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Lea tha na ch an Eag art hór a
Solas sa spéir!

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

Is grianghrafadóir é mo dheartháir Robbie
agus is breá leis grianghraif den spéir a
ghlacadh. Anseo in Inis Arcáin ní bhíonn sé
ar easpa inspioráide mar bíonn an spéir go
hálainn ar fad anseo. Is é Robbie a ghlac an
dá ghrianghraf seo ar dheis den ghrian agus í
ag dul faoi1.
An ceann ar bharr, tá colún gréine2 le feiceáil

Susan

ann. Sin an colún solais a fheictear ag síneadh

R-phost:

suas3 tríd an spéir ón ngrian. Criostail bheaga
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oighir4 san atmaisféar5 is cúis leis sin. Feictear

Láithreán Gréasáin:

colúin ghréine le héirí nó le dul faoi na gréine6
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nuair a bhuaileann solas na gréine na criostail

Eagarthóir:

sin san atmaisféar. Tarlaíonn a leithéid le

Susan Murphy Wickens

solas saorga7 chomh maith, ach colún solais8
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Tá dhá ghrian bhréige9 le feiceáil sa dara
grianghraf. Criostail oighir san atmaisféar
is cúis leis an ngrian bhréige chomh maith.
Sa chás seo lúbtar solas na gréine10 agus é

Thuas: colún gréine os cionn Loch Trasna.
Thíos: dhá ghrian bhréige.

2018 Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid
ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
Comhfhreagraí Eachtrach:
Michael Ludwig

ag gabháil trí na criostail11. Athraonadh12 a
thugtar ar a leithéid, b’fhéidir gur fhoghlaim tú an focal sin sa rang eolaíochta. Is minic
a bhíonn péire díobh ann, ceann ar dhá thaobh na gréine ar uilleann (22°) leis an ngrian
féin. Focal eile ar ghrian bhréige ná pairhéilean13.

Leagan Gaeilge:
© Foras na Gaeilge 2019
© Stáisiún Mara Inis Arcáin 2018
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4 fhilléad colmóra – tuairim is 175 g an filléad,
an craiceann agus na cnámha bainte
Salann agus piobar dubh úrmheilte
4 spúnóg bhoird d’ola ráibe2
4 – 6 phráta mheánmhéide3, iad scafa4,
cócaráilte agus mionghearrtha5
1 oinniún dearg, é scafa agus gearrtha ina
shlisní tanaí
2 chlóbh gairleoige6, iad scafa agus
mionghearrtha
2 chúirséad7, iad gearrtha ina mbaitíní8
24 ológ dhubha9, na clocha bainte astu
100 g de thrátaí griantriomaithe10, ba chóir an
sú a scagadh astu11
1 taespúnóg de dhuilleoga úra tíme12
Sú leathlíomóide
1

•

•

•

Blaistigh13 an colmóir leis
an salann agus leis an
bpiobar dubh.
Úsáid friochtán mór14,
tuairim is 30 cm ar
leithead15. Doirt 2 spúnóg bhoird d’ola ráibe ar an bhfriochtán agus
las an teas faoi. Leag na filléid cholmóra ar an bhfriochtán agus bíodh
taobh na feola thíos16. Déan iad a chócaráil ar feadh 4 nóiméad ar an
dá thaobh. Bain amach agus coinnigh te iad.
Cuir a thuilleadh ola ar an bhfriochtán, agus frioch na prátaí
cócaráilte, an t-oinniún agus an ghairleog ar feadh 3 – 4 nóiméad.
Measc isteach na cúirséid, na hológa dubha, na trátaí, agus na
duilleoga tíme. Ansin fág ag cócaráil ar feadh 2 – 3 nóiméad iad.
Blaistigh le salann, le piobar dubh agus le sú líomóide iad.

Bia do Cheathrar (4)
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Íomhánna le caoinchead www.bordbia.ie

Íomhánna le caoinchead Robbie Murphy

a thugtar air sa chás sin.
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Ain mh ith e

An Caochán
Ainm Eolaíochta: Talpa europaea

Bíonn a chosa ar fad an-ghairid ach bíonn na lapaí
tosaigh mór agus leathan, iad mar a bheadh
sluaiste ann9 agus an dá bhos casta amach10
i gcónaí. Tá 5 ionga ghéara ar na lapaí a
chabhraíonn leis agus é ag tochailt.

Fíricí maidir leis an gCaochán
Fad: 14 cm - 18 cm

Meáchan: 250 - 550 kg
Bia: Péisteanna talún de ghnáth, ach larbhaí feithidí
freisin.
Gnáthóg: Féarach, cluainte agus gairdíní
Dáileadh: Faightear an caochán go forleathan sa
Bhreatain agus i dtuaisceart mhór-roinn na hEorpa.
Ní fhaightear in Éirinn é áfach.
Torc a thugtar ar an gcaochán fireann, cráin a
thugtar ar an gceann baineann agus coileán a
thugtar ar an gceann óg.

Níl an caochán dall ar fad, tá súile beaga bídeacha
aige ach níl radharc na súl go maith aige11. Caitheann sé
formhór mór a shaoil sa dorchadas agus dá bharr sin bíonn sé
ag brath go mór ar a shrón láidir12 agus ar an mothú13.
Cé go bhfuil cluasa istigh ina cheann aige níl aon phoill
chluaise aige14 mar a bheadh ar mhamaigh eile. Coinníonn sé
sin an chré amach as na cluasa agus fágann sé nach bhfuil siad
chomh géar lena shrón15.
Ainmhí aonaránach16 is ea an caochán agus is fearr leis
maireachtáil ar a chonlán féin17. Is annamh a fheictear é os
cionn talún. Caitheann sé a shaol ar fad beagnach sna tolláin
agus é ag tochailt leis de shíor. Ní bealaí taistil18 amháin a
bhíonn sna tolláin, déanann sé seomraí éagsúla iontu chomh
maith. Stórálann sé bia i gcuid acu agus feidhmíonn cinn eile
mar sheomraí codlata agus mar sheomraí breithe19.

Íomhá le caoinchead Talpa_europaea_MHNT_pate CC BY-SA 4.0 Didier Descouens

Mamach beag1 is ea an caochán. Bíonn corp fada sorcóireach2
aige agus é clúdaithe le fionnadh síodúil dubh3. Bíonn guairí
íogaire féasóige4 ar a shrón aige, ach seachas sin bíonn a shrón
maol ar fad5. Bíonn eireaball gearr air a ghobann in airde6
agus ribí íogaire7 ar a bharr. Maireann an caochán i dtollán
faoin talamh8 agus cuimlíonn na ribí íogaire sin ar a eireaball
agus na guairí sin ar a shrón le síleáil agus fallaí an tolláin.
Cabhraíonn sé sin leis chun a bhealach a dhéanamh timpeall.

Na lapaí tosaigh bíonn siad mór agus leathan, iad mar
a bheadh sluaiste ann. Baineann an caochán lánleas
astu agus é ag tochailt.

ceann óg san ál. Iompraíonn an mháthair na cinn óga ar
feadh ceithre seachtaine sula dtagann siad ar an saol. Fágann
siad a máthair tar éis 5 seachtaine agus bíonn siad ábalta
maireachtáil leo féin.

Cad atá ar an mbiachlár?

Faightear an caochán in áiteanna ina bhfuil an
ithir1 domhain go leor le tollán a thochailt. Ní haon
ionadh é, mar sin, gur péisteanna talún2 is
mó a itheann sé. Uaireanta cuireann sé
péisteanna i leataobh3 chun iad a ithe ar
ball. Is maith leis larbhaí feithidí4 a ithe
chomh maith.
Líon an Dúlra		

Tá cáil ar an gcaochán as na carnáin21 a dhéanann
sé. Dar le garraíodóirí agus feirmeoirí is crá croí é an
caochán.
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Íomhá le caoinchead Taupinières_-_Mole-hills CC BY2.5 PRA

Aon ál amháin20 a bheireann an caochán sa bhliain agus 2-7
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Pla nd aí

An Nóinín

Ainm Eolaíochta: Bellis perennis

Aithníonn gach duine an nóinín. Planda dúchasach1 is ea é in Éirinn.
Feictear ag fás é áit ar bith ina bhfuil faiche bhearrtha féir2. Faightear
nóiníní ar thalamh féaraigh3 nó ag fás cois cósta chomh maith mar
go mbíonn an féar gearr sna háiteanna sin de ghnáth. Nuair a bhíonn
geimhreadh bog ann, is minic a bhíonn sé faoi bhláth an bhliain ar fad.
Cruth spúnógach a bhíonn ar dhuilleoga an nóinín agus fásann siad ina
róiséad go dlúth leis an talamh4. Péacann na bláthanna5 aonair aníos as
an róiséad ar ghais chaola6.
Bláth ilchodach7 is ea an nóinín, é idir 10 mm agus 30 mm ar leithead.
Bíonn braisle dhlúth8 de bhláthóga dioscacha9 i gcroí buí an bhlátha féin.
Fásann bláthóga eile, iad bán agus cruth gathach orthu, timpeall ar chroí
an nóinín. Bláth ann féin is ea gach ceann de na bláthóga sin i ndáiríre.
Uaireanta bíonn imir den bhándearg10 ar rinn na mbláthóg bán gathach a
fhágann mar a bheadh luan bándearg11 timpeall ar an mbláth ar fad. Faoi
mar a dhéanann go leor bláthanna eile, druideann an nóinín na peitil12
isteach ar a chéile istoíche nó in aimsir ghruama dhorcha13.

Gaolta

Ilbhliantóg14 is ea an nóinín.
Ciallaíonn sé sin go maireann
an planda roinnt blianta. Tá
fréamhstoic ghearra
reatha15, ar a
dtugtar ríosóim16,
ag an nóinín.
Fágann na ríosóim sin gur
féidir leis na nóiníní scaipeadh
go rábach16 ar fud an ghairdín.
Dar le roinnt daoine gur fiailí
iad17, crá croí atá deacair a
ruaigeadh as an ngairdín.
Daoine eile, is breá leo
na bláthanna beaga bána a
fheiceáil.

Fíricí maidir leis an nóinín
Gnáthóg: Féarach gearr, dumhaigh thrá agus faichí
i ngairdíní
Dath: Bán agus buí
Airde: 5 – 20 cm
Líon an Dúlra		

Baineann an nóinín le
fine ollmhór1 ar a dtugtar
Asteraceae, fine ina bhfuil
21,000 speiceas nó mar
sin. Baineann go leor de na
bláthanna fiáine a fhaightear
in Éirinn leis an bhfine sin.
Tá gaol amháin ag an nóinín
atá an-chosúil leis ach é
cuid mhaith níos mó ná é.
Is é sin, an nóinín mór nó
an t-easpag speatháin2.
Bíonn an nóinín mór idir 20
mm agus 100 mm ar airde
agus bíonn an bláthcheann
i bhfad níos mó ná ceann an
nóinín.
I measc na ngaolta coitianta3
eile atá ag an nóinín, áirítear
An Nóinín Mór
an caisearbhán4, lus na
gréine5, an t-astar6, an camán meall7 agus an t-athair thalún8.
Baineann roinnt glasraí leis an bhfine sin freisin – an bliosán
gréine9, lus an tsiocaire10 agus an leitís11, mar shampla.
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Cao mh nú

Grá don Trá!
Íomhá le caoinchead www.beaches.ie

Breis eolais: www.beaches.ie

Tá an t-ádh orainn in Éirinn go bhfuil tránna áille againn
ar fud chósta uile na tíre. Ach an raibh a fhios agat go
ndéantar caighdéan an uisce1 san farraige a thástáil
i rith an tsamhraidh gach bliain? Dá mbeadh fonn ort trá
ar leith i do cheantar féin, nó in áit ar bith eile, a sheiceáil
d’fhéadfá cuairt a thabhairt ar www.beaches.ie.
Tugtar eolas ar an láithreán gréasáin2 sin maidir le thart
ar 200 trá. Cuirtear eolas ar fáil ann maidir le cé chomh
glan, nó eile, is atá an t-uisce3. De réir na dtástálacha is
déanaí tá an t-uisce ag 94% de na tránna a tástáladh ar
ardchaighdeán. Ach ar an drochuair, tá cúig thrá ann
nach bhfuil caighdeán an uisce iontu sásúil, agus
moltar don phobal gan snámh sna háiteanna sin.
Chomh maith leis na sonraí sin tá go leor eolais
ar an suíomh faoi chúrsaí sábháilteachta4 agus
faoi conas meas a léiriú ar an trá.

Cé a thástálann an t-uisce?

Is iad na húdaráis áitiúla1 a
thástálann an sáile2, nó uisce
na farraige, ag na tránna. Is é
sin, na comhairlí contae3 nó na
comhairlí cathrach4.

An trá álainn ag Bá na hEornan in iarthar Chorcaí.

Cad chuige a dtástáiltear an sáile?
Tástáiltear an t-uisce chun a chinntiú go bhfuil sé sábháilte
snámh ann. Uaireanta tarlaíonn go mbíonn baictéir
dhainseáracha1 san uisce agus dá mbeadh daoine ag snámh
ann bheadh baol mór ann go n-éireoidís breoite2. Is iad E. Coli
agus eintreacocas na stéige3 an dá chineál baictéar is coitianta4.
Orgánaigh bhídeacha5 is ea iad sin a mhaireann i
bputóga ainmhithe teofhuilteacha6 – daoine, ba,
madraí agus éanlaith san áireamh. Faightear
iad go flúirseach san fhaecas7, is é sin, cac8!
De ghnáth bíonn torthaí na dtástálacha9 ar
fáil taobh istigh de 48 uair an chloig. Chomh
luath is a bhíonn torthaí na samplála ar fáil ag an
údarás áitiúil, cuirtear ar fáil iad ar www.beaches.ie.

De ghnáth, glactar samplaí
díreach faoi bhun an dromchla5

Cad a tharlaíonn mura mbíonn an t-uisce
glan?

áit a mbeadh an t-uisce 1 m
ar doimhneacht6. Cuirtear an
taoide san áireamh7 nuair a
bhíonn an tástáil ar bun, ar ndóigh, mar baineann
contúirt áirithe8 leis obair. Ní i gcónaí a bhíonn sé
sábháilte a bheith ag siúl amach i gcrios an bhrutha9
nuair a bheadh tonnta ag briseadh ann10.
Maireann an séasúr oifigiúil snámha11 ó 1 Meitheamh
go 15 Meán Fómhair. Ar thránna áirithe déantar
sampláil ar an uisce go rialta ó dheireadh mhí na
Bealtaine go lár mhí Mheán Fómhair. De réir an dlí12 is
gá tástáil a dhéanamh ar an uisce uair sa mhí ag tránna
áirithe i rith an tséasúir shnámha. Ach déantar é a
thástáil gach coicís, nó gach seachtain fiú, in áiteanna
áirithe.
Líon an Dúlra		

Bíonn na húdaráis áitiúla ar a seacht ndícheall1 agus iad ag
iarraidh a chinntiú go mbíonn an t-uisce glan ag na tránna atá
faoina gcúram. Ach ar an drochuair truaillítear an t-uisce2 ó am
go chéile. Bíonn mórán cúiseanna leis sin3: uaireanta sceitear
séarachas isteach san fharraige4, nó uaireanta eile sceitear
eisilteach clós feirme5 isteach san fharraige. Nuair a tharlaíonn
a leithéid b’fhéidir go mbeadh ar an údarás áitiúil cosc snámha
a chur i bhfeidhm6. Sa chás go mbeadh an truailliú
go dona ar fad b’fhéidir go mbeadh orthu an trá a
dhúnadh ar fad. Tarlaíonn sé uaireanta go molfaí
do dhaoine gan a bheith ag snámh ag trá ar leith ar
feadh an tséasúir ar fad. Ach buíochas le Dia go
bhfuil an fharraige breá glan ag go leor
de na tránna timpeall na tíre!
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Lá Cois Trá

Garda
Tarrthála
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Ar agh aid h leis an oba ir
Oisín Foden, Oifigeach Forbartha Oideachais

Is mise an tOifigeach Forbartha Oideachais le Sábháilteacht Uisce na hÉireann (SUÉ). Is foras
reachtúil deonach é SUÉ. Tá sé mar aidhm againn feasacht a ardú maidir leis an dainséar a
bhaineann leis an uisce.

An bhfuil baint agat le fada le Sábháilteacht Uisce na hÉireann?

An féidir leis na daltaí cuid den eolas seo a fhoghlaim agus iad sa

Tá baint agam le Sábháilteacht Uisce na hÉireann ó bhí mé

seomra ranga?

an-óg. Nuair a bhí mé 12 bhliain d’aois rinne mé ceachtanna

Cinnte. Is cuid dhílis10 den chlár oideachais í an obair ranga.

sábháilteachta uisce ar Bhóthar na Trá. Tá 30 coiste ag

Sula bhfágann na daltaí an seomra ranga fiú foghlaimíonn siad

Sábháilteacht Uisce na hÉireann scaipthe ar fud na tíre agus

faoi chúrsaí sábháilteachta timpeall ar an uisce. Úsáideann na

táimse i mo bhall deonach de choiste na Gaillimhe ó bhí mé 16

múinteoirí roinnt acmhainní atá ar fáil ar líne. Is é cuspóir na

bliana d’aois. Ba bhall gníomhach mé d’Fhoireann Tonntarrthála

n-acmhainní sin ná meon na ndaltaí11 i leith uisce agus iompar

na Gaillimhe freisin. Bhínn ag múineadh cúrsaí sábháilteachta

na ndaltaí timpeall ar an uisce a athrú. Sna ceachtanna déantar

uisce agus tonntharrthála do dhaoine óga agus do dhaoine fásta

plé ar réimse fhairsing ábhar12: sábháilteacht agus tú ag snámh

a bhí ag iarraidh a bheith ina ngardaí tarrthála ar an trá, ag an linn

sa linn snámha, sabháilteacht agus tú ag snámh amuigh faoin aer

snámha, nó cois abhann. Caithfidh gardaí tarrthála a bheith ábalta

i lochanna nó in uiscebhealaí intíre, sábháilteacht agus tú ar an

aire a thabhairt dóibh féin san uisce agus a bheith ábalta daoine

bhfeirm agus sábháilteacht sa bhaile.

atá i mbaol a mbáite a tharrtháil.

An bhfoghlaimíonn na daltaí faoin mbaoi tarrthála?

Cén sórt oibre a dhéanann tú anois?

Foghlaimíonn. Déantar tarrthálacha ionsamhlaithe13 leis na

1

2

In 2014 ceapadh mar Oifigeach Forbartha Oideachais3 le

daltaí ar an talamh tirim ina mbaineann siad úsáid as an mbaoi.

Sábháilteacht Uisce na hÉireann mé. Bím ag obair i gcomhpháirt

4

Na baoithe dearga14 a d’fheicfeá i mboscaí buí cois uisce ar fud

leis na bunscoileanna agus leis na linnte snámha ar mhaithe le líon

na tíre, is é SUÉ a dhear iad. Cé go sábháiltear go leor daoine

na bpáistí a ghlacann páirt sa chlár oiliúna5 atá againn a mhéadú.

gach bliain a bhuí leis15 na baoithe sin, is minic a dhéantar

An Clár Oiliúna maidir le Sábháilteacht Uisce do Dhaltaí Bunscoile

loitiméireacht16 orthu nó a ghoidtear iad. Ach oiliúint a chur ar

a thugtar ar an gclár, nó PAWS, as Béarla (seasann PAWS do

dhaoine óga maidir le cé chomh tábhachtach agus atá na baoithe

Primary Aquatics Water Safety).

agus faoin mbealach le hiad a úsáid i gceart, tá súil againn go

Inis dúinn faoin gclár PAWS?

dtiocfaidh laghdú air sin. Ag cumasú na ndaltaí17 atáimid chun

Is é atá ann ná cúrsa a cuireadh le chéile chun freastal ar an

go mbeidh siad ábalta aire a thabhairt dóibh féin agus dá chéile

gcuraclam bunscoile6. Tá snáithe7 ar an gcuraclam corpoideachais

timpeall ar an uisce.

a bhaineann le hoiliúint uisce agus clúdaíonn an cúrsa gach gné

Cad é an rud is fearr leat faoi do phost?

den snáithe sin. Tá go leor múinteoirí bunscoile ina mbaill de SUÉ

Is iontach an rud é a bheith ag obair in eagras atá chomh

agus bhí páirt mhór acusan i leagan amach an chúrsa. Cuirtear

tábhachtach sin agus ar carthanas cláraithe18 é chomh maith. Tá

acmhainní8 ar fáil do na múinteoirí a chuidíonn leo oiliúint a chur

beagnach 5000 ball ann ar fud na tíre agus cuireann cuid mhór de

ar na daltaí agus faigheann na daltaí creidiúniú naisiúnta atá

na baill sin a gcuid ama, a gcuid fuinnimh agus a gcuid eolais ar fáil

aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

don phobal saor in aisce.

9

Cad é an chuid is tábhachtaí den obair agat?
Báitear 12 dhuine in aghaidh na míosa ar an
meán19 in Éirinn, is mór an t-údar bróin é sin.
Thar thréimhse 10 mbliana bádh 30 páiste a bhí
faoi bhun 14 bliana d’aois. Bímse ar mo dhícheall
chun na figiúirí sin a laghdú. Bímid ag brath ar fhoireann mhór
d’oibrithe deonacha chun cabhrú linn san obair sin. Ach, i ndáiríre,
is beag athrú a thiocfaidh ar chúrsaí go dtí go dtagann méadú mór
ar líon na dtuismitheoirí, na gcaomhnóirí20 agus na múinteoirí
a bhíonn ag múineadh sábháilteacht uisce do na páistí faoina
gcúram22.
Íomhá le caoinchead Sábháilteacht Uisce na hÉireann
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Gn é-a lt

Bolcáin

Fáinne Tine
an Aigéin Chiúin

Craos1 i screamh an domhain2 is ea
bolcán. Brúchtann laibhe3, gal4, agus
carraigeacha beaga, a dtugtar teifre5
orthu, amach tríd an gcraos agus titeann siad
anuas ar dhromchla na talún6.
Cruthaítear sléibhte ar bhealaí go leor, screamh an
domhain a bheith ag filleadh7 nó ag éascadh8, nó í a
bheith á brú suas nó á creimeadh9. An laibhe a bhrúchtar
amach as an gcraos, carnann sí suas de réir a chéile agus
cruthaítear an bolcán.
Magma a thugtar ar charraig leáite agus í faoi screamh
an domhain. Laibhe a thugtar ar an gcarraig leáite sin tar
éis di brúchtadh amach trí chraos an bholcáin. Cumasc10

Tá tuairim is 1,500 bolcán beo, nó geall le bheith
beo, ar fud an domhain. Chomh maith leis sin tá crios
leanúnach de bholcáin ar ghrinneall na farraige. Tá a fhios
againn gur bhrúcht timpeall 500 díobh sin le linn ré na staire.
Tugtar Imeall an Aigéin Chiúin nó an ‘Fáinne Tine an Aigéin
Chiúin’ ar limistéar geografach mórthimpeall ar an Aigéan Ciúin.
Is thart ar imeall an limistéir sin atá cuid mhór den 500 bolcán
sin suite. Sna Stáit Aontaithe, is cuid den Fháinne Tine sin na
bolcáin i Sliabhraon na nEasanna agus na bolcáin i Raon na
mBolcán Ailiúit in Alasca. Istigh i gcroílár an Fháinne Tine
atá bolcáin Haváí, iad suite os cionn pointe the.

de charraig leáite, criostail agus gás tuaslagtha11 is
ea an magma. Fuaraíonn an laibhe leachtach tar éis
di brúchtadh. Agus í ag fuarú is minic a chruthaítear
criostail de mhianraí éagsúla12 inti agus ar deireadh
cruann sí13 ina carraig bhruthach14. Ainm eile ar
charraig bhruthach ná carraig mhagmatach15.
Gintear magma na mílte fada thíos faoi screamh an
domhain. Ní bhíonn sé chomh dlúth trom leis
an gcarraig chrua ina thimpeall agus bíonn
gás tuaslagtha ann. Dá bharr sin bíonn sé
buacach17, is é sin, brúitear suas i dtreo
dhromchla an domhain é. Nuair a bhíonn
laige, nó éasc18, i screamh an domhain
pléascann sruth magma amach tríd an
dromchla. Brúchtadh a thugtar ar a
leithéid sin.

Cad a tharlaíonn nuair a bhrúchtann
bolcán?

Uaireanta nuair a bhrúchtann bolcán doirteann an charraig
leáite amach as an gcraos ina sruth laibhe1. Uaireanta
pléascann an magma amach san aer agus cuirtear scamaill
thiubha lán le gás agus le sceardanna carraige2 (teifre) suas
san aer. Na sceardanna móra titeann siad anuas arís gar don
chraos féin. Uaireanta tugann an domhantarraingt3 ceo teifre4
síos le fána5 an bholcáin. Uaireanta imíonn luaithreach6 agus
giotaí bídeacha teifre chomh héadrom le ribe gruaige7 leis
an ngaoth agus titeann siad anuas i bhfad i gcéin ón mbolcán
féin.
An luaithreach is míne8, brúchtar suas go hard sa spéir é
uaireanta. Tugann an ghaoth go hard san atmaisféar timpeall
an domhain arís is arís é sula dtiteann sé go talamh.

Sampla úr as sruth mall laibhe á bhailiú ag geolaí ag
Bolcán Kilauea i Haváí.

Eolas agus grianghraf le caoinchead Suirbhéireacht Gheolaíoch SAM
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Bol cái n Hav áí

Bolcáin Haváí

Na Bolcáin i Haváí agus Maui

Oileánra1, nó grúpa oileán, is ea Haváí agus is ballstát2 de Stáit
Aontaithe Mheiriceá é.
Murab ionann agus na stáit eile ar fad atá lonnaithe go
fisiciúil3 i Meiriceá Thuaidh is i lár an Aigéin Chiúin atá Haváí.
Tá sé 3857 km amach ó chósta San Francisco, California.
Is é Honolulu príomhchathair Haváí. In oileán Oahu atá sé
agus tá 1.36 milliún daoine ina gcónaí ann.

Mauna Loa
An bolcán is mó ar domhan. Tá sé suite ar Oileán Haváí agus
bhrúcht sé 33 uair ó 1843 i leith.
Hualālai
An tríú bolcán is gníomhaí ar Oileán Haváí. Bhrúcht sé 3
huaire le 1,000 bliain anuas.
Mauna Kea
An bolcán is airde ar Oileán Haváí. Tharla an brúchtadh is
deireannaí idir 6,000 agus 4,500 bliain ó shin.

Honolulu

Eolas agus grianghraif le caoinchead Suirbhéireacht Gheolaíoch SAM

Kilauea
An bolcán is óige agus is gníomhaí ar Oileán Haváí.

Lō’ihi
An t-aon bholcán beo fo thoinn i limistéar Haváí, go bhfios
dúinn. Bhrúcht sé in 1996.

Haváí

Haleakalā
An t-aon bholcán beo ar Oileán Maui. Tharla an brúchtadh is
deireannaí idir 600 agus 400 bliain ó shin.

Ag an gceann thoir theas de raon bolcán4 atá Oileáin Haváí
suite. D’fhás na hoileáin féin timpeall ar bholcáin a thosaigh
ag fás breis is 70 milliún bliain ó shin. Ar ghrinneall an Aigéin
Chiúin5 a bhí na bolcáin ar dtús, ach in imeacht na milliún
bliain agus na bolcáin ag brúchtadh agus ag brúchtadh leo
d’fhás na hoileáin timpeall orthu de réir a chéile.
Déanann Suirbhéireacht Gheolaíochta SAM6 monatóireacht
leanúnach7 ar na 6 bholcán bheo in oileáin Haváí agus Maui.
Bolcán beo a thugtar orthu toisc go bhfuil siad ar fad tar éis
brúchtadh am éigin le 10,000 bliain anuas agus gur dócha go
mbrúchtfaidh siad arís.

1

3

Bolcán Kilauea

Haváí an t-ainm atá ar an oileán is mó den
ghrúpa oilean chomh maith. Tá 5 bholcán
in oileán Haváí. Sa bhliain 1983
d’oscail craos1 ar an taobh thoir de
Kilauea, ceann de na cúig bholcán,
agus thosaigh sé ag brúchtadh. Tá
an bolcán ag brúchtadh leis nach
mór gan stad2 ó shin i leith.
Rinne an bolcán go leor damáiste le linn na tréimhse ó
1983 go dtí Bealtaine 2018. Bháigh3 na sruthanna laibhe
88.5 km2 de thalamh, scriosadh stráicí ollmhóra den fhoraois
dhúchasach4 mar aon le 14.5 km de mhórbhealach5. Ina
theannta sin, scriosadh thart ar 215 struchtúr.
Ar 3 Bealtaine 2018 thosaigh an bolcán ag brúchtadh leis
go tréan6 agus lean sé ag brúchtadh mar sin go dtí tús mhí

2

1) Tá Kilauea ag brúchtadh leis nach mór gan stad ó 1983 i leith.
2) Ceann de na hiliomad scoilteanna a d’oscail le déanaí ar Kilauea.

Lúnasa. Rinneadh níos mó dochair agus damáiste le linn
na tréimhse sin ná mar a rinne bolcán ar bith i Meiriceá ó
phléasc Mt Saint Helen’s in 1980. Chlúdaigh an laibhe 35 km2
de thalamh agus scriosadh breis agus 700 teach. Agus an
laibhe ag sreabhadh léi isteach san fharraige cruthaíodh
3.5 km2 de thalamh nua. Nuair a shreabh an laibhe isteach
sa loch nádúrtha fionnuisce7 ba mhó san oileán, Green Lake,
líon sé an loch ar fad agus d’imigh uisce an locha ar fad ina
néal gaile8. Tháinig deireadh leis an mbrúchtadh faoi lár mhí
Lúnasa 2018, ach meastar go gcosnódh sé $800 milliún chun
an damáiste ar fad a rinneadh a chur ina cheart arís.

3) An laibhe ag sreabhadh léi tríd an bhforaois
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Gn íom haí och t
1

Slabhra Sí!
Bailigh roinnt nóiníní a bhfuil
gas cuibheasach fada1 orthu.
Cuir scoilt bheag2 gar do bhun
an ghais le hionga d’ordóige3.

Slabhra buí
na nóiníní
gléigeala...

2

Tóg an gas i do dhá lámh.
Brúigh dhá thaobh na scoilte
i dtreo a chéile4 chun an
bhearna5 a oscailt níos mó.

3

5

4

Tóg nóinín eile agus
sleamhnaigh an gas tríd an
mbearna i ngas an chéad
nóinín chomh fada leis an
mbláthcheann6.

Lean céimeanna 1 – 3 arís is
arís eile le cur leis an slabhra.

Nuair a bhíonn an slabhra
fada go leor, ceangail an
chéad nóinín agus an nóinín
deiridh le chéile chun
muince a dhéanamh den
slabhra.
Grianghraif le caoinchead Susan Murphy Wickens
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Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas leis na daoine seo a
leanas as an gcabhair a thug siad agus an nuachtlitir seo á réiteach:
Bord Bia, Oisín Foden, John Joyce, Michael Ludwig, Cormac McCarthy,
Eimear Murphy, Keelin Murphy, Robbie Murphy, Suirbhéireacht
Gheolaíoch SAM, Jez Wickens, agus Alan agus Elaine Wilson.
Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Stáisiún Mara Inis Arcáin ag
www.sherkinmarine.ie

Suirbhéireacht
Gheolaíochta
na hÉireann

An
Ghníomhaireacht
um Chaomhnú
Chomhshaoil

Tá Líon an Dúlra fíorbhuíoch as an tacaíocht fhial a fhaighimid ónár gcuid urraitheoirí.
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Foc lói rín
Lch 2
Solas sa spéir = Light in the sky
1. den ghrian agus í ag dul faoi = of the sun going
down

2. colún gréine = solar pillar
3. ag síneadh suas = stretching upwards

4. criostail bheaga oighir = small ice crystals
5. san atmaisféar = in the atmosphere
6. le héirí nó le dul faoi na gréine = at sunrise or at
sunset

8. colún solais = light pillar
9. dhá ghrian bhréige = two sundogs
10. lúbtar solas na gréine = the light of the sun is
bent

11. ag gabháil trí na criostail = passing through the
crystals

12. athraonadh = refraction
13. pairhéilean = pairhelion
Colmóir Gréine = Sunshine Hake
1. 4 fhilléad colmóra = 4 fillets of hake
2. ola ráibe = rapeseed oil
3. 4-6 phráta mheánmhéide = 4-6 medium sized
potatoes

4. scafa = peeled
5. mionghearrtha = finely chopped
6. 2 chlóbh gairleoige = 2 cloves of garlic
7. 2 chúirséad = 2 courgettes
8. gearrtha ina mbaitíní = cut into batons
9. 24 ológ dhubha = 24 black olives
10. trátaí griantriomaithe = sundried tomatoes
11. ba chóir an sú a scagadh astu = the juice should
12. duilleoga úra tíme = fresh thyme leaves
13. Blaistigh = Season
14. friochtán mór = large frying pan
15. ar leithead = wide
16. taobh na feola thíos = flesh side down

Lch 3
An
1.
2.
3.

Caochán = The Mole
Mamach beag = small mamal
sorcóireach = cylindrical
fionnadh síodúil dubh = black velvety fur
Líon an Dúlra		

outwards

11. níl radharc na súl go maith aige = he has poor
eyesight

7. solas saorga = artificial light

be drained out of them

Lch 3, ar lean
4. guairí íogaire féasóige = sensitive whiskers
5. maol ar fad = totally bald
6. eireaball a ghobann in airde = an upright tail
7. ribí íogaire = sensitive hairs
8. i dtolláin faoin talamh = in underground tunnels
9. mar a bheadh sluaiste ann = like spades
10. an dá bhos casta amach = the two paws turned

12. a shrón láidir = his strong sense of smell
13. mothú = touch
14. poill chluaise = ear holes
15. chomh géar lena shrón = as sensitive as his nose
16. ainmhí aonaránach = solitary animal
17. maireachtáil ar a chonlán féin = to live alone
18. bealaí taistil = travel paths
19. mar sheomraí breithe = as birthing rooms
20. aon ál amháin = one litter
21. carnáin = mounds
Cad atá ar an mbiachlár?= What’s on the Menu?
1. ithir = soil
2. péisteanna talún = worms
3. i leataobh = aside
4. larbhaí feithidí = insect larvae
Lch 4
An
1.
2.
3.
4.

Nóinín = The Daisy
dúchasach = native
faiche bhearrtha féir = patch of mown grass
talamh féaraigh = pastures
fásann siad ina róiséad go dlúth leis an talamh =
they form a rosette that grows very close to the
ground

5. péacann na bláthanna = the flowers sprout
6. ar ghais chaola = on slender stems
7. bláth ilchodach = composite flower
8. braisle dhlúth = dense cluster
9. bláthóga dioscacha = disc florets
10. imir den bhándearg = pinkish hue
11. luan bándearg = pink halo
12. na peitil = the petals
13. aimsir ghruama dhorcha = dull dark weather
14. ilbhliantóg = perennial
15. fréamhstoic ghearra reatha = short creeping
rootstalks
Samhradh 2019		

www.naturesweb.ie

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

13

Foc lói rín
Lch 4, ar lean
1. ríosóim = rhizomes
2. go rábach = profusley
3. dar le roinnt daoine gur fiailí iad = some people
think of them as weeds

Gaolta
1. fine ollmhór = a huge family
2. an t-easpag speatháin = ox-eye daisies
3. gaolta coitianta = common relatives
4. an caisearbhán = dandelion
5. lus na gréine = sunflower
6. an t-astar = the aster
7. an camán meall = chamomile
8. an t-athair talún = yarrow
9. an bliosán gréine = Jerusalem artichoke
10. lus an tsiocaire = chicory
11. leitís = lettuce

Lch 5, ar lean
2. go n-éireoidís breoite = that they would become
ill

3.
4.
5.
6.

eintreacocas na stéige = intestinal enterococci
is coitianta = most common
orgánaigh bhídeacha = tiny organisms
i bputóga ainmhithe teofhuilteacha = in the gut
of warm-blooded animals

7. san fhaecas = in faeces
8. cac = excrement
9. torthaí na dtástálacha = the results of the tests
Cad a tharlaíonn mura mbíonn an t-uisce glan? =
What happens if the water isn’t clean?
1. bíonn na húdaráis áitiúla ar a seacht ndícheall =
the local authorities make every effort

2. truaillítear an t-uisce = the water becomes
polluted

3. móran cúiseanna = many causes
4. sceitear séarachas isteach san fharraige =

Lch 5

sewerage leaks into the sea

Grá don Trá
1. caighdeán an uisce = the water quality
2. láithreán gréasáin = website
3. cé chomh glán, nó eile, is atá an t-uisce = how
clean the water is, or otherwise

4. cúrsaí sábháilteachta = safety matters
Cé a thástálann an t-uisce? = Who tests the
water?
1. na húdaráis áitiúla = local authorites
2. a thástálann an sáile = that check the sea-water
3. na comhairlí contae = county councils
4. na comhairlí cathrach = city councils
5. faoi bhun an dromchla = under the surface
6. 1 m ar doimhneacht = 1 m in depth
7. cuirtear an taoide san áireamh = the tide is
taken into account

8. contúirt áirithe = certain level of danger
9. i gcrios an bhrutha = in the surf zone
10. tonnta ag briseadh = waves breaking
11. an séasúr oifigiúil snámha = the official swimming
season

12. de réir an dlí = according to the law
Cad chuige a dtástáiltear an sáile? = Why is the
sea-water tested?
1. baictéir dháinséaracha = dangerous bacteria

Líon an Dúlra		

5. eisilteach clós feirme = farm yard effluent
6. cosc snámha a chur i bhfeidhm = to introduce a
swimming ban

Lch 7
Ar aghaidh leis an obair
1. Sábháilteacht Uisce na hÉireann = Irish Water
Safety

2. Foireann Tonntarrthála na Gaillimhe = Galway
Surf Lifesaving Team

3. Oifigeach Forbartha Oideachais = Education
Development Officer

4. i gcomhpháirt = in partnership with
5. sa chlár oiliúna = in the education programme
6. ar an gcuraclam bunscoile = on the primary school
curriculum

7. snáithe = strand / unit
8. acmhainní = resources
9. aitheanta = recognised
10. cuid dhílís = integral part
11. meon na ndaltaí = the pupils’ attitude
12. réimse fhairsing ábhar = wide range of topics
13. tarrthálacha ionsamhlaithe = simulated rescues
14. baoithe dearga = red buoys
15. a bhuí leis = thanks to
16. loitiméireacht = vandalism
17. ag cumasú na ndaltaí = empowering the pupils

Samhradh 2019		
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Foc lói rín
Lch 7, ar lean
18. carthanas cláraithe = registered charity
19. ar an meán = on average
20. líon ... na gcaomhnóirí = the number of guardians

4. ag an gceann thoir theas de raon bolcán = at the
south-east end of a chain of volcanoes

5. ar ghrinneall an Aigéin Chiúin = on the floor of
the Pacific Ocean.

6. Suirbhéireacht Gheolaíochta SAM = United Sates
Geological Survey
7. monatóireacht leanúnach = continuous
monitoring

Lch 8
Bolcáin Haváí

Bolcán Kilauea

1. Craos = vent

1. d’oscail craos = a vent formed

2. screamh an domhain = the earth’s crust

2. gan stad = continuously

3. laibhe = lava

3. bháigh = submerged

4. gal = steam

4. foraois dhúchasach = native forest

6. dromchla na talún = the surface of the earth

5. de mhórbhealach = of highway
6. go treán = intensely

7. filleadh = folding

7. loch nádúrtha fionnuisce = natural freshwater

5. teifre = tephre

8. éascadh = faulting

Lch 10

9. creimeadh = eroding

Gníomhaíocht

10. cumasc = blend
11. gás tuaslagtha = dissolved gas
12. criostail de mhianraí éagsúla = crystals of various
minerals

13. cruann sí = it hardens
14. carraig bhruthach = igneous rock
15. carraig mhagmatach = magmatic rock
17. laige nó éasc = a weakness or a fault

3. domhantarraingt = gravity
4. ceo teifre = tephre fog
5. síos le fána = down the slope
6. luaithreach = ash
7. ribe gruaige = strand of hair
8. is míne = finest

scoilt bheag = small split
le hionga d’ordóige = with your thumbnail
i dtreo a chéile = towards each other
an bhearna = the gap
bláthcheann = flowerhead

1. lóis ghréine = sun lotion

Cad a tharlaíonn nuair a bhrúchtann bolcán?
2. sceardanna carraige = shards of rock

gas cuibheasach fada = a longish stem

Lch 12
Dialann Dúlra

16. buacach = bouyant

1. sruth laibhe = lava stream

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas leis
na daoine seo a leanas as a gcabhair agus an
nuachtlitir seo á réiteach: Bord Bia, Aoife Cain,
Oisín Foden, John Joyce, Micheal Ludwig, Robbie
Murphy, Suirbhéireacht Gheolaíoch SAM, Jez
Wickens agus Alan agus Elaine Wilson.
Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Stáisiún Mara
Inis Arcáin ag www.sherkinmarine.ie
Tá Líon an Dúlra fíorbhuíoch as an tacaíocht fhial
a fhaighimid ónár gcuid urraitheoirí.

Lch 9
Bolcáin Haváí
1. Oileánra = Archipelago, a group of Islands
Suirbhéireacht
Gheolaíochta
na hÉireann

2. ballstát = member state
3. lonnaithe go fisiciúil = phyiscally located
Líon an Dúlra		
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