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

I bhfolach amach
ar d’aghaidh

Íomhánna le caoinchead Robbie Murphy

Is féidir le gach damhán
alla1 síoda a shníomh2 ach ní
dhéanann gach ceann acu
líon3. Damhán alla amháin
nach ndéanann líon is ea
an damhán portáin blátha4.
Tháinig mo dheartháir, Robbie,
ar cheann agus é amuigh ag
An damhán portáin blátha ina shuí ar nóinín mór
glacadh grianghraif de nóiníní agus é réidh le breith ar a chreach.
móra an samhradh seo caite.
Siúlann an damhán portáin blátha díreach mar a shiúlann an portán. Ach ní
hamháin sin, nuair a bhíonn sé ar tí ionsaí a dhéanamh is nós leis na cosa
tosaigh a shíneadh amach roimhe díreach mar a dhéanann an portán lena
chrúba5.
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Láithreán Gréasáin:
www.naturesweb.ie
Eagarthóir:
Susan Murphy Wickens
Leagan Amach agus Dearadh:
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Faightear an damhán portáin blátha i ngairdíní, i móinéir6 agus i bhfálta sceach.

Grianghraif agus Fáisc-ealaín: Cóipcheart ©

Dath donnghlas a bhíonn ar an gceann fireann agus bíonn marcanna bána air.
Maidir leis an gceann baineann, bíonn sise i bhfad níos mó agus tá bua iontach
aici. Is féidir léi an dath atá uirthi a athrú ó bhán go buí. Ciallaíonn sé sin go
mbíonn sí ábalta dul i bhfolach ar bhláthanna áirithe. Má thuirlingíonn beach
nó cuil nó féileacán ar an mbláth lena gcothú féin tugann an damhán portáin
blátha fogha fúthu7 agus a ghéaga sínte amach aige. Ní bhíonn aon súil ag na
feithidí leis sin!
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Bia do cheathrar (4)

C uraí É is c T é al anna c h
An Modh
•

Na Comhábhair
•

ham go dtí go ramhraíonn2 agus go laghdaíonn sé beagán.

700 g d’fhaoitín, an craiceann bainte de, na cnámha
bainte as agus é gearrtha ina phíosaí 2.5 cm

•

Canna 400 ml de bhainne cócó

•

200 ml de stoc éisc nó d’uisce

•

2-3 spúnóg bhoird de leafaos curaí dearg

•

Cúcamar mór, na síolta bainte as agus é scafa2 agus
mionghearrtha ina shlisíní 2 cm

•

Craiceann agus sú líoma amháin

•

Gráinnín siúcra

•

Salann agus piobar dubh úrmheilte3

•

Dornán de lus an choire úr4 agus é mionghearrtha

•

Rís nó núdail

•

Spionáiste sótáilte5 nó cabáiste Síneach

Measc isteach an leafaos curaí dearg agus déan é a chócaráil ar
feadh 2-3 nóiméad eile. Cuir isteach na slisní cúcamair agus lig
dóibh cócaráil ar feadh 2 nóiméad. Ansin cuir an t-iasc isteach
agus cuir an meascán ar suanbhruith2 go han-réidh ar feadh 3-5
nóiméad. Cuir isteach craiceann agus sú an líoma mar aon leis an
ngráinnín siúcra. Déan iad a mheascadh isteach go cúramach agus
bí cúramach gan na blúiríní éisc a bhriseadh.

Téalannach1
•

Doirt an bainne cócó agus an stoc nó an t-uisce isteach
i bhfriochtán trom. Cuir ar fiuchadh é, laghdaigh an teas faoi ansin
agus cuir ar suanbhruith é1. Déan an meascán a chorraí ó am go

•

Blaistigh3 an meascán le ruainne salainn agus le piobar dubh.

•

D’fhéadfaí an curaí a dháileadh le rís nó le núdail. Scaip lus an
choire úr thar an meascán. D’fhéadfaí spionáiste sótáilte nó
cabáiste Síneach suaithfhriochta a chur leis freisin.

Le caoinchead Bord Bia

suaithfhriochta6
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Ain mh ith e

An Gormán Coiteann
Ainm Eolaíochta: Polyommatus icarus
Féileacán beag is ea é an gormán coiteann a fhaightear ar fud na
hÉireann. Dhá speiceas eile den ghormán a fhaightear in Éirinn
ná an gormán cuilinn1 agus an gormán beag2. Ach is é an gormán
coiteann an ceann is coitianta díobh ar fad agus an ceann is gile
chomh maith.
Ní hionann an chuma atá ar an ngormán fireann is atá ar an
Íomhánna le caoinchead Robbie Murphy

gceann baineann. Dá mbeifeá ag breathnú anuas orthu agus na
sciatháin spréite amach3 acu d’aithneofá na difríochtaí eatarthu.
Dath corcairghorm4 a bhíonn ar sciatháin an ghormáin fhirinn.
Dath donn a bhíonn ar sciatháin an ghormáin bhaininn, áfach.
Bíonn imir den chorcairghorm5 orthu agus corráin oráiste6
timpeall ar an imeall.
Aon ubh amháin a bheireann an gormán baineann. Tagann an

Féileacán beag is ea an gormán coiteann. Tá réise sciathán
3 cm nó mar sin aige.

bolb7 amach as an ubh tar éis 9 lá. Dath glas a bhíonn air agus é
giortach, clúmhach8. Itheann sé duilleoga úra.
De ghnáth bíonn dhá shaolré9 in aghaidh na bliana ag an
ngormán coiteann. Beireann an féileacán ubh i mí na Bealtaine
a fhásann ina féileacán ar ball. Béarfaidh an féileacán sin ubh
i mí Lúnasa nó i mí Mheán Fómhair ar a sheal10. Na boilb sin
a thagann amach ag deireadh an tsamhraidh déanann siad
geimhriú ar feadh an gheimhridh. Iompaíonn siad ina bpupa11

An taobh íochtair de sciatháin
an ghormáin choitinn

san earrach agus tosaíonn timthriall nua12.

Gormán coiteann baineann

An Bolb

Fíricí maidir leis an ngormán

Feithid bheag spéisiúil é bolb an ghormáin. Bíonn faireog
mheala1 ar a chorp a mheallann seangáin2. Itheann na seangáin
an mhil agus tugann siad aire don bholb chun í a chúiteamh leis3.
Cosnaíonn siad ó chreachadóirí4 é. Nuair a iompaíonn an bolb
ina phupa5 cuireann na seangáin faoin talamh é uaireanta, rud a
thugann cosaint bhreise dó.

Réise sciathán: 2.5 - 3 cm
Dath:
An gormán fireann: Dath corcairghorm ar an taobh
uachtair de na sciatháin. Bíonn líne dhubh fhíneálta1 agus
ciumhais bhán2 timpeall ar a n-imeall. Dath liath nó crón
a bhíonn ar an taobh íochtair de na sciatháin agus spotaí
dubha, bána agus flannbhuí orthu.
An gormán baineann: Dath donn a bhíonn ar an taobh
uachtair de na sciatháin agus imir den chorcairghorm
tríothu. Corráin oráiste a bhíonn timpeall ar a n-imeall.

Conas féileacáin a aithint
Tá 32 speiceas cónaithe1 d’fhéileacán in Éirinn mar aon le 3
speiceas choiteanna imirceacha2. Má tá spéis agat sna féileacáin
agus dá mba mhaith leat a bheith ábalta speicis éagsúla a
aithint3 tá bileoga ar fáil saor in aisce ón Ionad Náisiúnta le
Sonraí Bithéagsúlachta4 a chabhróidh go mór leat. Féach: http://
www.biodiversityireland.ie/record-biodiversity/butterflyatlas/
irelands-butterflies/. Féach chomh maith: https://drive.google.
com/file/d/0B_aMzLW21UXJMWFOaTc2Wi1YWWM/view.
Líon an Dúlra		

Bia: Itheann an bolb seamair3 agus crobh éin4.
An bolb: Dath uaine5 ar a cholainn. Bíonn líne dhorcha
feadh an droma agus stríocaí buí ar na cliatháin.
Gnáthóg: Féarthailte, gairdíní, móinéir, móintigh cois cósta
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Ain mh ith e

An Dobhareach

Fíricí maidir leis an dobhareach
Fad: 3.5 – 4 m
Airde: 1.6 m
Meáchan: Suas le 3.2 tonna
Dath: Donnliath1
Bia: Féar den chuid is mó
Gnáthóg: Féaraigh2 gar d’uisce
Áit chónaithe: An Afraic, ó dheas de Ghaineamhlach3
an tSahára

Clann
Tarbh a thugtar ar an dobhareach fireann,
bó a thugtar ar an gceann baineann
agus lao a thugtar ar an gceann óg.
Aon lao amháin a bheireann an bhó
ag an am. Iompraíonn sí an lao ar

Íomhánna le caoinchead Nevit Dilman (CC BY-SA 3.0)
https//commons.wikimedia.org/wiki/file:hippopotamus_amphibius_in_Tanzania_4041_Nevit.jpg

Ainm Eolaíochta: Hippopotamus amphibius

feadh 8 mí agus bíonn 25 kg - 45 kg

Ainmhí mór cabhlach1 is ea an dobhareach. Tá corp mór aige atá mar a
bheadh bairille ann agus eireaball gearr air. Ceithre chos ghearra atá aige
agus ceithre mhéar mhóra ar gach cos. Cloigeann mór millteach atá air
agus nuair a leathann sé a bhéal2 mór nochtar a chuid fiacla móra cuara3.
Go hard ar a chloigeann atá na cluasa, na polláirí4 agus na súile. Fágann

meáchain ann nuair a shaolaítear é1.
Fanann an lao lena mháthair ar feadh roinnt blianta. Mar
sin, cé gur lao aonair a bheireann an bhó ag an am, is minic
a bhíonn níos mó ná dobhareach óg amháin sa chlann.
Uaireanta fágann an mháthair na laonna le dobhareacha eile

sé sin go mbíonn ar a chumas análú nuair a bhíonn an chuid is mó dá

nuair a imíonn sí féin ag innilt.

chorp faoin uisce. Is féidir leis féachaint timpeall air féin agus a bheith ag
éisteacht chomh maith. Nuair a thumann sé faoin uisce bíonn sé ábalta

Maireann na dobhareacha baineanna i dtréada2 beaga
ina mbíonn tuairim is deich mbó de ghnáth. Aon tarbh

na polláirí agus na cluasa a dhúnadh.

ceannasach3 amháin a bhíonn sa tréad. B’fhéidir go mbeadh

Is ainmhí amfaibiach5 é an dobhareach

tairbh eile sa tréad ach cuirfidh an ceann ceannasach an ruaig

agus bíonn air go leor ama a

ar4 tharbh ar bith a thugann a dhúshlán5.

chaitheamh san uisce chun nach
n-éireoidh a chorp róthe. Dá bharr sin,
maireann dobhareacha gar do loch nó

Ainmhí Leochaileach

abhainn de ghnáth.

Taobh ó dheas den Sahára a

Is féidir leis an dobhareach a anáil a choimeád istigh ar feadh 5 nóiméad
nó mar sin agus é faoin uisce. Cé go bhfuil sé ábalta gluaiseacht tríd an

fhaightear an dobhareach agus in
oirthear na hAfraice go príomha.
Tá líon na ndobhareach ag titim

uisce go tapa, ní snámhaí maith é. Seachnaíonn sé uisce domhain agus

anois agus tá an tAontas Idirnáisiúnta do

i ndáiríre, is amhlaidh a shiúlann sé feadh an ghrinnill6 chun é féin a

Chaomhnú an Dúlra1 (IUCN) tar éis é a

thiomáint tríd an uisce seachas a bheith ag snámh.

áireamh mar speiceas leochaileach ar an Liosta Dearg acu.

Is luibhiteoir é an dobhareach. Caithfidh sé maireachtáil gar d’fhéarach
7

8

An bhagairt is mó don dobhareach ná an duine daonna.

mar itheann sé suas le 35 kg d’fhéar gach lá. Istoíche a thagann sé amach

Déantar é a sheilg2 ar mhaithe lena fheoil agus lena

as an uisce chun dul ag innilt9. Ligeann sé a scíth faoin ngrian i rith an lae

chraiceann. Ach tá an-tóir ag póitseálaithe anois ar a chuid

leis na dobhareacha eile ar bhruach na habhann nó ar bhruach an locha.

fiacla eabhair3 ó cuireadh cosc ar eabhar eilifinte a thrádáil4

Is féidir leis a chuid bia a dhíleá10 ar a sháimhín só mar sin.

Uaireanta bíonn fiacla dobhareich suas le 60 cm ar fad. Tá

Tálann11 an dobhareach substaint, nó tál12, óna chraiceann ar a dtagann
dath oráiste nó dearg tar éis cúpla nóiméad. Tráth dá raibh, shíl daoine
gur ag cur allais a bhí an dobhareach agus go raibh fuil san allas. Tá a fhios
againn anois nach fuil ná allas atá ann i ndáiríre ach tál atá mar a bheadh
lóis ghréine agus maothóir13 ann in éineacht.

Líon an Dúlra		

gnáthóga5 an dobhareich á laghdú de shíor chomh maith. Ní
maith le feirmeoirí é mar déanfaidh sé craos ar bharra7 má
fhaigheann sé an deis.
Ainmhí fíochmhar trodach é. Is minic a ionsaíonn sé daoine
agus báid.
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An Ceannruán

An Ceannruán Coiteann
Ainm Eolaíochta: Lipophrys pholis
Is é an ceannruán coiteann an ceannruán is coitianta a fhaightear
timpeall ar chósta na hÉireann. An difear is mó idir é agus na
speicis eile ná nach mbíonn braiteoga ar a cheann.
Is ait an chuma atá air lena liopaí breallacha1 agus na bolgshúile
móra2. Dath breacdhonn nó breacghlas3 a bhíonn ar a chraiceann
mín. Fágann na dathanna sin go mbíonn sé deacair é a dhéanamh
amach agus é ina luí ar an ngaineamh nó ar na carraigeacha ar an
ngrinneall.
Bua suaithinseach4 atá ag an gceannruán ná gur féidir leis
maireachtáil5 as an uisce ar feadh roinnt uaireanta an chloig. Ní
chuireann sé as dó in aon chor má fhágtar ar an trá fholamh é
nuair a thránn an taoide6. Téann sé i bhfolach i scailpeanna7 sna

Grianghraif le caoinchead Paul Kay

carraigeacha nó faoi fheamainn go dtí go dtuileann an taoide
arís8. Coinníonn an réama9 sleamhain ar a chraiceann breá
maoth10 é agus ní thriomaíonn a chraiceann amach faoi mar a
tharlódh i gcás éisc eile. Is ait an mac é11 gan amhras, má bhíonn
Seo ceannruán rocach, tá sé níos mó ná na ceannruáin eile agus faightear in
uisce 6 - 8 m ar doimhneacht é. Tabhair faoi deara na braiteoga ar a cheann,
bíonn braiteoga mar sin ar an gcuid is mó de na speicis.

sé i bponc is féidir leis dul ag lúbarnaíl leis12 thar na carraigeacha
go dtí lochán carraige eile. Níl an eitilt aige, áfach!

Iasc an-chúthail1 is ea an ceannruán. Faoi fheamainn agus i locháin
charraige sa chrios idirthaoideach2 ar an gcladach a fhaightear é de
ghnáth, is é sin, an limistéar idir lag trá agus lán mara3.
Ní fhaightear ach speiceas nó dhó den cheannruán in Éirinn ach tá na
céadta spéiceas eile ann ar fud an domhain. Is san Aigéan Indiach agus
san Aigéan Ciúin a fhaightear an chuid is mó de na speicis. Faightear

An Ceannruán Coiteann

roinnt speiceas san Eoraip, go háirithe sa Mheánmhuir agus in uiscí na
hÉireann agus na Breataine. Bíonn an chuid is mó díobh an-bheag, iad
níos lú ná 10 cm ar fad. Suas le 30 cm ar fad a bhíonn an ceannruán

Dathaigh an Ceannruán Rocach

rocach4, áfach.
Corp fada cruinn a bhíonn ag an gceannruán de ghnáth agus craiceann
sleamhain réamach5 air gan aon ghainní6. Cuidíonn sé sin leis uisce
a chaomhnú sa chorp. Smut maol7 a bhíonn air de ghnáth mar aon
le heití fada8 a ritheann feadh a dhroma agus a bhoilg. Gobann eití
peilbheacha9 amach as a scornach agus baineann sé úsáid astu sin chun
greim a choimeád ar charraigeacha ar an gcladach nuair a bhriseann
ólaí mór10 orthu. An-chuid speiceas, bíonn braiteoga11 ar a gcloigeann
acu. Iasc beag trodach é má chuirtear isteach air. Bíonn cár12 maith
d’fhiacla beaga géara ina bhéal aige agus cuma chíre13 orthu. Itheann sé
portáin, giúrainn14 agus sliogéisc eile.
Tar éis don cheann baineann na huibheacha a sceitheadh15 tugann an
ceann fireann aire dóibh ar feadh tuairim is mí nó mar sin. Suaitheann16
sé an t-uisce tharstu lena eití chun sruth uisce a chruthú. Sa tslí sin
faigheann na huibheacha a ndóthain ocsaigine ón uisce a bhíonn ag
sreabhadh17 timpeall orthu.
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Ar agh aid h leis an oba ir

Lucy Hunt – Ionad Feasachta agus
Gníomhaíochtaí Mara Sea Synergy1

Íomhánna le caoinchead Lucy Hunt

Próifíl
Bhunaigh Lucy Hunt a gnó féin Sea Synergy Awareness & Activity Centre in 2014. Ar an gCoireán,
Co. Chiarraí atá sé lonnaithe. Ina theannta sin oibríonn Lucy le Rás Aigéan Volvo mar Bhainisteoir
Oideachais Inbhuanaitheachta1. Is í a cheap Clár Oideachais na nAigéan Mór2 chomh maith. Tá an clár
ar fáil ar líne in 7 dteanga agus úsáidtear in 38 tír éagsúil é. Tá leabhráin spraoi agus bileoga oibre ar fáil
le híoslódáil3 anseo: https://archive.theoceanrace.com/en/sustainability/education.html
Cá n-oibríonn tú?

nuair nach mbíonn an aimsir rómhaith!

Tugann an obair ar fud na cruinne4 mé. Ach den chuid is mó bím

Cén trealamh a úsáideann tú?

lonnaithe ar an gCoireán5, Co. Chiarraí, mo bhaile dúchais.

Bíonn meascán ceart de threalamh in úsáid agam: úsáidim

An raibh suim agat san obair sin i gcónaí?

déshúiligh16 nuair a bhím amuigh ag déanamh monatóireacht17 ar

Ó bhí mé i mo pháiste bhí suim agam san fharraige. Bhí peata cait

dheilfeanna agus ar mhíolta móra. Bainim úsáid as fearas scúba18

agam nuair a bhí mé óg agus thagadh sé in éineacht liom nuair a

nuair a bhím amuigh ag iniúchadh sceireacha19 agus úsáidim cadhc

théinn síos ar an gcladach. Ba bhreá leis a bheith ag lapadaíl6 sna

nó clár seaschéaslóireachta20 nuair a bhíonn turas éiceolaíochta21 ar

locháin charraige cois cladaigh!

bun agam. Úsáidim an ríomhaire chun tuarascálacha22 a scríobh, dar

Cén oiliúint a fuair tú?

ndóigh.

Tá dhá bhunchéim agam, ceann sa bhitheolaíocht agus ceann sa

An oibríonn tú asat féin nó mar chuid d’fhoireann?

zó-eolaíocht , agus tá máistreacht agam i gcosaint an chomhshaoil

An dá rud, mar chuid d’fhoireann agus asam féin. Sin rud eile a

mhara8. Tá roinnt cúrsaí déanta agam i gcumarsáid na heolaíochta9

thaitníonn liom!

chomh maith. Chaith mé seal ag obair amach ón gcósta agus

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine a mbeadh spéis acu in obair

b’éigean dom cúrsaí maidir le sábháilteacht san fharraige amuigh10 a

den chineál sin?

dhéanamh. B’éigean dom a fhoghlaim cad ba cheart a dhéanamh dá

Mholfainn taithí oibre a fháil más féidir é in aon chor. Is réimse an-

dtitfeadh héileacaptar isteach san fharraige, an gcreidfeá é? Rinne

leathan í an bhitheolaíocht mhuirí23 agus b’fhéidir go n-oirfeadh gné

mé obair dheonach san Aigéan Indiach agus fuair mé taithí go leor

ar leith den obair duit thar ghnéithe eile.

7

ann ar conas tabhairt faoi thaighde ar na sceireacha coiréil11.

Cad a dhéanfá mura mbeifeá ag gabháil den obair seo?

Déan cur síos ar an ngnáthlá oibre a bhíonn agat.

Déarfainn go mbeinn i m’iriseoir24 nó i mo thuairisceoir

Bíonn an-éagsúlacht ag baint leis an obair. B’fhéidir go mbeinn ag

nuachta25 agus go mbeinn ag plé le ceisteanna comhshaoil agus

teagasc i rang scoile lá amháin agus go mbeinn amuigh i mbád sa

timpeallachta26.

tóir ar mhíolta móra12 agus ar dheilfeanna13 lá eile. Cá bhfios ach go
mbeinn ag cabhrú chun clár teilifíse a dhéanamh faoi bheathra na
mara14 an chéad lá eile.

Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?
Ní bhíonn ach an t-aon seans amháin ag duine ar an saol seo. Pé rud
a gcaitheann tú do shaol leis, caithfidh tú taitneamh a bhaint as. Tá

Cén phríomhaidhm atá agat?

glór ag gach duine agus is féidir le gach duine beo an glór sin a úsáid

Is é a chuirim romham ná tábhacht na farraige a chur ina luí ar

chun feabhas a chur ar chúrsaí.

dhaoine. Má thuigeann daoine chomh tábhachtach is atá an
fharraige don bheatha ar an domhan, tá súil agam go

Facebook: LH Marine & Sea Synergy www.seasynergy.org

mbeidh fonn orthu í a chosaint.
Cad é an rud is fearr faoi do phost?
Is breá liom an éagsúlacht, bíonn an obair ag athrú an
t-am go léir. Castar go leor daoine suimiúla ort i gcónaí,
rud atá go hiontach.
Cad é an rud is measa faoi do phost?
Uaireanta bíonn orm uaireanta fada an chloig a
chaitheamh ag obair ar an ríomhaire15. B’fhearr liom
i bhfad a bheith ag obair taobh amuigh faoin spéir, fiú

Líon an Dúlra		

Lucy san Artach, áit
a raibh sí i mbun
suirbhéireachta ar
mhíolta móra agus ar
dheilfeanna.

Lucy Hunt le Neven
Maguire, an cócaire
iomráiteach, agus é
ar cuairt ag ionad Sea
Synergy.
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Thuas seal ...
Taitníonn balúin1 le gach duine, go háirithe nuair a bhíonn cóisír nó ceiliúradh2 ann.
Is féidir seomra a mhaisiú3 leo agus is breá le páistí a bheith ag spraoi leo. Scaoileann
daoine suas san aer iad uaireanta agus bíonn cuma álainn orthu agus iad ar snámh
leo, gan amhras. Ní mhaireann an áilleacht sin ach seal4 áfach. Má ligeann tú dóibh
imeacht ar an ngaoth imeoidh siad as radharc sula i bhfad ach ní bhíonn deireadh leo.
Pléascfaidh siad agus tiocfaidh siad anuas ar ball áit éigin agus faoin am sin ní bhíonn
iontu ach bruscar gránna díobhálach. Uaireanta itheann ainmhithe iad agus faigheann
siad bás, nó uaireanta téann siad in aimhréidh5 sna ribíní a bhíonn orthu agus ní
bhíonn siad ábalta iad féin a scaoileadh saor.

Grianghraf le caoinchead Russ Lewis NOAA.gov

Cao mh nú

... thíos seal
Má tá ócáid á céiliúradh agat ná scaoil na balúin suas
san aer. Tá slite eile go leor ann chun ócáid a mharcáil:
•

Bláthanna a chur – D’fhéadfá ceapach6 ar leith a réiteach sa ghairdín agus
bláthanna a chur ann. D’fhéadfaí na bláthanna sin a chur i gcruth ar leith nó
plandaí ar leith a úsáid in aghaidh gach duine atá á cheiliúradh. Nó b’fhéidir gurbh
fhearr leat crann a chur, fiú. Bheadh comóradh buan ann ar an ócáid ansin.

•

Boilgeoga7 – dá mbeadh fonn ort rud éigin a scaoileadh ar an ngaoth d’fhéadfaí
boilgeoga a thabhairt do gach duine. Ní theastaíonn ach uisce sobalach8 agus lúb
sreinge9 agus bíonn an-chuma orthu nuair a shéideann gach duine boilgeoga ag
an am céanna.

•

Ribíní ar mhaide – Ceangail ribíní fada de mhaide gearr agus croith san aer iad.

•

Eitleoga10 – Is féidir an-spraoi a bhaint as eitleoga. Déan cinnte de go bhfuil go
leor spáis ann agus nach bhfuil aon cháblaí os do chionn.

•

Bláthanna – D’fhéadfaí bláthanna éadroma a chaitheamh in abhainn nó i sruthán
agus ligean dóibh imeacht le sruth.

•

Grianghraf grúpa – Iarr ar dhaoine seasamh in ord ar leith le focal suntasach11 a
litriú nó leis an mbliain a léiriú. Glac grianghraf grúpa díobh ansin.

•

Roithleán – Tabhair roithleán do gach duine. Glac grianghraf díobh ansin.

•

Balúin – Más mian leat balúin a úsáid déan cinnte de nach scaoiltear amuigh
faoin spéir iad. Beir greim docht orthu nó ceangail de rud éigin iad.

C

E

I

L
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Pla nd aí
An Bheith
Gheal

Duilleoga an Fhómhair
An Seiceamar1

Tosaíonn na duilleoga ag titim de chuid mhaith de na crainn
in Éirinn san fhómhar. Is furasta crann a aithint ach féachaint
ar na duilleoga. Féach ar na duilleoga thall, b’fhéidir go bhfuil
cuid de na crainn sin ag fás i do chomharsanacht féin. An
aithníonn tú aon cheann díobh? Cuir ciorcal timpeall ar na
cinn atá feicthe agat. Seo an t-am chun é a dhéanamh mar ní
fada go mbeidh siad imithe!

An Fhearnóg

An Crann Cuilinn

Luaitear
dhá chrann ar chlé
NACH bhfuil ar an liosta
de chrainn dhúchasacha na
hÉireann ar dheis. Cé acu
crainn atá
i gceist?
Cén cineál
adhmaid a úsáidtear
chun camáin a
dhéanamh?

An tS

Crainn Dhúchasacha
na hÉireann
An tAiteal1
An Bheith Chlúmhach2
An Bheith Gheal3
An Chaithne4
An Coll5
An Crann Creathach6

ailea

An Crann Fia-Úll7

ch

An Crann Silíní Fiáin8
Cé acu crann ar a
bhfásann dearcáin2?

An Fhuinseog

An Crann Caorthainn9
An Crann Cuilinn10
An Dair Ghallda11

An Sceach
Gheal

Cé acu crann a
mbíonn duilleoga
fada caola air?

An Dair Ghaelach12
An Draighean13
An Fhearnóg14

An Dair

An Fionncholl15
Cé acu crann a
mbíonn coirt gheal3
air? (Tá nod san ainm
féin).

An Phoibleog5

Cé acu de na crainn
nach gcailleann a chuid
duilleog sa gheimhreadh?
(Úsáidtear mar mhaisiúchán
Nollag4 é).

An Fhuinseog16
An tIúr17
An Leamhán Sléibhe18
An Péine Albanach19
An tSaileach20
An Sceach Gheal21

Comhairle Crann na hÉireann : www.treecouncil.ie
Grianghraif le caoinchead Susan Murphy Wickens
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An Sao l Mó rth imp eal l Ora inn 1
Taisce Foghlaíochta!
Long mhór thrádala1 ba ea an Whydah Gally. Chuir sí chun farraige den chéad uair ó Londain
in 1716 agus thug aghaidh ar an Afraic mar ar phioc sí suas lastas de sclábhaithe2. Bhí an
nós barbartha3 sin an-choitianta ag an am, thógtaí na sclábhaithe ón Afraic agus dhíoltaí i
Meiriceá iad.
I mí Feabhra 1717 bhí an Whydah Gally ag seoladh ó Chúba go dtí an Easpáinneoil4 nuair a rug
an foghlaí mara míchlúiteach Black Sam Bellamy uirthi. Thóg seisean an long agus bheartaigh
sé í a úsáid mar a long cheannais5 féin. Chuir sé breis ghunnaí uirthi agus d’úsáid sé í chun dul
ag foghlaíocht feadh chósta Mheiriceá.
Ach is beag rath a bhí ar an obair, nó ar 26 Aibreán 1717 rug stoirm fhíochmhar ar an long
agus briseadh í ar oitir6 amach ó chósta Massachusetts. Níor tháinig ach naonúr slán aisti –
beirt fhoghlaithe agus seachtar príosúnach a gabhadh níos luaithe an lá céanna.
Tháinig an taiscéalaí faoi thoinn7, Barry Clifford, ar an long arís in 1984. Bhí an long clúdaithe
le gaineamh ar ghrinneall na farraige8 ach ní raibh an t-uisce ach 4 mhéadar ar doimhneacht.
Deimhníodh gurbh í an Whyday a bhí ann nuair a thángthas ar chlog inscríofa9 agus ar
phlaiceard10 a raibh ainm na loinge orthu.
Chomh maith leis an raic féin thángthas ar 200,000 déantúsán11 éagsúla agus 4.1 tona
d’ór agus d’airgead a raibh luach thart ar $400 milliún air! Ba é taisce Black Sam an taisce
foghlaíochta is mó a aimsíodh riamh.

Éisc ar eiteog!

I bhfostú san eangach...

Bíonn an-chuid daoine ag tarraingt ar locha iargúlta1

Bhí beirt iascairí, Raymond McElroy agus Charlie Coyle, ag

go hard sna sléibhte i Utah, SÁM. Téann daoine ag

iascach ar Loch nEathach anuraidh nuair a rugadar ar rud éigin

campáil agus ag iascach ann, go háirithe i rith an

nach raibh aon choinne acu leis1.

tsamhraidh.

Chuir siad an eangach2 amach an oíche roimh ré agus chuaigh
siad ar ais chun í a tharraingt isteach go luath an mhaidin

In áiteanna an-iargúlta atá cuid de na locha agus
ní féidir iad a bhaint amach ach amháin de shiúl na gcos . Mar sin féin,

dár gcionn. Ach ní raibh siad ábalta hob ná hé a bhaint as an

2

eangach3 ar dtús. Shíl siad go raibh sí tar éis dul i bhfostú4 i

bíonn an oiread sin daoine ag iascach orthu i rith an tsamhraidh go
mbíonn ar an Roinn Achmhainní Fiadhúlra in Utah na locha a athstocáil

3

le héisc gach bliain.

seanchrann faoin uisce nó rud éigin mar sin.
Ar deireadh d’éirigh leo í a tharraingt isteach agus iad ag tarraingt

Tráth dá raibh thugtaí soithí móra4 lán le huisce agus gilidíní5 (bric óga)

ar a míle dícheall5. Ach ní gabháil mhór éisc6 a bhí san eangach,

suas go dtí na locha ar muin capaill . Ach aistear crua a bhíodh ann agus

ná crann féin. Is é a bhí ann ná blaosc fia mhóir7 agus na beanna8

ní thagadh cuid mhaith de na héisc slán ón turas. Scéal eile ar fad é an

fós uirthi.

rud a tharlaíonn inniu. Tugtar na héisc óga suas go dtí na locha in eitleáin

Níor aithin Charlie Coyle cad a bhí ann, shíl sé gurbh an diabhal é

agus ligtear dóibh titim isteach san uisce. Tógtar stoc ar leith éisc gach

féin a bhí gafa acu. Ach d’aithin a chompánach Raymond gur fia

bliain ar mhaithe leis na locha a athstocáil. Féachtar chuige go mbíonn

mór a bhí ann.

5

6

an t-uisce ina dtógtar iad ar aon teocht le huisce an locha. Éisc sheasca
a bhíonn iontu7 ar eagla go ndéanfaidís dochar don éiceachóras8 dá
n-éalóidís amach as na locha agus isteach sna haibhneacha.
uisce, ach ní mar sin atá. Eitlíonn an t-eitleán chomh híseal agus is féidir
os cionn dhromchla an locha9 chun nach mbíonn ar na héisc titim i bhfad.
Ina theannta sin bíonn na héisc fós an bheag – idir 1 orlach agus 3 horlaí
ar fad – agus titeann siad ar nós duilleog. Tagann os cionn 95% díobh
slán. Is féidir féachaint ar fhiséan faoin obair athstocála anseo: https://

Líon an Dúlra		

go seoigh9 ag uisce an locha. Thángthas ar ghiall fia mhóir10
sa loch in 2014 agus síleann roinnt daoine go mb’fheidir go

Cheapfá go marófaí an-chuid de na héisc nuair a thiteann siad isteach san

www.youtube.com/watch?v=-8bwZPIzuug

Thart ar 2.5 m ar leithead atá na beanna agus iad caomhnaithe

mbaineann sé leis an ainmhí ceannann céanna.
Meastar go bhfuil na beanna tuairim is 10,000 bliain d’aois.
Díothaíodh11 an fia mór tuairim is 7,000 bliain ó shin. Ainmhí mór
millteach a bhí ann, é thart ar 2 m ar airde ag an ngualainn. Cé
gur minic a thugtar fia mór Éireannach air d’fhaightí ar fud na
hEorpa é. Tá bailiúchán breá de chnámharlaigh12 fianna móra le
feiceáil i Músaem Stair an Dúlra i mBaile Átha Cliath.
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An Sao l Mó rth imp eal l Ora inn 2
Cosc ar Phíobáin Uisce sa Gháirdín
Cuirimid fáilte roimh an ngrian i gcónaí in Éirinn mar
ní i gcónaí a bhíonn an aimsir go deas, fiú i rith an
tsamhraidh. Is dócha go mbeidh daoine ag caint
ar shamhradh 2018 go ceann i bhfad mar bhí an
aimsir go haoibhinn.
Ach cé go raibh an aimsir féin go deas

System 001 agus é ar snámh san fharraige
os comhair an chlóis chóimeála.

d’fhoghlaimíomar go leor ceachtanna an-tábhachtach, i.e. cé chomh

Grianghraf le caoinchead www.theoceancleanup.com

luachmhar1 is atá an t-uisce. Bhí dearbhthriomach2 ann i roinnt

Glantachán Farraige

mhaith áiteanna ar fud na tíre i Mí Bealtaine agus mí an Mheithimh.

Is as an Ísiltír do Boyan Slat. Nuair a bhí sé 16 bliana d’aois bhí sé ar
saoire sa Ghréig agus chuaigh sé ag tumadóireacht scúba1. Thug sé
faoi deara go raibh níos mó plaistigh le feiceáil san fharraige ná mar
a bhí éisc, rud a chuir alltacht2 air. Nuair a chuaigh sé abhaile bhí
tionscadal eolaíochta3 le déanamh aige don mheánscoil. Bheartaigh
sé taighde a dhéanamh faoi conas an fharraige a ghlanadh suas.
Ar ball bhunaigh Boyan eagras neamhbhrabúis4 ar a dtugtar The
Ocean Cleanup. An aidhm atá leis an eagras ná teicneolaíocht
a fhorbairt ar mhaithe le plaisteach a ghlanadh amach as an

Is é is dearbhthriomach ann ná tréimhse 15 lá as a chéile a dtiteann
níos lú ná 0.2 mm báistí lena linn.
Tharla go raibh geimhreadh agus earrach 2018 an-tirim ar fad. D’fhág
sé sin go raibh an talamh an-tirim agus na taiscumair3 an-íseal cheana
féin, fiú sular thosaigh an triomach. Cé gur thit báisteach amach sa
samhradh bhí tamall fada sular thit go leor báistí chun na taiscumair
a líonadh arís agus an talamh a fhliuchadh4 i gceart. Bhí go leor
deacrachtaí ag na feirmeoirí uisce a chur ar na barra agus cuireadh
cosc ar phíobáin uisce5 a úsáid i ngáirdíní. Iarradh ar an bpobal a
seacht ndícheall a dhéanamh6 chun uisce a chaomhnú7.

bhfarraige.
In 2017 sheol The Ocean Cleanup an chéad chóras glantachán
farraige ar domhan, System 001. Is é a bhí ann ná bacainn5 a bhíonn
ar snámh ar dhromchla na farraige. 600 méadar ar fad a bhí sé agus
cruth U air. Bíonn sciorta ar chrochadh den bhacainn síos go dtí 3

Is fiú gach iarracht a dhéanamh uisce a chaomhnú fiú nuair nach
mbíonn triomach ann, tá roinnt moltaí le fáil anseo:
https://www.water.ie/conserve/

mhéadar ar doimhneacht6 chun an bruscar plaisteach a cheapadh7.

An Ghrian is a Rian

Gluaiseann an córas leis na tonnta agus bailíonn sé an bruscar

Toradh amháin ar thriomach mar a bhí againn i samhradh 2018 ná

roimhe.

gur minic a nochtar iarsmaí seandálaíochta1 atá fós faoin talamh.

Tugadh System 001 amach go dtí Paiste Mór Bruscair an Aigéin
Chiúin8. Is limistéar é sin atá suite 1,200 muirmhíle9 amach ón gcósta
san Aigéan Ciúin a mbailíonn an‑chuid plaistigh ann.
Bhíothas ag súil go bhféadfaí cuid den phlaisteach sin a ghlanadh
suas agus é a thabhairt i dtír ansin chun é a athchúrsáil. Níor éirigh
go ró‑mhaith leis an gcéad iarracht áfach. Chuir tonnta isteach
ar System 001 go mór. Níor éirigh leis ach méid áirithe plaistigh a
bhailiú agus briseadh cuid den bhacainn.
D’fhoghlaim na hinnealtóirí10 san eagras go leor ón méid sin agus
seoladh leagan nua den chóras ar a dtugtar System 001/B i mí an
Mheithimh ar mhaithe lena thuilleadh tástálacha11 a dhéanamh.
Tuairiscíodh í mí Dheireadh Fómhair gur éirigh go geal leis na
hiarrachtaí nua agus gur chruthaigh an córas leasaithe go maith12.
Tá sé i gceist córas iomlán nua, System 002, a sheoladh in 2020 agus
luí isteach ar an obair ghlantacháin i gceart. Beidh an córas sin níos
láidre agus bainfear leas as ancaire ar leith lena mhoiliú síos san
13

fharraige. Is é an sprioc atá ag an tionscadal ná an plaisteach san
fharraige a laghdú faoi 90% faoin mbliain 2040. Is féidir an obair a
leanúint anseo: https://theoceancleanup.com/
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Mar shampla, áit a mbíodh seanbhalla adhmaid nó a leithéid agus go
bhfuil iarmsaí de fós faoin talamh, bíonn an chré nó an ithir2 san áit
sin beagáinín difriúil leis an ithir timpeall uirthi. Uaireanta, coinníonn
an chré sin uisce níos fearr ná an talamh timpeall uirthi agus fágann
sé sin go mbíonn dath níos láidre ar an bhféar a fhásann os a chionn
nuair a bhíonn triomach ann. Nuair a fheiceann seandálaithe3 na
rianta4 sin ar na barra nó ar an bhféar bíonn a fhios acu go bhfuil rud
éigin faoin talamh. Fuair Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta5
tuairiscí faoi thart ar 70 séadchomhartha nua anuraidh le linn an
triomaigh.
Ceann de na rúdaí ba shuntasaí6 a aimsíodh ná heinse imfhálaithe
ciorclach7 gar do Shí an Bhrú i gCo. na Mí.
Ceaptar gur tógadh é thart ar an mbliain
2500 RCh. Tháinig staraí áitiúil ar an
séadchomhartha agus é ag glacadh
grianghraf lena dhrón8 sa cheantar. Tabhair
faoi deara gur gá cead ar leith a fháil ó Oifig
na nOibreacha Poiblí9 chun drón a eitilt in
aice nó os cionn séadchomhartha náisiúnta.
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Gn íom haí och t 1

Mata a dhéanamh
as sean-T-léinte
Teastóidh
•

4-5 sean-T-léine
chadáis1

•

Bileog chairtchláir ,
í 50 cm x 54 cm

•

Siosúr

•

Rialóir

1

2

•

Cailc

•

Sreang nó olann

•

Peann nó peann
luaidhe

Bailigh roinnt T-léinte
cadáis ar dhathanna
éagsúla nach bhfuil uait a
thuilleadh.
Gearr an fháithim íochtair3
díobh agus caith uait iad.

3

An stiall5 atá gearrtha agat,
is lúb a bheidh inti. Gearr
í ag an dá dheireadh chun
dhá stiall 4 cm ar leithead a
dhéanamh di.
6

Bain síneadh astu mar atá
léirithe chun iad dhéanamh

Úsáid rialóir agus cailc
agus tarraing líne 4 cm ón
gciumhais4.

2

Gearr an t-éadach feadh
na líne.

Lean céim 2 agus céim
3 arís is arís eile go dtí
go bhfuil do dhóthain
stiallacha agat.

4

56 stiall a theastaigh
chun an mata thuas a
dhéanamh.

fada agus caol.

5

Leag amach na stiallacha de
réir patrún garbh7.

Tarraing líne 1 cm isteach ón gciumhais ar an taobh
fada den phíosa cairtchláir.

Beidh ort na stiallacha a
shnaidhmeadh le chéile8

Tarraing línte ón gcuimhais go dtí an líne sin agus iad
1 cm óna chéile

ina bpéirí ar ball. Mar sin, bí
cinnte go bhfuil líon cothrom9
de stiallacha agat.

Gearr isteach ón gciumhais
feadh na línte sin go dtí an
líne atá 1 cm ón gciumhais.
Déan an rud céanna ar an
gciumhais eile den chairtchlár.

Grianghraif le caoinchead Susan Murphy Wickens & Eimear Murphy
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Gn íom haí och t 2
7

Sleamhnaigh an tsreang
isteach sa chéad ghearradh
agus fág eireaball 12 cm
den tsreang ag gobadh
amach ar an taobh eile den
chairtchlár.
Ansin tarraing an tsreang
trasna go dtí an t-imeall
eile agus isteach sa
ghearradh ansin. Lean ort
mar sin go dtí go bhfuil

Tóg an chéad stiall T-léine
agus figh tríd an tsreang ar
an gcairtchlár í11.

8

An t-eireaball sreinge12
a d’fhág tú ag gobadh
ar an taobh eile den
chairtchlár i gcéim 7,
ceangail é sin leis an
stiall T-léine.

seol déanta agat den
chairtchlár10.

9
Lean an patrún a bhí
leagtha amach agat ag
Céim 5.
Figh na stiallacha de
na T-léinte tríd na
sreanganna. Bí cinnte

Lean ort ag fí na stiallacha
isteach sraith ar shraith.
Nuair atá an stiall deiridh
fite isteach agat ceangail í
leis an tsreang faoi mar a
rinne tú ag céim 8.

10

gach re sraith13 a thosú
ar an taobh amuigh den
chéad sreang.

11

Nuair atá deireadh fite
agat tosaigh ar thaobh
amháin den mhata
agus ceangail snaidhm
dhúbailte14 sa chéad dá
stiall. Lean ort go dtí go
bhfuil na stiallacha ar fad
ceangailte ar an taobh
sin. Ansin déan an rud
céanna ar an taobh eile.

Bain an mata den fhráma
cairtchláir agus leathnaigh
amach é. Má tá sraith
ar bith rótheann15 nó
róscaoilte16 déan iad a
choigeartú17 de réir mar
is gá.

12

Más gá is féidir deireadh
na stiallacha a bhearradh
le siosúr chun cuma níos
slachtmhaire a chur ar18
an mata trí chéile.

Grianghraif le caoinchead Susan Murphy Wickens & Eimear Murphy

Líon an Dúlra		

Fómhar 2019		

www.naturesweb.ie

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

12

Dat hai gh lea t

Ag spraoi san uisce!
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Class:

Lea tha na ch Spr aoi

Date:

crossword puzzle

C
R
C R O S F H O C A L
S
F
H
O
C
A
L
3

Cad a d’fhoghlaim tú?

1

Tá freagraí na gceisteanna thíos le fáil sa
nuachtlitir seo ...
Meas tú an cuimhin leat iad?

2

4

1. Cén rud a bheirtear leis an ngaoth ach a thiteann go

talamh mar bhruscar ar deireadh?
Ainmnigh an planda ar a raibh an damhán portáin blátha
ina shuí?
5
7
6
3. Cad ab éigean d’Uisce Éireann a dhéanamh chun uisce a
chaomhnú nuair a bhí an triomach ann in 2018?
8
4. Cad as do Lucy Hunt ó dhúchas?
5. Cé acu is mó, an ceannruán coiteann nó an ceannruán
9
rocach?
6. Cén t-ábhar ba mhaith le The Ocean Cleanup a ghlanadh
amach as an bhfarraige?
10
7. Cad as a ndéantar an mata ar Lch 11?
8. Cén sprioc atá ag Lucy Hunt don phobal?
9. Cad a nochtadh ar an talamh mar thoradh ar an triomach
trasna:
a bhí ann i samhradh 2018?
4: nuair a bhíonn sé an-tirim
10. Cad a thugtar ar dhobhareach óg?
7: úsáideann Lucy Hunt iad nuair a théann sí sa tóir ar dheilfeanna
11. Cé mhéad cineál duilleoige a thaispeántar ar Lch 9?
down:
8: dobhareach baineann
12. Ainmnigh an loch a bhfuarthas adharaca fia mhóir ann
híonn sé an-tirim
1: téann
an ceannruán
bhfolach fúithi seo
ar an tráseo caite?
9: úsáideann daoine duilleoga agus caora
an chrainn
seo aimsiri na
an bhliain
n Lucy Hunt
iad nuair a théann sí sa tóir ar
2: An féileacán ar lch 3
Nollag
13. Is ainmhí séimh1 é an dobhareach. Fíor nó bréagach?
2.

3: ainmhí a itheann ainmhithe eile

10: breac óg

ach baineann

síos:

n daoine duilleoga agus caora an chrainn
6: íochtar na farraige
a Nollag 1: téann an ceannruán i bhfolach fúithi seo ar an trá

ainmhí trodach é; 14. $400 milliún.

2: an féileacán ar leathanach 3

seandálaíochta; 10. Lao; 11. 9; 12. Loch nEathach; 13. Bréagach. Is

3: ainmhí a itheann ainmhithe eile

caite; 8. Tábhacht na farraige a chur ina luí ar dhaoine; 9. Iarsmaí

5: an mhí a ndeachaigh an Whyday Galley go tóin poill

Coireán, Co. Chiarraí; 5. An ceannrúan rocach; 6. Plaisteach; 7. T-léinte

6: íochtar na farraige

Freagraí: 1. Balúin; 2. An Nóinín Mór; 3. Cosc ar phíobáin uisce; 4. An
Fhuinseog 8. An Dair; 9. An Phoibleog
Duilleoga an Fhómhair: 1. An Seiceamair; 2. An Bheith gheal; 3. An

Cé na 5 dhifríocht idir an
2 phictiúr?

Fhearnóg; 4. Crann Cuilinn; 5. Crann Sailí, 6. An Sceach Gheal; 7. An

g

14. Cén luach a bhí ar an taisce a fuarthas i raic an Whyday
Gally?

5: an mhí a ndeachaigh an Whyday Gally go tóin poill

www.edu-games.org

Cum Fortheideal!

Bíodh spraoi agat féin
agus ag do chairde. Cum
fortheideal a d’oirfeadh
don ghrianghraf seo de
chaora mhóradharcach2
fhireann i bPáirc
Náisiúnta Jasper in
Alberta, Ceanada.
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Class:

Cu ard ach Foc al

word
search
Aimsigh na focail thíos sa Chuardach Focal seo.

Tá siad uile le fáil san eagrán seo de Líon an Dúlra.

LÍON AN DÚLRA

AN SAHÁRA
DAMHÁN ALLA
CEANNRUÁN
DOBHAREACH
CREACHADÓIR
DUILLEOGA
Locate
the given
CURAÍ
FAOITÍN

H
D
A
N
N
O
I
F
W
G
F
L
C
S

H
N
U
Z
N
I
I
A
N
N
R
X
É
I
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Á
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I
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N
Í
T
I
O
A
F
U

C
U
L
H
L
L
S
G
P
P
D
R
I
W

E
R
H
H
C
L
É
C
R
C
E
A
A
P
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GORMÁN
LÉINE
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Dia lan n Dú lra

Déan liosta
siopadóireachta sula
dtéann tú ag siopadóireacht.
Cuideoidh an liosta leat gan ach
rudaí atá de dhíth ort a cheannach.
Má bhíonn do bholg lán agus tú ag
dul ag siopadóireacht ní bheidh an
cathú céanna ort2 rudaí milse a
cheannach.

Coinnigh taifead
de1 na hainmhithe a thugann
cuairt ar an ngairdín thar thréimhse
seachtaine. Cad a mheallann isteach sa
ghairdín iad, dar leat?

Cuir
bláthanna
a mheallfaidh
féileacáin3 isteach
i do ghairdín.

Titeann
duilleoga de
na crainn san fhómhar.
Cruinnigh rogha duilleog agus
féach an féidir leat a rá cén
crann lena mbaineann siad.

Téigh amach
faoin spéir!
Glac grianghraif de na
hainmhithe, de na plandaí agus
de na gnáthóga a fheiceann tú
agus déan liosta díobh.

Aimsigh
an dá áit seo ar
léarscáil:
1. An Coireán4, Co. Chiarraí
2. Gaineamhlach an tSahára5
san Afraic.

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas leis na daoine seo a
leanas as a gcabhair agus an nuachtlitir seo á réiteach: Bord Bia,
Lucy Hunt, John Joyce, Paul Kay, Michael Ludwig, Eimear Murphy,
Robbie Murphy, Jez Wickens agus Alan D. 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

Lch 3 (ar lean)

I bhfolach amach ar d’aghaidh = Hiding in plain
sight

3.

chun í a chúiteamh leis = to pay it pack

4.

ó chreachadóirí = from predators

1.

damhán alla = spider

5.

pupa = pupa

2.

síoda a shníomh = to spin silk

3.

líon = web

Conas féileacáin a aithint = How to identify
butterflies

4.

damhán portáin blátha = flower crab spider

1.

32 speiceas conáithe = 32 resident species

5.

crúba = pincers

2.

3 speiceas choiteanna imirceacha = 3 common

6.

móinéir = meadows

7.

tugann ... fogha fúthu = attacks them

migratory species

Curaí Éisc Téalannach = Thai Fish Curry

3.

speicis éagsúla a aithint = to identify different species

4.

ón Ionad Náisiúnta le Sonraí Bitheolaíochta = from the
National Biodiversity Data Centre

Na Comhábhair = The Ingredients
1.

leafaos curaí dearg Téalannach = Thai red curry paste

2.

scafa = peeled

3.

úrmheilte = freshly ground

4.

lus an choire = coriander

5.

sótáilte = sautéed

6.

suaithfhriochta = stir-fried

Fírící maidir leis an ngormán = Facts regarding
the common blue
1.

líne dhubh fhíneáilte = fine black line

2.

ciumhais bhán = white edge

3.

seamair = clover

4.

crobh éin = bird’s foot trefoil

5.

dath uaine = green colour

An Modh - The Method
1.

cuir ar suanbhruith é = let it simmer

2.

go ramhraíonn sé = until it thickens

3.

Blaistigh = season

Lch 4
An Dobhareach = The Hippopotamus
1.

cabhlach = big-bodied

Lch 3

2.

nuair a leathann sé a bhéal = when it opens its mouth

An Gormán Coiteann = The Common Blue
Butterfly

3.

fiacla móra cuara = big curved teeth

4.

polláirí = nostrils

5.

amfaibiach = amphibious

6.

is amhlaidh a shiúlann sé feadh an ghrinnill = it

wide

1.

an gormán cuilinn = the holly blue

2.

an gormán beag = the small blue

3.

na sciatháin spréite amach = the wings spread out

4.

corcairghorm = violet blue

7.

luibhiteoir = herbivore

5.

imir den chorcairghorm = tinges of violet blue

8.

gar d’fhéarach = close to pasture

6.

corráin oráiste = orange crescent shapes

9.

ag innilt = grazing

7.

bolb = caterpillar

10. a dhíleá = to digest

8.

giortach, clúmhach = short, furry

11. Tálann = secretes

9.

dhá shaolré = two lifecycles

12. tál = secretion

10. ar a sheal = in its turn

actually walks along the river/lake bottom

13. lóis ghréine agus maothóir = sun lotion and moisturiser

11. pupa = pupa

Fíricí maidir leis an dobhareach = Facts
regarding the hippopotamus

12. timthriall nua = a new cycle

An Bolb = The Caterpillar

1.

donnliath = greyish-brown

1.

faireog mheala = honey gland

2.

féaraigh = pastures

2.

seangáin = ants

3.

Gaineamhlach an tSahára = the Sahara Desert
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Foc lói rín
Lch 4 (ar lean)

Lch 5 (ar lean)

Clann = Family

2.

bolgshúile móra = big bulging eyes

1.

nuair a shaolaítear é = when it is born

3.

dath breacdhonn nó breacghlas = mottled brown or

2.

i dtréada = in herds

3.

ceannasach = dominant

4.

cuirfidh an ceann ceannasach an ruaig ar x = the

5.

mottled green colour
4.

suaithinseach = remarkable

5.

maireachtáil = to survive

dominant one will chase x away

6.

nuair a thránn an taoide = when the tide goes out

a thugann a dhushlán = that challenges him

7.

scailpeanna = crevices in rocks

8.

go dtí go dtuileann an taoide arís = until the tide comes

Animhí leochailleach = Endangered Animal
1.

an tAontas Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra =
International Union for the Conservation of Nature

2.

Déantar é a sheilg = it is hunted

3.

tá an-tóir ag póitseálaithe anois ar a chuid fiacla
eabhair = poachers highly prize its ivory teeth now

4.

eabhar a thrádáil = trading in ivory teeth

5.

gnáthóga = habitats

6.

déanfaidh sé craos ar bharra = it will gorge itself on

in again
9.

réama = slime

10. maoth = moist
11. Is ait an mac é = He is a strange fellow
12. ag lúbarnaíl leis = wriggling off

Lch 6

crops

Ionad Feasachta agus Gníomhaíochtaí Mara Sea
Synergy = Sea Synergy Marine Awareness and
Activity Centre
1.

Bainisteoir Oideachais Inbhuanaitheachta =
Sustainability Education Manager

Lch 5
2.

An Ceannruán = The Blenny

Clár Oideachais na nAigéan Mór = Great Oceans
Education Programme

1.

an-chúthail = very shy

2.

sa chrios idirthaoideach = in the intertidal zone

3.

idir lag trá agus lán mara = between low tide and high
tide

3.

le híoslódáíl = to download

4.

ar fud na cruinne = around the the world

5.

ar an gCoireán = in Waterville

6.

ag lapadaíl = paddling

7.

ceann sa bhitheolaíocht agus ceann sa zó-eolaíocht =

4.

an ceannruán rocach = the tompot blenny

5.

réamach = slimy

6.

gan aon ghainní = without scales

7.

smut maol = blunt nose

8.

eití fada = long fins

9.

9.

eití peilbheacha = pelvic fins

10. sábháilteacht san fharraige amuigh = offshore safety

one in biology and one in zoology
8.

i gcosaint an chomhshaoil mhara = in marine
enviornmental protection
i gcumarsáid na heolaíochta = in science communication

10. ólaí mór = large rolling wave

11. sceireacha coiréil = coral reefs

11. braiteoga = tentacles

12. míolta móra = whales

12. cár maith d’fhiacla beaga géara = a mouth full of small

13. deilfeanna = dolphins

sharp teeth

14. beathra na mara = sea life

13. cuma chíre = a comb-like appearance

15. ríomhaire = computer

14. giúrainn = barnacles

16. déshúiligh = binoculars

15. na huibheacha a sceitheadh = to deposit the eggs
16. Suaitheann sé = he fans

17. monatóireacht = monitoring
18. ag iniúchadh sceireacha = examining reefs

17. ag sreabhadh = flowing

19. fearas scúba = scuba gear

An Ceannruán Coiteann= The Common Blenny

20. clár seaschéaslóireachta = stand up paddle boards

1.

21. turas éiceolaíochta = ecological tour

liopaí breallacha = big blubbery lips
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