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Leathanach an Eagarthóra

Léargas nua ar ghrinneall na farraige

Bia do Cheathrar (4)
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Bhí go leor bád le feiceáil 
amach ó chósta iarthar 
Chorcaí1 taobh le Dún 
na Séad2 agus Loch 
Trasna3 anuraidh. Báid 
de chuid Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann4 
agus Fhoras na Mara5 a 
bhí iontu. Is iad an RV 
Mallet, an RV Geo, an RV 
Lir agus an RV Keary na 
báid a bhí i gceist. Obair 
shuirbhéireachta6 a bhí ar bun acu ar mhaithe le léarscáil a dhéanamh de ghrinneall 
Loch Trasna. Ach ní raibh san obair sin ach cuid bheag amháin de thionscadal mór 
suirbhéireachta atá ar bun ag an dá eagraíocht sin chun léarscáil de ghrinneall na 
farraige a dhéanamh. 

Nach orainne a bhí an t-ádh7 nuair a tugadh cuireadh dúinn cuairt a thabhairt ar an 
RV Mallet agus í feistithe ag Dún na Séad i gcaitheamh an tsamhraidh? Thaispeáin an 
criú cuid den obair dúinn ar an scáileán. Chonaiceamar na scanta8 a bhí déanta acu 
den ghrinneall. Bhí sé thar a bheith spéisiúil léargas eile a fháil ar áiteanna a bhfuil 
seanaithne againn orthu9, áiteanna a dtéimid tharstu sna báid de ghnáth.

Tá moladh mór ag dul do na criúnna as an obair iontach atá idir lámha acu! 

An RV Mallet agus an RV Geo i gcuan Dún na Séad

• 4 fhilléad colmóra1 – 

175 g an ceann iontu, an 

craiceann bainte díobh 

agus na cnámha bainte 

astu

• Salann agus piobar dubh 

úrmheilte

• 1 spúnóg bhoird2 de 

pheirsil mhionghearrtha3

• 2 spúnóg bhoird d’im

• ½ oinniúin, agus é 

mionghearrtha

An Modh:
1. Las an t-oigheann agus déan é a théamh go gásmharc 41, 180°C 

(350°F) roimh ré. 

2. Blaistigh na filléid cholmóra le beagáinín salainn agus piobair. Leag 

amach i mias bhácála2 iad. Bí cinnte go bhfuil smearadh maith ime3 

ar an mias. Croith an pheirsil thar na filléid sa mhias.

3. Las teas measartha4 faoin im i bpota agus sótáil na hoinniúin5 ar 

feadh cúpla nóiméad. Cas síos an teas má thagann dath donn ar 

bith ar na hoinniúin. 

4. Cuir isteach na muisiriúin agus an sú líomóide agus lean ort á 

gcócaráil ar feadh 5 nóiméad. Déan an meascán a chorraí6 ó am go 

chéile.

5. Measc isteach an plúr agus fág ag cócaráil é ar feadh nóiméad nó 

dhó. Ansin, measc an bainne agus an t-uachtar isteach sa phota.

6. Ardaigh an teas agus coinnigh an t-anlann ar suanbhruith7 ar feadh 

cúpla nóiméad. Déan é a chorraí i rith an ama. Blaistigh é de réir 

mar is maith leat é8. 

7. Doirt an t-anlann thar an iasc agus ansin croith an brus aráin, an 

cháis ghrátáilte agus an paiprice thairis. 

8. Bácáil ar feadh 18-20 nóiméad é san oigheann réamhthéite9.Ío
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• 250 g de mhuisiriúin4 agus 

iad gearrtha ina slisní

• Sú leath líomóide

• 2 spúnóg bhoird de phlúr

• 200 ml de bhainne

• 50 ml d’uachtar

• 4 spúnóg bhoird de bhrus 

aráin

• 1 spúnóg bhoird charntha5 

de cháis ghrátáilte6

• 1 spúnóg bhoird de 

phaiprice

Colmóir le hanlann muisiriún

Na Comhábhair:

A Léitheoir dhil,
Seo eagrán giorraithe de 
Líon an Dúlra. Beidh eagrán 
iomlán ann i gcomhair an 
earraigh. 

Mar is gnách tá sé lán le fíricí spéisiúla 
spraíúla faoin dúlra anseo in Éirinn agus 
thar lear. Tá súil againn go mbainfidh 
sibh sult as! 
Susan
R-phost:
editor@naturesweb.ie
Láithreán Gréasáin:
www.naturesweb.ie
Eagarthóir: 
Susan Murphy Wickens
Leagan Amach agus Dearadh: 
Susan Murphy Wickens
Grianghraif agus Fáisc-ealaín: Cóipcheart © 
2019 Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid 
ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.
Comhfhreagraí Eachtrach: 
Michael Ludwig
Leagan Gaeilge: 
© Foras na Gaeilge 2020 
© Stáisiún Mara Inis Arcáin 2019

www.naturesweb.ie
http://www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/Lion_an_Dulra.asp


Líon an Dúlra  Geimhreadh 2020  www.naturesweb.ie
3© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

Dathaigh leat

www.naturesweb.ie
http://www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/Lion_an_Dulra.asp


Líon an Dúlra  Geimhreadh 2020  www.naturesweb.ie
4© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

           Eoin Mac Craith
Geolaí muirí le Suirbhéireacht Gheolaíochta 
na hÉireann

Cá n-oibríonn tú? 

Táim ag obair le Suirbhéireacht Gheolaíochta 

na hÉireann i mBaile Átha Cliath. Tá mé ar 

fhoireann INFOMAR agus tá feachtas mór ar 

siúl againn chun léarscáil iomlán de ghrinneall 

na farraige mórthimpeall na hÉireann a 

chríochnú faoin mbliain 2026. Os rud é go 

bhfuilimid ag obair i gcomhar le Foras na 

Mara sa Ghaillimh tá cuid mhór den obair sin 

i gcrích againn3 cheana féin. 

Tá fórmhór na n-áiteanna ina bhfuil an 

fharraige an-domhain mapáilte againn 

cheana. Tá suirbhéireacht chruinn bheacht4 

déanta againn ar chuanta, bánna agus inbhir 

na tíre5 chomh maith.

An raibh suim agat san obair seo i gcónaí 

riamh? 

Bhí agus é. Bhí suim agam riamh i ngrinneall 

na farraige. Tógadh ar an Spidéal mé, i 

gContae na Gaillimhe, agus chaith mé neart 

ama cois cladaigh nó amuigh ar an uisce. 

Bhínn ag amharc amach ón gcladach agus 

ba mhinic mé ag smaoineamh faoi cé chomh 

domhain is a bheadh an t-uisce idir na 

hoileáin. Nuair a bhí mé i mo pháiste, léigh 

mé go leor leabhar a thug léargas dom ar an 

ngrinneall6 – na bolcáin agus na cainneoin faoi 

thoinn7, gan trácht ar dhúile coimhthíocha an 

duibheagáin8. Saol rúnda atá ann dúinn fós, 

ach anois tá an teicneolaíocht againn chun 

léargas níos fearr a fháil air.

Cén oiliúint a fuair tú don obair seo a 

dhéanann tú anois? 

Nuair a chríochnaigh mé ar scoil, rinne 

mé staidéar ar an ngeolaíocht9 agus ar an 

aigéaneolaíocht10. Is iad an dá ábhar sin 

le chéile a chabhraigh liom obair a fháil le 

comhlachtaí suirbhéireachta11 a bhí i mbun 

léarscáilíochta12 ar ghrinneall na mara. Fuair 

mé taithí agus oiliúint ar obair den chineál 

sin ar fud an domhain agus ina dhiaidh sin 

thosaigh mé ag obair ar an tionscadal seo in 

Éirinn.

Inis dúinn faoin ngnáthlá oibre agat. 

Caithimid míonna an gheimhridh san oifig. 

Déanaimid anailís ar na sonraí atá cruinnithe 

againn13 agus scríobhaimid tuairiscí. Ón 

Earrach go dtí an Fómhar, áfach, bímid amuigh 

ar an bhfarraige. De ghnáth scaoilimid uainn 

sa bhád ar maidin ó chuan Dhún na Séad, nó 

cuan eile mar é. Téann na báid mhóra amach 

ar an bhfarraige mhór agus fanann na báid 

bheaga san uisce éadomhain cois cladaigh 

agus cois aille14. Bainimid leas as an sonóir15 

chun doimhneacht an uisce a thomhas16 go 

beacht cruinn. Diaidh ar ndiaidh, tagann 

gach tomhas le chéile agus bímid in ann 

léarscáil thríthoiseach den ghrinneall17 a 

chruthú. Cloímid go docht leis an gcúrsa18 i 

gcónaí agus déantar na báid a stiúradh feadh 

stráicí comhthreomhara19, mar a dhéanfá 

leis an lomaire faiche20 sa ghairdín, nó mar a 

dhéanfadh feirmeoir agus gort á threabhadh 

aige21. Bíonn foirne na mbád ag faire go géar 

ar na sonraí a bhíonn ag teacht isteach ón 

sonóir agus ag cinntiú go bhfuil an fearas ag 

feidhmiú i gceart. Bímid i gcónaí ag faire amach 

le haghaidh rud ar bith neamhghnách – longa 

báite22 nárbh eol dúinn iad a bheith ann, 

b’fhéidir, nó foirmíochtaí neamhchoitianta 

carraige23.

Cén fáth a bhfuil an léarscáil á déanamh? 

Mar áis sábháilteachta agus loingseoireachta24 

atá an léarscáil á déanamh go príomha. 

Fágfaidh sé go mbeidh sé i bhfad níos sábháilte 

do na báid nuair a bheidh léarscáil chruinn den 

ghrinneall ann. Tá cairteacha den ghrinneall25 

ar fáil, ar ndóigh, ach rinneadh cuid acu sa 

19ú haois agus ní bheadh gach aon charraig 

chontúirteach26 agus fochais27 marcáilte orthu. 

Ní raibh d’fhearas ag lucht a ndéanta ach28 

luaidhe feádóireachta29 ar théad. Éacht ba ea 

Is mise Eoin Mac 

Craith agus táim ag 

obair ar chlár náisiúnta 

INFOMAR mar gheolaí 

muirí1. Tá léarscáil á 

déanamh de ghrinneall 

na farraige2 againn. 

www.infomar.ie
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An RV Mallet, ceann de na báid ar a mbíonn Eoin 
ag obair.

Grinneall na farraige timpeall ar Inis Arcáin, 
Iarthar Chorcaí.

Raic an Kowloon Bridge agus í ina luí ar an 
ngrinneall amach ó Dhún na Séad, Contae 
Chorcaí.

é léarscáil den ghrinneall a dhéanamh mar 

sin. Is féidir na léarscáileanna a úsáid chun 

gnáthóga na n-éisc a iniúchadh30, chun longa 

báite31 a aimsiú, agus chun na hathruithe a 

tharla fadó i leibhéal na farraige a thuiscint 

níos fearr. Ina theannta sin, beidh na 

léarscáileanna ar fáil saor in aisce don phobal 

mór, áis iontach a bheidh ann.  

Cad é an rud is fearr faoi do chuid oibre? 

Ní bhíonn aon dá lá mar a chéile32 againn 

agus bíonn dúshlán33 ann gach lá. B’fhéidir 

go mbeadh orainn suirbhé cruinn beacht a 

dhéanamh ar long a cuireadh go tóin poill34 

sa dara cogadh domhanda lá amháin. An 

lá dár gcionn b’fhéidir go mbeimis i mbun 

léarscáilíochta ar ghaineamh an ghrinnill. 

Chomh maith leis an obair eolaíoch35 a 

dhéanaimid, is baill de chriú na mbád sinn. 

Dá bharr sin bímid go hiomlán páirteach i 

dtascanna uile na loingseoireachta agus na 

seoltóireachta36. Togha agus rogha na hoibre37 

atá ann don té a chuireann dúil sna báid38 

agus san fharraige.
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Cairt na bhFíricí
Fad: 7 - 10 m. Is iondúil go mbíonn an ceann baineann níos 
mó ná an ceann fireann.

Meáchan: 5 - 10 tonna meáchain.

Aga Tumtha: Is iondúil go dtumann sé faoin uisce ar feadh 
6 - 12 nóiméad. Bíonn sé ábalta fanacht faoin uisce ar feadh 
20 nóiméad áfach. 

Bia: Éisc bheaga, máithreacha súigh1 agus crill2.

Cá bhfaightear é? Taithíonn an droimeiteach beag an chuid 
is mó d’fharraigí an domhain.

Cé mhéad díobh atá ann? Meastar go bhfuil idir 500,000 
agus 1,000,000 droimeiteach beag ann ar domhan.

Stádas caomhantais:3 Cé go bhfuil líon na ndroimeiteach 
beag tar éis titim i limistéir áirithe ní mheastar é a bheith 
i mbaol san Atlantach Thuaidh. Is iad an chráin dhubh4 agus 
an duine daonna an dá chreachadóir a dhéanann seilg ar 
an droimeiteach beag. Is mó an bhagairt a bhaineann leis 
an duine daonna, áfach. Ní hamháin go ndéanann daoine 
seilg ar an droimeiteach beag, ach is é an duine daonna 
faoi deara5 an truailliú san fharraige agus a gcuid gnáthóg a 
bheith á mbánú6. Cuireann longa móra isteach ar na míolta 
móra chomh maith.

An Droimeiteach Beag
Ainm Eolaíochta: Balaenoptera 
acutorostrata
Ainmhí aonaránach1 é an droimeiteach beag ach uaireanta 
faightear grúpaí beaga díobh le chéile chomh maith. Is 
iondúil nach mbíonn níos mó ná 10 gcinn acu sa ghrúpa. 

Taithíonn an droimeiteach beag cósta na hÉireann2 idir 
Aibreán agus Deireadh Fómhair na bliana. Ar chósta an 
iarthair agus ar chósta an deiscirt a fheictear é go príomha. 
B’fhéidir dá mbeifeá ag siúl ar bharr aille3 go bhfeicfeá 
ceann amuigh ar an bhfarraige agus é ar tí tumadh faoin 
uisce4. Fiú mura bhfeicfeá ceann, b’fhéidir go gcloisfeá é! 
Scaoileann sé sraoth mór anála5 as nuair a ligeann sé a 
anáil amach. Is annamh a fheictear an scairdeán d’aer agus 
d’uisce a scaoileann sé amach trína pholl séidte6, áfach, cé go 
scairdtear suas le trí mhéadar in airde san aer é.

Tá dhá fhoghrúpa7 de mhíolta móra ann: míolta móra 
fiaclacha8 agus míolta móra bailíneacha9. Is míol mór 
bailíneach é an droimeiteach beag agus is é an ceann is lú de 
na míolta móra bailíneacha a thaithíonn farraigí na hÉireann 
é. Tá soc géar biorach10 air agus eite dhroma bheag11. Bíonn 
cíor fhada láir12 ar mhullach a chinn, mar a bhíonn ar an 
droimeiteach mór, agus bíonn bandaí geala ar na heití 
brollaigh13. Dath dúliath14 a bhíonn ar a chorp agus dath liath 
nó geal a bhíonn ar a bholg.

Is féidir leis an droimeiteach beag snámh ar luas 30 km san 
uair. Murab ionann agus15 míolta móra bailíneacha eile ní nós 
leis bosa a eireabaill16 a ardú amach as an uisce agus é ar tí 
tumadh. 

Tá trí ghrúpa ar leith de dhroimeitigh bheaga le haithint 
ar fud an domhain: grúpa amháin san Atlantach Thuaidh, 
grúpa eile san Aigéan Ciúin Thuaidh17 agus grúpa eile fós sa 
Leathsféar Theas.

An Fhine
Beireann an ceann baineann ceann óg gach re bliain1 de 
ghnáth. Iompraíonn sí an ceann óg ina broinn2 ar feadh 
deich mí agus tagann siad ar an saol thart ar mhí na Nollag 
nó mí Eanáir de ghnáth. Bíonn tuairim is 450 kg meáchain 
iontu nuair a thagann siad ar an saol agus iad idir 2 agus 3 
mhéadar ar fad. 
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Gné-alt

An Míol Mór Bailíneach 
óna shoc go bosa a eireabaill
Rangaítear1 míolta móra ina dhá mórchineál2, míolta móra fiaclacha3 agus míolta móra 

bailíneacha. Bíonn fiacla ag na míolta móra fiaclacha, ar ndóigh, ach ní bhíonn ag na míolta 

móra bailíneacha. 

Tá plátaí nó guairí fada bailín4 ina mbéal ag an míol mór bailíneach a fheidhmíonn mar a 

bheadh criathar ann5. Tá ceiritin6 i mbailín faoi mar atá i do chuid gruaige, nó i do chuid ingne. 

Agus míol mór bailíneach ag snámh, osclaíonn sé a bhéal chun é a líonadh le sáile7. Ansin 

atann8 a theanga agus úsáideann sé í chun an sáile a bhrú amach as a bhéal arís trí na plátaí 

bailín. Ceapann na plátaí bailín planctón9, crill10 agus éisc bheaga istigh ina bhéal agus slogann 

sé siar ansin iad. Is féidir le míol mór suas le tonna crille a ithe san aon bhéile amháin. 

Tá roic mhóra11 nó fillteacha craicinn12 ar a scornach agus ar a mbrollach ag roinnt míolta móra 

bailíneacha. Cuireann na fillteacha sin ar a gcumas a mbéal agus a scornach a oscailt amach 

níos leithne fós. Ansin bíonn siad in ann níos mó sáile a shú isteach agus níos mó crille a 

cheapadh dá réir sin.

fillteacha na scornaí16

bosa 

an eireabaill13

eite an droma14

an tsúil

an béal

an bailín

eite bhrollaigh17

poll séidte dúbailte15 

1. Matáin1 agus fíocháin snáithíneacha2 atá sna baill seo. Greadann3 an míol mór suas síos iad chun é féin 

a thiomáint tríd an uisce.

2. Crochann na cíora4 seo anuas ó ghiall uachtarach an mhíl mhóir mar a bheadh cuirtíní ann5. Feidhmíonn 

siad mar chriathar a scagann bia amach6 as an sáile.

3. Leathann na fillteacha craicinn seo amach nuair a osclaíonn an míol mór a bhéal ionas gur féidir leis 

níos mó uisce a shú isteach ina chraos.

4. Na polláirí trína n-análann an míol mór. 

5. Ar dhroim an mhíl mhóir a bhíonn sí seo. Cuidíonn sí leis gluaiseacht tríd an uisce go réidh. 

6. Baineann an míol leas astu seo chun rudaí a fheiceáil.

7. Géaga is ea iad seo a bhfuil bosa móra7 atá cosúil le céaslaí8 orthu. Bíonn ceann ar dhá thaobh a bhoilg 

ag an míol mór. Úsáideann sé iad chun é féin a thiomáint agus a stiúradh tríd an uisce. Úsáideann sé iad 

chun é féin a chosaint chomh maith.

8. Osclaíonn an míol mór é seo chun uisce agus bia a shú isteach.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Meaitseáil an cur síos leis an mball ceart den mhíol mór bailíneach

Anáil mhór 
dhomhain!
Is mamaigh iad míolta móra. 

Nuair a análann siad súnn siad 

aer isteach ina scámhóga1 díreach 

mar a dhéanaimidne. Níl siad in 

ann análú agus iad faoin uisce. 

Análann siad trí pholláirí2 atá ar 

mhullach a gcinn, poill shéidte3 

a thugtar orthu. Dúnann an poll 

séidte go dlúth tar éis dóibh anáil 

a tharraingt chun nach rachaidh 

uisce isteach ann. 

Nuair a ligeann siad a n-anáil 

amach arís osclaíonn an poll 

séidte agus séidtear an t-aer 

amach arís go tapa. Má bhíonn 

aon uisce timpeall ar an bpoll 

séidte scairdtear4 é sin in airde 

mar a bheadh néal gaile5 ann. 
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Gníomhaíocht 

fear sneachta 
a Dhéanamh as stocaí

Teastóidh:
• Seanstoca bán
• Rogha de sheanstocaí eile
• Sreang/olann
• Súile agus/nó cnaipí
• Ribín nó réiteoir píopa1

• Gliú

1. Aimsigh seanstoca bán agus dornán2 de 
sheanstocaí eile

2. Déan ceirtlíní3 de dhá cheann de na seanstocaí eile.
3. Cuir ceirtlín amháin díobh sin isteach i seanstoca 

eile chun ceirtlín níos mó fós a dhéanamh.
4. Anois, ba chóir go mbeadh ceirtlín mór agus 

ceirtlín beag agat.
5. Cuir an ceirtlín mór isteach sa stoca bán agus ansin 

cuir an ceirtlín beag isteach ann. Brúigh síos go bun 
an stoca iad.

6. Cuir snaidhm4 i mbarr an stoca bháin gar don 
cheirtlín beag.

7. Ceangail an tsreang timpeall ar an stoca bán idir an 
dá cheirtlín.

8. Cas barr an stoca síos os cionn na snaidhme chun 
hata a dhéanamh as.

9. Gliúáil na súile ar an gcloigeann agus greamaigh 
cnaipe sa lár fúthu chun srón a dhéanamh. 
Greamaigh cnaipí an chóta ar a bholg. Ceangail 
ribín nó réiteoir píopa faoina mhuineál mar scairf. 
Seo agat anois an fear sneachta!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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                  Cuardach Focal

Aimsigh na focail seo thíos 
sa chuardach focal, is focail iad uile atá le fáil 

san eagrán seo de Líon an Dúlra.
Name: Class: Date:

word search
T E A E T N O E E T C S N I O D
C H A H C I P Q C O L M Ó I R H
M T C T U I C O A I I O E O T I
H G I A L L O R H B E T I E O N
D S N I E A T W U A N M M Z A T
I L U L B R O I N N E Q G J S S
A S E Ú F L I S R I E P U T A T
N E D D G G A É T O O C A T E E
S A H T R R A E H G N O I M S U
O N S T T C A T D B D E R T F O
U S Q H H C S C A I R D E Á N R
W T C O H P O L L S É I D T E P
L O U B F L T H G T H E U C B L
L C E I R I T I N T N A A S T A
I A D R J M A N S E E T E E N S
G Y I H Y I G R D R E L M N Y F

BROINN
CEIRITIN
COLMÓIR
DROIMEITEACH BEAG
DÚLIATH

EITE BHROLLAIGH
GUAIRE
LOCH TRASNA
MIONGHEARRTHA
PEIRSIL

POLL SÉIDTE
SCAIRDEÁN
SEANSTOCA
SNAIDHM
SUIRBHÉIREACHT

Word Search www.edu-games.org
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POLL SÉIDTE
SCAIRDEÁN
SEANSTOCA
SNAIDHM
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Lch 2
Léargas nua ar ghrinneall na farraige = A new view 
of the seabed
1. amach ó chósta iarthar Chorcaí = off the coast of 

West Cork

2. Dún na Séad = Baltimore

3. Loch Trasna = Roaring Water Bay

4. de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na 
hÉireann = belonging to The Geological Survey of 
Ireland

5. (de chuid) Fhoras na Mara = (belonging to) Marine 
Institute

6. obair shuirbhéireachta = surveying work

7. Nach orainne a bhí an t-adh = Weren’t we lucky 

8. na scanta = the scans

9. áiteanna a bhfuil seanaithne againn orthu = 
places we know so well/for a long time

Colmóir le hanlann muisiriún = Hake with 
mushroom sauce

Na Comhábhair = The Ingredients
1. 4 fhilléad colmóra = 4 hake fillets

2. 1 spúnóg bhoird = 1 table spoon

3. de pheirsil mhionghearrtha = of finely-chopped 
parsely

4. 250 g de mhuisiriúin = 250 g of mushrooms

5. spúnóg bhoird charntha = a heaped table spoon

6. de cháis ghrátáilte = of grated cheese

An Modh = Method

1. go gasmharc 4 = to gasmark 4

2. mias bhácála = a baking tray

3. smearadh maith ime = a good smearing of butter

4. teas measartha = a medium heat

5. sótáil na hoinniúin = sauté the onions

6. Déan an meascán a chorraí = Stir the mixture

7. ar suanbhruith = simmer 

8. de réir mar is maith leat é = according to how you 
like it 

9. san oigheann réamhthéite = in the preheated 
oven 

Lch 4

Geolaí muirí le Suirbhéireacht Gheolaíochta 
na hÉireann = A Marine Geologist with The 
Geological Survey of Ireland 
1. mar gheolaí muirí = as a marine geologist

2. de ghrinneall na farraige = of the seabed

3. tá cuid mhór den obair sin i gcrích againn = we 
have a lot of that work completed

4. suirbhéireacht chruinn bheacht = an accurate and 
exact survey

5. ar chuanta, bánna agus inbhir na tíre = of the 
inlets, bays and estuaries of the country

6. go leor leabhar a thug léargas dom ar 
an ngrinneall = a lot of books that gave me an 
insight into the seabed

7. faoi thoinn = under the sea

8. dúile coimhthíocha an duibheagáin = the strange 
creatures from the ocean depths

9. rinne mé staidéar ar an ngeolaíocht = I studied 
geology

10. aigéaneolaíocht = oceanography

11. comhlachtaí suirbhéireachta = surveying 
companies

12. a bhí i mbun léarscáilíochta = who were mapping

13. na sonraí atá cruinnithe againn = the data we 
have collected

14. cois cladaigh agus cois aille = inshore (beside the 
coast) and beside the cliffs

15. Bainimid leas as an sonóir = We use the sonar

16. chun doimhneacht an uisce a thomhas = to 
measure the depth of the water

17. léarscáil thríthoiseach den ghrinneall = a three-
dimensional map of the seabed

18. Cloímid go docht leis an gcúrsa = We stick rigidily 
to our course

19. feadh stráicí comhthreomhara = along parallel 
strips

20. lomaire faiche = lawnmower

21. agus gort á threabhadh aige = when he’s 
ploughing a field

22. longa báite = sunken ships

23. foirmíochtaí neamhchoitianta carraige = unusual 
rock formations

24. áis sábháilteachta agus loingseoireachta = a 
safety and navigational aid

25. cairteacha den ghrinneall = charts of the seabed

26. gach aon charraig chontúirteach = every single 
dangerous rock  

27. fochais = a submerged rock

Foclóirín
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Lch 4 ar lean

28. Ní raibh d’fhearas ag lucht a ndéanta ach = the 
only equipment their makers had was

29. luaidhe feádóireachta = a sounding lead 

30. chun gnáthóga na n-éisc a iniúchadh = to 
investigate fish habitats

31. longa báite = sunken ships

32. Ní bhíonn aon dá lá mar a chéile = No two days 
are the same

33. bíonn dúshlán ann = there is a challenge

34. go tóin poill = to sink

35. obair eolaíoch = scientific work 

36. páirteach i dtascanna uile na loingseoireachta 
agus na seoltóireachta = involved in all the 
navigational and sailing tasks

37. Togha agus rogha na hoibre = the best work 
possible

38. don té a chuireann dúil sna báid = for anyone who 
is interested in boats

Lch 5

An Droimeiteach Beag = The Minke Whale
1. Ainmhí aonaránach = A solitary animal

2. Taithíonn an droimeiteach beag cósta na 
hÉireann = The minke whale frequents the Irish 
coast

3. ag siúl ar bharr aille = walking along the top of a 
cliff

4. ar tí tumadh faoin uisce = just about to dive 
under the water

5. Scaoileann sé sraoth mór anála = It lets a big 
sneeze of breath

6. trína pholl séidte = through his blow hole 

7. dhá fhoghrúpa = two subgroups

8. míolta móra fiaclacha = toothed whales

9. míolta móra bailíneacha = baleen whales

10. soc géar biorach = a sharply pointed snout 

11. eite dhroma bheag = a small dorsal fin

12. cíor fhada láir = a long central ridge

13. na heití brollaigh = the pectoral fins

14. dúliath = dark grey

15. murab ionann agus = unlike the 

16. bosa a eireabaill = its tail flukes

Lch 5 ar lean
17. san Aigéan Ciúin Thuaidh = in the North Pacific 

(Ocean)

An Fhine = The Family
1. gach re bliain = every second year
2. ina broinn = in her womb

Ciart na bhFíricí = Fact Chart
1. máithreacha súigh = squid

2. crill = krill

3. Stádas caomhantais = Conservation status 

4. an chráin dhubh = the killer whale

5. an duine daonna faoi deara (x) = man is the cause 
of (x)

6. na gnáthóga a bheith á mbánú = habitats being 
destroyed

Lch 6

An míol mór bailíneach óna shoc go bosa a 
eireabaill = The baleen whale from its snout to its 
tail flukes
1. Rangaítear (x) = (X) is classified/divided

2. dhá mhórchineál = two main varieties

3. míolta móra fiaclacha = toothed whales

4. guairí fada bailín = long bristles of baleen

5. mar a bheadh criathar ann = like a sieve 

6. ceiritin = keratin

7. sáile = seawater 

8. atann = swells up

9. ceapann na plátaí bailín planctón = the plates of 
baleen trap plankton

10. crill = krill

11. roic mhóra = big grooves

12. fillteacha craicinn = skin folds

13. bosa an eireabaill = the tail flukes

14. eite an droma = the dorsal fin

15. poll séidte dúbailte = double blow hole

16. fillteacha na scornaí = throat folds

17. eite bhrollaigh = pectoral fins

Anáil mhór dhomhain!  = A big deep breath!
1. súnn siad aer isteach ina scámhóga = they suck 

air into their lungs

2. trí pholláirí = through nostrils

3. poill shéidte = blow holes

Foclóirín
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Lch 8
Cuardach Focal = Word Search

Lch 6 ar lean

4. scairdtear (uisce) = (water) is sprayed

5. néal gaile = a cloud of steam

Meaitseáil an cur síos leis an mball ceart = Match 
the description with the correct part

1. Matáin = muscles

2. fíocháin snáithíneacha = fibrous tissue

3. Greadann (suas síos) = flaps (up and down)

4. cíora = combs

5. mar a bheadh cuirtíní ann = just like curtains

6. criathar a scagann bia amach = a sieve which 
filters food out

7. bosa móra = big blades/flukes (of the tail)

8. céaslaí = paddles

Lch 7
Déan Fear Sneachta as Stocaí = Make a Snowman 
from Socks

1. réiteoir píopa = a pipe cleaner

2. dornán = a few

3. ceirtlíní = rolled up balls 

4. snaidhm = a knot

An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Chomhshaoil

Tá Líon an Dúlra 
fíorbhuíoch as an 
tacaíocht fhial a 
fhaighimid ónár gcuid 
urraitheoirí.

Gabhaimid buíochas le gach duine a 
chabhraigh linn agus an t-eagrán seo 
de Líon an Dúlra á réiteach againn, 
go háirithe Bord Bia, Gerry Griffith, 
Eoin Mac Craith, John Joyce, Michael 
Ludwig, Eimear Murphy, Robbie 
Murphy, Jez Wickens agus Alan D. 
Wilson.
Tabhair cuairt ar Stáisiún Mara Inis Arcáin 
ag  www.sherkinmarine.ie

Cuir do lámha faoin uisce 

arís agus glan an ghallúnach 

díobh.

 55

Cuir gallúnach ar do lámha, 

cuimil le chéile iad go dtí 

go mbeidh an ghallúnach ina cúr.
 22

Bí cinnte gach cuid de do lámha 
a ní i gceart, idir na méara, faoi 
na hingne agus caoil na lámh.

 33

Lean ort mar sin ag cuimilt do 
lámha le chéile ar feadh 20 
soicind.

 44

Triomaigh do lámha le tuáille 

glan, nó le tuáille páipéir. 66

Ar nigh tú do lámha Ar nigh tú do lámha 
inniu?inniu?

Cuir do lámha faoin uisce. 11
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