tar éis dóibh cúpláil beireann an t-ioguána baineann suas le 6

greim a choimeád ar na carraigeacha nuair atá siad san uisce nó i

ubh. Déanann sí nead a thochailt sa ghaineamh nó sa luaithreamhán

sruthanna láidre10.

1

2

3

bolcánach agus beireann sí na huibheacha inti sin. Uaireanta fanann
4

sí ar feadh cúpla lá chun faire orthu, ach ina dhiaidh sin bailíonn sí
léi. Bíonn na huibhneacha ar gor5 ar feadh 3 mhí. Nuair a thagann na
hioguánaí óga amach as na uibheacha bíonn siad díreach ar aon dul
le hioguána fásta, ach amháin iad a bheith níos lú, dar ndóigh. Bíonn
orthu a slí féin a dhéanamh sa saol mór ansin gan aon tuismitheoir
ann chun aire a thabhairt dóibh.

Tógann an t-ioguána mara an-chuid salainn isteach agus é ag ithe.
Bíonn air an farasbarr salainn11 sin a ghlanadh as a chuid fola
agus, chuige sin, tá faireoga speisialta12 aige atá ceangailte lena
chuid polláirí13. Chun fáil réidh leis an salann ligeann sé sraoth14.
Nuair a dhéanann sé sin, áfach, is minic a thiteann an salann ar a
chloigeann agus fágann sé an chuma air go bhfuil folt bréige bán15
air.

Creachadóirí

Is féidir leis an ioguána mara tumadh síos16 chomh domhain le17

Tá go leor ainmhithe eile a íosfaidh an t-ioguána mara. Ceann de

15 m san uisce agus é ar thóir bia. Is annamh a dhéanann sé é sin,

na creachadóirí dúchasacha1 a bhíonn sa tóir orthu ná an seabhac

áfach. In uisce éadomhain a fhaigheann sé a chuid bia de ghnáth

Galápagos, ach bíonn go leor ainmhithe neamhdhúchasacha sa tóir

agus ní chaitheann sé i bhfad san uisce. Is ainmhí fuarfhuilteach18

orthu freisin. Itheann an francach na huibheacha agus itheann cait

atá ann agus ní féidir leis tamall fada a chaitheamh san uisce fuar.

agus madraí na hioguánaí óga, go deimhin téann madraí sa tóir ar

Bíonn air luí amach faoin ngrian chun é féin a théamh i ndiaidh dó

na cinn fhásta chomh maith. Toisc go bhfuil an oiread sin ainmhithe

a bheith san uisce. Ní bhíonn sé ábalta gluaiseacht i gceart go dtí

neamhdhúchasacha sna hoileáin anois tá an t-ioguána mara

go mbíonn a cholainn téite suas19 i gceart, rud a chuireann i mbaol

rangaithe3 ina ainmhí atá i mbaol a dhíothaithe4 agus dá bhrí sin is

ó chreachadóirí é. Dath liath dorcha a bhíonn ar a chraiceann agus

speiceas faoi chosaint é.

cabhraíonn sé sin leis teas na gréine a shú isteach20 níos fearr.

2

5
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Éan lai th

An Ghé Cheanadach

Ainm Eolaíochta: Branta canadensis
Is i Meiriceá Thuaidh a fhaightear an ghé Cheanadach go nádúrtha. Bíonn sí
ag pórú1 i gCeanada i dtuaisceart na Stát Aontaithe agus sa Ghraonlainn2.
Uaireanta fanann an ghé Cheanadach san áit chéanna ar feadh na bliana, go
háirithe na cinn a fhaightear níos faide ó dheas3. Ach, de ghnáth, téann sí ar
imirce ó dheas4 i rith an gheimhridh. Má bhíonn an aimsir oiriúnach, is féidir
léi taisteal suas le 2,400 km in 24 uair an chloig. Nuair a bhíonn
ealta géanna5 ag eitilt le chéile bíonn eagar v-chruthach6 ar an
ealta. Is suaithinseach an radharc é7.
Cé nach ainmhí dúchasach í, faightear an
ghé Cheanadach san fhiántas in
Éirinn anois. Is ó ghéanna a
bhí á gcoimeád8 i mbailiúcháin
phríobháideacha9 agus a
d’éalaigh amach san fhiantás a
shíolragh10 na cinn atá le fáil san fhiántas anseo.
I gContae Fhear Manach, Co. an Dúin, Co. Liatroma agus Co.
an Chabháin a fhaightear í den chuid is mó.
Is luibhiteoir11 í an ghé Cheanadach, itheann sí féar, duillí, fréamhacha agus
síolta. Tá imeall a goib12 mar a bheadh sábh ann agus cabhraíonn sé sin léi
féar agus fásra a ghearradh nuair bhíonn sí ag ithe.
Is furasta an ghé Cheanadach a aithint mar tá dath dubh ar a ceann agus ar a
muineál agus paiste bán, nó smigiris13, ar a haghaidh atá an-suaithinseach14 ar
fad. Dath liathdhonn a bhíonn ar a droim agus a cuid sciathán, agus dath níos
éadroime ar a brollach.

An Teaghlach
Maireann géanna ina n-ealtaí móra de ghnáth. Le
linn shéasúr na cúplála1 imíonn siad leo ina bpéirí
agus aimsíonn siad paiste talún dá gcuid féin chun
nead a dhéanamh ann. Déanann siad an nead in
aice leis an uisce i gcónaí.
Nuair a aimsíonn géanna Ceanadacha páirtí2 fanann
an péire le chéile ar feadh a saol. Ní hamháin sin, ach
murab ionann agus roinnt éan eile fanann an péire le
chéile an bhliain ar fad.
Gé a thugtar ar an gceann baineann, gandal3 a
thugtar ar an gceann fireann agus éan gé4 a thugtar
ar an gceann óg.
Nuair a bheireann an ghé ál téann sise ar gor ar na
huibheacha. 2 - 8 n-ubh a bhíonn san ál5 de ghnáth.
Fad a bhíonn an ghé ar gor bíonn an gandal ar garda
chun an ghé, na huibheacha agus an nead a chosaint.
Líon an Dúlra		
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An Síol á Scaipeadh

Tugann plandaí síolta, sin é mar a dhéanann siad atáirgeadh1. Ach caithfidh na síolta sin a mbealach a
dhéanamh go dtí áit oiriúnach ina mbeidh siad ábalta fás.
Scaiptear síolta2 ar mhórán slite éagsúla. Féach ar na síolta ar an leathanach seo agus féach cé na
saintréithe3 a bhaineann leo. Conas mar a chuidíonn na tréithe sin leo agus iad á scaipeadh?
An bhfuil síol ar bith acu ann a scaiptear ar níos mó ná slí amháin?

Ar an nGaoth

Ar snámh

Tá síolta áirithe ann atá chomh

Snámhann síolta áirithe ar an uisce. Má
thiteann siad isteach in abhainn nó san
fharraige is féidir leo taisteal ar feadh achar
fada.

héadrom sin go n-iompraítear ar
an ngaoth iad.

Canach feochadáin

1

Seiceamar

2

Pléascadh

Caisearbhán

Cnó cócó1

3

Bláthcheann goirmín3

Síolta a chruinniú agus a ithe
Plandaí áirithe, tugann siad torthaí blasta a mbíonn
na síolta istigh ina lár. Itheann ainmhithe na torthaí
agus scaiptear na síolta nuair a chacann siad1.

Fásann síolta áirithe
i bhfaighneoga1 a
phléascann nuair a bhíonn

Bailíonn ainmhithe cnónna agus síolta eile mar iad
agus cuireann siad i dtaisce iad chun iad a ithe ar
ball. Is minic nach bhfilleann siad ar an láthair agus
fásann na síolta ina bplandaí.

na síolta aibí2. Scaiptear
na síolta amach ar an
aer agus titeann siad go
talamh.

Sméar dubh3
Pis

Dearcán2
Silín4

Titim

Greamú

Uaireanta bíonn na síolta i

Bíonn síolta áirithe clúdaithe le dealga1 nó le
crúcaí bídeacha2. Má chuimlíonn3 ainmhithe
den phlanda agus iad ag gabháil thar bráid4,
greamaíonn siad dá gcuid fionnaidh5.

lár toradh trom1. Titeann an
toradh den phlanda díreach
anuas ar an talamh.
Úll

Cnó Capaill2

Cnádán6

Líon an Dúlra		
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Ar agh aid h leis an oba ir
Anthony Toole – Scríbhneoir Ábhar Taistil
Próifíl

Is scríbhneoir ábhar taistil1 é Anthony Toole. Tá suim ar leith aige sa dúlra agus sa
saol amuigh faoin aer2. Téann sé ar cuairt ar thíortha i gcéin is i gcóngar3. Foilsítear
formhór a chuid scéalta in irisí nó ar shuímh ghréasáin a bhaineann le cúrsaí taistil4.

http://myweb.tiscali.co.uk/anthonytoole
Cén oiliúint a fuair tú don phost seo?
Ní bhfuair mé aon oiliúint fhoirmiúil5 mar scríbhneoir riamh.
Thaitin sé liom aistí a scríobh i gcónaí nuair a bhí mé ar scoil
agus d’fhaighinn marcanna maithe orthu. Nuair a thosaigh mé
amach mar scríbhneoir i gceart dhéanainn cuid mhaith botún.
Ach foghlaimíonn tú ó na botúin sin agus éiríonn tú níos fearr.
Is féidir go leor a fhoghlaim faoi cheird na scríbhneoireachta6
ach ábhar le scríbhneoirí eile a thaitníonn leat a léamh. Sin rud
a dhéanaim fós, bím ag foghlaim i gcónaí agus beidh go deo.
Dean cur síos ar do lá oibre?
Ceithre rud a bhíonn liom i gcónaí agus mé ag taisteal:
ceamara, taifeadán digiteach gutha7, leabhar nótaí agus
peann. Bíonn siad ar fad curtha i dtaisce i mála an cheamara.
Ní fhágaim an baile riamh gan iad ar fhaitíos go bhfeicfinn
rud éigin gan choinne8 a mbeadh fonn orm scríobh faoi níos
deireanaí.

Gach uair a théim ar saoire déanaim taighde roimh ré lena
fháil amach an bhfuil áit in aice láimhe a bhféadfainn scríobh
ina taobh ar ball. Is deas an rud é cuairt a thabhairt ar áit nua
ach foghlaimím i bhfad níos mó faoin áit sin nuair a bhíonn
alt le scríobh agam fúithi. Taitníonn an obair go mór liom, ach
is dócha gurbh é an sásamh is mó a bhaineann léi ná nuair a
fhoilsítear toradh mo chuid oibre16 ar deireadh agus nuair a
bhíonn daoine eile á léamh agus ag baint sult aisti.
Cad é an rud is measa faoin
bpost?
Is beag rud nach dtaitníonn
liom faoin bpost. Ní bhíonn
sé éasca alt a scríobh. Is minic
a bhíonn go leor ama, dua17

Anthony agus é ar bharr Shliabh Ngungun in Queensland
na hAstráile.

mé ag scríobh liom. Ansin
nuair a bhím sásta leis an
toradh deiridh déanaim é a
chlóscríobh11 ar an ríomhaire.
Cad é an rud is mó a
thaitníonn leat faoi do phost?

Oileán Bruny, An Tasmáin

An Dreoilín Sí Gorm
Malurus Cyaneus

agus smaointeoireachta ag
baint leis, go háirithe chun na
habairtí tosaigh sin a scríobh
go snasta18. Uaireanta agus mé
ag taisteal bíonn orm éirí go
fíorluath ar maidin, ach is cuid
den eachtra é sin19 ar shlí.
Cad é an chomhairle is fearr a
cuireadh ort riamh?

Íomhánna le caoinchead ó Anthony Toole

Nuair a théim ar thuras
déanaim rud ar bith a deir an
treoraí faoin áit a thaifeadadh
ar an taifeadán gutha,
breacaim síos go leor nótaí
agus glacaim go leor grianghraf.
Scríobhaim mo chuid nótaí
agus gach rud eile amach i
gceart ar an ríomhaire nuair a
théim abhaile. Bíonn sé níos
fusa gach rud a thuiscint ansin.
Seans go mbeadh dhá nó trí lá
oibre i gceist chun alt a scríobh
i gceart. Is nós liom é a scríobh
amach de lámh agus é a chur
in eagar9 de réir a chéile10 agus

ó bhord turasóireachta12 nó dream eile mar sin chun dul ar
thuras nó chun freastal ar imeacht agus íocann siad as na
costais taistil13 agus lóistín a bhaineann leis. B’fhéidir gur cead
isteach saor in aisce chuig imeacht, nó turas lae in Éirinn a
bheadh i gceist. Nó, seans gur seachtain thar lear14 a bheadh
ann. Is aoibhinn liom15 deiseanna mar sin a fháil chun cuairt a
thabhairt ar áiteanna nua agus foghlaim fúthu.

Dúirt scríbhneoir a raibh
seantaithí aige ar an gceird
liom tráth má tá d’ainm luaite
le halt go gcaithfidh sé a bheith
go maith. Gach alt leat a
fhoilsítear, caithfidh sé a bheith
chomh maith in Éirinn agus is
féidir20.

Anois is arís faighim cuireadh
Líon an Dúlra		
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Fea sac ht ar an bhF arr aig e
Na fíteaplanctóin abú!

Tá eolaithe le fada an lá ag iarraidh a fháil amach
cad as ar tháinig an bheatha, nó cén áit inar
thosaigh sí? De réir teoiric amháin1 is go domhain
in íochtar na farraige2 timpeall ar na craois
hidriteirmeacha3 a thosaigh an bheatha.
Is é is craos hidriteirmeach ann ná scoilt4 ar
ghrinneall na farraige5. Cruthaítear na scoilteanna
sin sna háiteanna a mbuaileann na plátaí
teicteonacha6 i screamh an domhain7 faoina chéile.
Uaireanta sileann7 an sáile8 anuas trí na scoilteanna.
Ansin téitear an sáile go dtí teocht an‑ard agus
brúchtar amach9 san fharraige arís é, ach é lán le
mianraí10 ansin.
Na mianraí sin sa sáile, ceaptar cur cuingríodh iad11
chun comhdhúile casta12 a dhéanamh. De réir a
chéile cruthaíodh próitéiní orgánacha13 ar a dtugtar
DNA (aigéad dí-ocsairibeanúicléasach) astu.

Daoine daonna

Creachadóirí beaga
Luibhiteoirí
Fíteaplanctóin agus feamainn

2 Forbraíonn na próitéiní ina gcealla beo

1 Próitéiní orgánacha

Carraig bholcánach

Pirimid Bhia na Mara

Creachadóirí meánacha

An chéad chill sin, is dócha gur macasamhail na
mbaictéar18 atá againn anois a bhí inti. In imeacht
na milliún agus na milliún bliain d’éirigh na cealla
sin níos casta. Thosaigh próiseas na héabhlóide19
agus in imeacht ama bhíodar ábalta gluaiseacht.
Uathu sin a d’fhorbair an eagsúlacht fhairsing
bheatha20 a fhaightear ar domhan anois – tú féin
san áireamh!

An Fharraige

Tar éis don chlóraifill teacht ar an saol tháinig ann
d’orgánaigh5 ar a dtugtar fíteaplanctóin. Is orgánaigh bheaga6
iad na fíteaplanctóin a fhaightear san fharraige, i locha agus
in aibhneacha. Faightear gar don dromchla iad áit a mbíonn
solas na gréine le fáil. Gineann na horgánaigh bhídeacha sin
tuairim is leath den ocsaigin a bhíonn san aer a análaímid.

Creachadóirí móra

Faightear pócaí micreascópacha14 sa charraig
bholcánach timpeall ar na craois. Ceaptar gur
fheidhmigh na pocaí sin mórán mar a bheadh
balla cille15 ann. Chuir sé sin ar chumas16 na
bpróitéiní DNA sin scoilteadh agus atáirgeadh
a dhéanamh. Meastar gur ar an gcuma sin a
cruthaíodh an chéad chill bheo17.

3 Forbraíonn
na cealla ina
n-orgánaigh
chasta

Is ceimiceán orgánach1 é an chlóraifill2. Ba chéim
thábhachtach i bhforbairt na beatha é éabhlóid3 an
cheimiceáin sin. Baineann an chlóraifill úsáid as solas na
gréine chun ocsaigin agus ceimiceáin eile a dhéanamh as
dé-ocsaíd charbóin agus uisce. Fótaisintéis4 a thugtar ar an
bpróiseas sin.
Sceitseanna le John Joyce

Tús na Beatha

Póca sa charraig

Déanann na fíteaplanctóin obair thábhachtach eile chomh
maith. Is iad na fíteaplanctóin a chuireann bonn faoi7 phirimid
an bhia8 san fharraige. Tá sraitheanna éagsúla i bpirimid an
bhia. Is é an bia a itheann na hainmhithe i ngach sraith ná na
hainmhithe, nó na horgánaigh, sa tsraith fúthu.
Is mar gheall ar na fíteaplanctóin a fhásann na plandaí mara.
Tá na plandaí sin ag bun na pirimide agus is iad na plandaí
sin a itheann bairnigh9, faochain10, cuáin mhara11, sliogéisc12
agus luibhiteoirí13 eile. Os a gcionn sin tá ainmhithe eile,
creachadóirí, a itheann na luibhiteoirí – smugairlí róin14,
crosóga mara15, portáin16 agus éisc bheaga, mar shampla. Os a
gcionn sin arís tá ainmhithe níos mó a itheann na creachadóirí
beaga sin. Ag barr na pirimide ar fad atáimidne, an cine
daonna. Ithimidne go leor de na hainmhithe móra (agus de
na hainmhithe beaga gan amhras). Ach, bíonn an phirimid ar
fad ag brath go hiomlán ar na fíteaplanctóin agus an obair a
dhéanann siad. Mura mbeidís sin ann, ní hamháin go mbeimis
gann ar aer17 ach ní bheadh aon neach beo eile le fáil san
fharraige.
Na fíteaplanctóin abú!
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An Fóm har
Tá an fómhar buailte linn agus tá an lá ag éirí níos giorra.
Ach tá fuadar faoi na hainmhithe ar fad fós agus iad ag ullmhú don
gheimhreadh fuar fada a bheidh ag teacht.
Féach an féidir leat na tomhais seo thíos a oibriú amach.

Is éan oíche é an t-éan
creiche5 seo. Téann sé
ag seilg san oíche.

Lasann
sí seo an spéir
san oíche.

Níl aon ghá le
solas nuair is
féidir macalla1 a
úsáid chun rudaí a
aimsiú.

Nuair a thosaíonn na
duilleoga ag titim de na
crainn, tosaíonn an toradh
blasta seo ag titim chomh
maith.

San fhómhar, bíonn
an t-ainmhí seo ag
iarraidh an oiread
meáchain agus is féidir2
a chur suas sula dtagann
an geimhreadh.

Is fungais3 iad na rudaí
seo. Fasann siad go
rábach4 san fhómhar,
thar oíche uaireanta.
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Tá sé in am na torthaí
ollmhóra seo sa
ghairdín a bhaint.
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An Sao l Mó rth imp eal l Ora inn

Le Michael Ludwig

Foscadh i lár na Stoirme

Eolas ón Oighear!

Íomhá le caoinchead NASA/JAXA Hal Pearce

Tá eolas an-luachmhar1 i dtaisce sna hoighearshruthanna2 a bhíonn
thuas go hard sna sléibhte sna hAlpa agus in áiteanna eile mar sin
timpeall an domhain. Is tharr tréimhse an-fhada a rinneadh na
hoighearshruthanna sin agus tá stair na mílte bliain sa sneachta
agus san oighear iontu. De réir mar chruinnigh an sneachta agus
an t-oighear sin thar na mílte bliain ceapadh bolgáin aeir3 istigh sna
oighearshruthanna. Is féidir mórán a fhoghlaim faoin atmaisféar4 na
mílte bliain ó shin ach anailís a dhéanamh ar na bolgáin aeir sin.
Tá na hoighearshruthanna ag leá anois mar gheall ar an athrú aeráide5.
Ach tá eolaithe ag obair go dian chun an t-eolas luachmhar sin atá i
dtaisce sna hoighearshruthanna a chaomhnú6. Druileálann siad isteach
san oighear chun na samplaí a bhailiú. Colúin den oighear7 a bhíonn
sna samplaí sin, bíonn gach ceann acu méadar ar fad. Croíleacáin8 a
thugtar orthu. Tá na croíleacáin sin á stóráil9 i

Réab Spéirling Matthew1 trasna Mhuir Chairib agus chósta thoir theas2
Stáit Aontaithe Mheiriceá i mí Mheán Fómhair 2016. Istigh i gcroílár na
stoirme3 bíonn sé i bhfad Éireann níos ciúine4 agus níos socra ná mar a
bhíonn amuigh ar imeall na stoirme. Thug roinnt meiteareolaithe5 a bhí
ag leanúint na stoirme rud suimiúil faoi deara nuair a d’fhéach siad ar
íomhánna radair6 den stoirm. Chonaic siad go raibh go leor ealtaí éan7

reoiteoirí speisialta faoi láthair, ach tá sé i gceist

isitgh i gcroílár na stoirme.

iad a bhogadh go dtí an áit is fuaire ar domhan,

Rug an stoirm ar8 go leor éan, is cosúil. Ach d’éirigh leo croílár na stoirme

an tAntartach. Cuirfear ar stóras iad i gcuas

a bhaint amach mar a raibh foscadh9 agus tearmann10 le fáil. Seachas

sneachta10 a tógadh go speisialta chun iad a

iarracht a dhéanamh éalú amach tríd an stoirm d’fhan siad ann ag eitilt

stóráil go slán sábháilte.

leo ina lár agus á leanúint ar feadh na slí de réir mar a réab sí léi. Ar

Cá bhfios cé na rúin a scaoilfear as na bolgáin

deireadh nuair a lagaigh an ghaoth agus nuair a bhí sé sábháilte bhíodar

aeir sin ó na mílte bliain ó shin nuair a rachaidh

ábalta a dtearmann i lár na stoirme a fhágáil. Nach iad a bhí cliste!

Eolas ó dhuibheagán an spáis

Is dúshlán athchúrsála1 é Gealltannas DTLL do

Bhí alt againn in eagrán an fhómhair anuraidh faoi Rosetta, spásárthach1 de

Scoileanna . Dá nglacfadh do scoilse páirt sa

chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa2. Bhí éacht3 déanta ag Rosetta nó

dúshlán d’fhéadfaí beart a dhéanamh3 ar son

bhí sí tar éis aistear fada4 a dhéanamh chun teacht suas leis an gcóiméad5

na timpeallachta4 agus airgead a bhailiú ar son

67P Churyumov‑Gerasimenko. 10 mbliana a chaith Rosetta ag taisteal tríd

carthanachta5 ag an am céanna!

an spás ar a haistear 405 milliún cilliméadar chun teacht suas leis an

Is é atá i gceist leis an dúshlán ná gealltanas

gcóiméad. Ina dhiaidh sin, chaith sí dhá bhliain eile ar fithis6 timpeall

a thabhairt go ndéanfaidh an scoil cadhnraí

ar an gcóiméad ag bailiú eolais faoi agus ag glacadh grianghraf de.

ídithe6 a athchúrsáil. Ní chosnaíonn sé

Chuir Rosetta árthach beag7 síos go dtí dromchla an chóiméid8

pingin rua7 ar an scoil mar cuireann DTLL na

chun breis eolais fós a bhailiú. Ach ar an drochuair thit an t-árthach

boscaí athchúrsála ar fáil. Ní hamhain sin,

sin ar mhullach a chinn9 nuair a thuirling sé agus chuaigh sí i bhfostú10

ach faigheann carthanacht Laura Lynn €5 as

faoi charraigeacha agus í bunoscionn. Árthach grianchumhachtaithe11 a bhí

gach bosca cadhnraí a athchúrsáiltear. Is é

inti agus de bharr nach raibh solas na gréine ag titim uirthi ní raibh sí ábalta a

carthanacht Laura Lynn an t-aon dream in

cuid cadhnraí a luchtú12. Fágadh gan chumhacht í ar deireadh agus níor aimsigh

Éirinn a chuireann cúram ospíse9 ar fáil do

Rosetta arís í go dtí go gairid roimh dheireadh an mhisin.

leanaí .

Mar sin féin, tá an oiread sin eolais agus sonraí bailithe ag Rosetta í féin anois

Ní gá ach clárú le DTLL chun páirt a ghlacadh

go mbeidh eolaithe gnóthach ar feadh na mblianta agus iad ag déanamh anailís

sa dúshlán. Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin

orthu.

dúshlán féin agus faoi

Árthach grianchumhachtaithe ba ea í Rosetta freisin. Mar sin, de réir mar d’eitil

charthanacht Laura Lynn ach

sí amach ón ngrian bhí ag teip ar a cuid cadhnraí. Tháinig deireadh leis an

cliceáil ar na naisc seo thíos.

misean nuair a d’éirigh leis na heolaithe Rosetta thabhairt anuas de thuairt13 ar

www.LauraLynn.ie

an gcóiméad sula raibh na cadhnraí ídithe ar fad. D’éirigh leo íomhánna soiléire

2

8

10

de dhromchla an chóiméid a ghlacadh díreach roimh an tuairt. Tá deireadh le

www.weeepledge.ie

Íomhá den
chóimeád a
ghlac Rosetta

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36603034

Dúshlán Athchúrsála DTLL

By ESA/Rosetta/NAVCAM, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0-igo,

eolaithe i mbun staidéir orthu.

haistear Rosetta anois ach tá obair mhór thábhachtach déanta aici!
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Lea tha na ch Gn íom haí och ta

Ag crochadh thart
leis na sciatháin
leathair
Lean na treoracha

Seo na rudaí a bheidh uait:

anseo thíos chun clár

•

6 phionna éadaigh adhmaid2

fógraí1 deas a dhéanamh •
le haghaidh Oíche
•

Siosúr

Shamhna.

Píosa mór cairtchláir

•

1

Péint dhubh nó marcóir dubh

Beidh tú ábalta do chuid •

2 mhéadar de shreangán3

grianghraf agus rudaí eile •

Téip nó gliú

a ghreamú air.
4
2 Rianaigh

an
teimpléad
den
sciathán
leathair
thuas.
Dathaigh
an cruth le marcóir dubh agus gearr
amach é. Bí cinnte nach mbíonn aon
phaistí bána fágtha timpeall ar an imeall5.
Má bhíonn aon phaistí bána ann dathaigh
iad sin le marcóir dubh.

5

Déan an méid sin ar fad sé (6)
huaire. Ba cheart go mbeadh
sé (6) phionna agus sé (6)
sciathán leathair agat.

3

Tarraing dearadh éigin ar an gcairtchlár anois
– dearadh éigin a bheadh oiriúnach d’Oíche
Shamhna; líon damháin alla7, teach taibhsí8,
puimcín nó rud
éigin mar sin.
Cuir poill sa
chairtchlár
agus déan an
sreangán a
fhí tríothú9.
Ceangail an
sreangán
ar chúl an
chairtchláir.
Líon an Dúlra		

Péinteáil na
pionnaí adhmaid
le péint dhubh
agus lig dóibh
triomú. Mura
bhfuil péint
dhubh agat
d’fhéadfá
marcóir dubh a
úsáid.

6

Íomhánna le caoinchead Susan Murphy Wickenscom

Teimpléad

Greamaigh sciathán leathair páipéir 4
de gach ceann de na pionnaí.
Is féidir úsáid a bhaint as téip nó gliú.
Greamaigh iad6 ar an gcuid den phionna
a fháisceann
tú chun é a
oscailt, agus ní
ar an gcuid sin
den phionna
a dhúnann
chun greim a
choinneáil na
heádaí.

Gearr amach sé (6) dhronuilleog chairtchláir10.
Dathaigh imeall na ndronuilleog le péint dhubh nó
le marcóir dubh.
Bain úsáid as na
pionnaí sciatháin
leathair chun
iad ghreamú ar
na sreangáin.
Féadfaidh tú nótaí
a scríobh orthu,
nó grianghraif a
ghreamú orthu.
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Dat hai gh Lea t

Teach Taibhsí
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Dia lan n Dú lra

Fómhar 2017
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An mian leat crann
a
chur an fómhar se
o?
Tá físeán an-mhaith
ag
Comhairle Crann na
hÉireann a thaispe
ánann
conas é a dhéanam
h.
http://tr

eecouncil.ie/initia
tives/schools/

Comhair líon na
ngléas sa teach
a bhfuil cadhnraí
iontu. Dá mbeidís
go léir le hathrú,
cé mhéad cadhnra
a bheadh le
hathchúrsáil agat?

Féach ar fheochad
án
nó ar chaisearbhá
n lá
gaofar.
An féidir leat na sío
lta
a fheiceáil agus an
ghaoth á séideadh
den phlanda?

t gur
Lig or eoir ábhar
n
scríbh hú. Scríobh
t
l
ti
tais
agus
gairid ar áit
l
a
scé
os
at
cur sí
déan mhaith le
r
a
n
i
éig
adh
bharf
a
go dta eile cuairt
e
n
i
.
i
o
da
irth
airt u
thabh

Féach ar na plandaí
atá ag fás sa
ghairdín. An féidir
leat a oibriú amach
conas a scaiptear a
gcuid síolta?

Gabhaimid buíochas le gach duine a chabhraigh linn agus
an t-eagrán seo de Líon an Dúlra á réiteach againn, go háirithe
John Joyce, Michael Ludwig, Robbie Murphy, Anthony Toole,
Vicky West, Alan D. Wilson agus Jez Wickens.
Tabhair cuairt ar Stáisiún Mara Inis Arcáin ag www.sherkinmarine.ie
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Suirbhéireacht Gheolaíochta
na hÉireann

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 2 ar lean

Cuairteoir agus Cealg = A Visitor with a Sting

9. suanbhruith = simmer

1. smugairle an chompáis = compass jellyfish

10. Blaistigh = season

2. smugairle róin = jellyfish

11. goirt = salty

3. go forleathan = widespread
4. speicis dhúchasacha = native species
5. smugairle an tseoil = Portuguese Man o’ War
6. braiteoga fada nimhiúla = long poisonous tentacles
7. cealg = sting

Lch 3
An Feochadán Colgach = The Spear Thistle
1. ar thalamh bán = on waste ground
2. an feochadán colgach = the spear thistle

8. taom = seizure
9. turraing anaifiolachtach = anaphylactic shock
10. aimsir bhrothallach = warm weather
11. Sábháilteacht Uisce na hÉireann = Irish Water
Safety
12. rabhadh a eisiúint = to issue a warning

3. débhliantóg = a biennial (plant)
4. bláthaíonn sé = it blossoms
5. Feonn = it withers
6. ina roiséad = in a rosette
7. leaite amach = flattened out
8. duilleoga móra fiaclacha = big serrated leaves

13. do shurfálaithe = to surfers

9. dealg ghéar = a sharp spine

14. surfálaithe eitleoige = wind surfers

10. clúmh = down

15. cadhcóirí = kayakers
16. a bheith an-airdeallach = to be extremely vigilant

Diúilicíní, Colmóir agus Trátaí = Mussels, Hake
and Tomatoes

11. cadás = cotton
12. an taobh thíos = the under side
13. bláthanna corcra dealgacha = spiny purple flowers
14. ar ghais chraobhacha = on branched stems

Na Comhábhair = The Ingredients

15. braislí scaoilte = loose bunches

1. 1 kg de dhiúilicíní = 1 kg of mussels

16. bláthóga dhioscacha = disc florets

2. Cnap ime = a knob of butter

17. sa bhláthcheann = in the flowerhead

3. 150 ml d’fhíon geal = 150 ml of white wine

18. mar fhiaile = as a weed

4. colmóir = hake

19. neart neachtair = plenty of nectar

5. scafa = skinned

20. faoina scáth = under its shelter

6. ola ológ = olive oil
7. 3 chainneann mhóra = 3 large leaks

Fine = Family

8. gearrtha ina slisní tanaí = cut into thin slices

1. nóinín = daisy

9. 2 ionga gairleoige = 2 cloves of garlic

2. caisearbhán = dandelion

10. 3 chraobhóg thíme = 3 sprigs of thyme

3. fine na n-astar = the aster family

11. de thrátaí mionaithe = of chopped tomatoes

4. bláthanna ilchodacha = compound flowers

12. piobar dubh úrmheilte = freshly ground black
pepper

5. braisle dlúth = a dense cluster

13. de pheirsil leathanduillí = of broad leaf parsley

6. bláthóga = florets

Síolta ar an ngaoth … Seeds on the wind

An Modh = The Method

1. scaiptear = spread

1. giúrann = barnacle

2. ribí éadroma = light/fine hairs

2. screamh = crust

3. canach feochadáin = thistle down

3. go cothrom = evenly

4. timthriall = cycle

4. síothlán = colander
5. an leacht cócarála = the cooking juices
6. agus tú á gcorraí = while stirring them

Fíricí maidir leis an bhfeochadán = Facts about
the thistle

7. i gcrúiscín tomhais = in a measuring jug

1. Féaraigh = meadows/grassland

8. grean = grit
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Foc lói rín
Lch 4
An tIoguána Mara = The Marine Iguana

Lch 4 ar lean

1. an t-ioguána mara = the marine iguana

18. ainmhí fuarfhuilteach = a coldblooded animal

2. laghairt mhara = marine lizard

19. téite suas = warmed up

3. ioguána talún = land lizard

20. teas na gréine a shú isteach = to absorb the sun’s
heat

17. chomh domhain le = as deep as

4. a shíolraigh siad = they descended from
5. de thaisme = by chance
6. ar lomáin nó ar fhásra = on logs or on vegetation
7. scaipeadh aigéanach = oceanic dispersal
8. maidir lena n-éabhlóid = with regard to their
evolution

lch 5
An Ghé Cheanadach = The Canada Goose
1. ag pórú = breeding

9. na foscpeicis aonair = the individual species

2. sa Ghraonlainn = in Greenland

10. sin é faoi deara = this is what causes/this is the
reason for

4. téann sí ar imirce ó dheas = she emigrates south

3. níos faide ó dheas = further south
5. ealta géanna = flocks of geese

Na hioguánaí óga = the young iguanas

6. bíonn eagar v-chruthach ar an ealta = the flock
arranges themselves in a v-shape

1. San fhiántas = in the wild

7. is suaithinseach an radharc é = it is a remarkable
sight

2. déanann siad cúpláil = they mate
3. céile a mhealladh = to attract a mate
4. sa luaithreamhán bolcánach = in the volcanic ash
5. bíonn na huibheacha ar gor = the eggs incubate

8. a bhí á gcoimeád = which were being kept
9. i mbailiúcháin phríobháideacha = in private
collections
10. a shíolraigh = they descended from

Creachadóirí = Predators
1. creachadóirí dúchasacha = native predators
2. ainmhithe neamhdhúchasacha = non-native animals
3. rangaithe = classified
4. i mbaol a dhíothaite = in danger of extinction
5. speiceas faoi chosaint = a protected species

11. luibhiteoir = vegetarian
12. imeall a goib = the edge of its beak
13. smigiris = chin strap
14. an-suaithinseach = very distinctive

An Teaghlach = The Family

Bia = Food

1. Le linn shéasúr na cúplála = during the mating
season

1. luibhiteoir = vegetarian

2. páirtí = mate/partner

2. algaí = algae

3. gandal = gander

3. feamainn = seaweed

4. éan gé = gosling

4. a cholainn = his body
5. tar éis forbairt = has developed
7. a scríobadh = to scrape

Lch 6
An Síol á Scaipeadh = Spreading the Seed

8. eireaball leacaithe = a flattened tail

1. atáirgeadh = reproduce

9. croibh fhada ghéara = long sharp claws

2. scaiptear síolta = seeds are shed

10. sruthanna láidre = strong currents

3. saintréithe = characteristics

6. smut gear maol = a short blunt snout

11. an farasbarr salainn = the excess salt
12. faireoga speisialta = special glands

Ar an nGaoth = On the wind

13. ceangailte lena chuid polláirí = connected to his
nostrils

1. canach feochadáin = thistle down

14. ligeann sé sraoth = he sneezes

3. caisearbhán = dandelion

2. seiceamar = sycamore

15. folt bréige bán = a white wig
16. tumadh síos = dive
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Foc lói rín
Lch 6 ar lean

Lch 7 ar lean

Pléascadh = Bursting

14. seachtain thar lear = a week abroad

1. i bhfaighneoga = in pods

15. is aoibhinn liom = I love

2. nuair a bhíonn na síolta aibí = when the seeds are
ready/mature

16. toradh mo chuid oibre = the results of my work

3. bláthcheann goirmín = seedhead of a pansy

18. a scríobh go snasta = to write well

Titim = falling

19. is cuid den eachtra é sin = that’s part of the
adventure

17. dua = hard work

20. chomh maith in Éirinn agus is féidir = as good as it
can possibly be

toradh trom = a heavy fruit
cnó capaill = a horse chestnut

Ar snámh = floating
1. Cnó cócó = a coconut

Lch 8
Tús na beatha = The Beginning of Life

Síolta a chruinniú agus a ithe = gathering and
eating seeds

1. De réir teoiric amháin = according to one theory

1. nuair a chacann siad = in their droppings

3. na craois hidriteirmeacha = hydrothermal vents

2. dearcán = acorn

4. scoilt = crack

3. smear dubh = blackberry

5. ar ghrinneall na farraige = on the seabed

4. silín = cherry

6. na plátaí teicteonacha = the tectonic plates

2. in íochtar na farraige = at the bottom of the sea

7. i screamh an domhain = in the earth’s crust

Greamú = sticking

8. sileann = seeps

1. dealga = spines

9. an sáile = the seawater

2. crúcaí bídeacha = tiny hooks

10. brúchtar amach = it erupts out

3. má chuimlíonn siad = if they rub against

11. mianraí = minerals

4. ag gabháil thar braid = going by

12. cuingríodh iad = they combined

5. greamaíonn siad dá gcuid fionnaidh = they stick to
their coat/fur

13. comhdhúile casta = complex compounds
14. próitéiní orgánacha = organic proteins
15. pócaí micreascópacha = microscopic pockets

Lch 7
Anthony Toole – Scríbhneoir Ábhar Taistil =
Anthony Toole – Travel Writer
1. scríbhneoir ábhar taistil = travel writer

16. balla cille = a cell wall
17. chuir sé sin ar chumas na bpróitéiní = this allowed
the proteins to
18. an chéad chill bheo = the first living cell

2. an saol amuigh faoin aer = the great outdoors

19. macasamhail na mbaictéar = similar to the
bacteria

3. i gcéin is i gcóngar = near and far

20. próiseas na héabhlóide = the process of evolution

4. cúrsaí taistil = travel matters
5. oiliúint fhoirmiúil = formal training

21. an éagsúlacht fhairsing bheatha = the broad
variety of life

6. faoi cheird na scríbhneoireachta = about the craft
of writing

Na fíteaplanctóin abú = The great phytoplankton

7. taifeadán digiteach gutha = a digital voice recorder

1. ceimiceán orgánach = an organic chemical

8. gan choinne = unexpectedly

2. an chlóraifill = chlorophyll

9. é a chur in eagar = to edit it

3. éabhlóid = evolution

10. de réir a chéile = gradually

4. fótaisintéis = photosynthesis

11. é a chlóscríobh = to type it up
12. ó bhord turasóireachta = from a tourist board

5. tháinig ann d’orgánaigh = organisms came into
being

13. na costais taistil = the travel costs

6. orgánaigh bheaga = small organisms
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Foc lói rín
Lch 7 ar lean

6. pingin rua = a penny

7. a chuireann bonn faoi = it forms the basis for

Lch 10 ar lean

8. pirimid an bhia = the food pyramid

7. boscaí athchúrsála = recycling boxes

9. bairnigh = limpets

8. cúram ospíse = hospice care

10. faochain = winkles

9. do leanaí = for children

11. cuáin mhara = sea urchins

Foscadh i lár na Stoirme = Shelter in the eye of
the storm

12. sliogéisc = shellfish
13. luibhiteoirí = vegetarians

1. Réab Spéirling Matthew = Hurricane Matthew
blasted/blew

14. smugairlí róin = jellyfish
15. crosóga mara = starfish

2. chósta thiar theas = the south west coast

16. portáin = crabs

3. i gcroílár na stoirme = in the very centre of the
storm/in the eye of the storm

17. gann ar aer = short of air / not much air

4. i bhfad Éireann níos ciúine = much, much calmer
5. roinnt meiteareolaithe = some meteorologists

Lch 9
An Fómhar

6. íomhánna radair = radar images
7. ealtaí éan = flocks of birds

1. macalla = echo
2. an oiread meáchain agus is féidir = as much weight
as possible
3. fungais = funguses
4. go rábach = abundantly

8. rug an stoirm ar = the storm caught
9. mar a raibh foscadh = where there was shelter
10. tearmann = safe haven

Eolas ó dhuibheagán an spáis = Information from
the depths of space

5. éan creiche = a bird of prey

1. spásárthach = a spacecraft

Lch 10
Eolas ón Oighear = Knowledge from the ice

2. de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa =
belonging to the European Space Agency
3. éacht = a feat

1. eolas an-luachmhar = valuable information

4. aistear fada = a long journey

2. sna hoighearshruthanna = in the glaciers

5. teacht suas leis an gcóiméad = to catch up with
the comet

3. bolgáin aeir = air bubbles
4. a fhoghlaim faoin atmaisféar = to learn about the
atmosphere

6. ar fithis = in orbit

5. athrú aeráide = climate change

8. dromchla an chóiméid = the surface of the comet

6. a chaomhnú = to preserve

9. thit ar mhullach a chinn = it tumbled

7. colúin den oighear = columns of the ice

10. chuaigh sé i bhfostú = it got stuck

8. croíleacáin = cores
9. á stóráil = are being stored

11. árthach grianchumhachtaithe = a solar powered
vessel

10. i gcuas sneachta = in a snow chamber

12. a cuid cadhnraí a luchtú = to charge her batteries

7. árthach beag = a small vessel

13. anuas de thuairt = down with a crash

Dúshlán Athchúrsála DTLL = WEEE Recycling
Challenge
1. dúshlán athchúrsála = recycling challenge
2. Gealltannas DTLL do Scoileanna = The WEEE Pledge
to Schools
3. beart a dhéanamh ar son na timpeallachta = do
something for the environment

Lch 11
Ag crochadh thart leis na sciatháin leathair =
Hanging around with the bats
1. clár fógraí = notice board
2. pionna éadaigh adhmaid = wooden clothes pegs

4. ar son carthanachta = for charity

3. 2 mhéadar de shreangán = 2 metres of string

5. cadhnraí ídithe = used batteries

4. Rianaigh an teimpléad = trace the template
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5. timpeall ar an imeall = around the edge
6. ar an gcuid den phionna a fháisceann tú = on the
part of the peg that you squeeze
7. líon damháin alla = a spider’s web
8. teach taibhsí = a haunted house
9. a fhí tríothú = to weave through
10. dronuilleog chairtchláir = rectangle of cardboard

Suirbhéireacht Gheolaíochta
na hÉireann
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