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I bhfad ó shin, sula 
raibh daoine ar an 
domhan, bhíodh reiptílí 
móra ag fánaíocht thart 
(roaming). Tugaimid 
dineasáir mar ainm 
ar na harrachtaí 
(monsters) seo. Is iad 
a bhí i gceannas ar an 
bpláinéad seo ar feadh 
165 milliún bliain. Bhí na 
dineasáir i gceannas ar 
an talamh ach bhí reiptílí 
eile ag maireachtáil (live) 
san fharraige. Ba reiptílí 
móra mara (sea) iad 
iochtasáir (ichthyosaurs), 
pléiseasáir (plesiosaurs) 
agus pléasair (pliosaurs); 
bhí lapaí (fl ippers) orthu 

seachas cosa. Chomh 
maith leo siúd, bhí 
teireasáir ann – d’eitil 
na reiptílí seo, ach deir 
eolaithe nár dhineasáir 
iad mar nár mhair siad 
ar thalamh.  

Tagann eolaithe ar 
iontaisí nua dineasáir 
beagnach gach 
uile bhliain. I Mí an 
Mheithimh  2014, rinne 
pailé-ointeolaithe 
(palaeontologists) cur 
síos ar iontaise ollmhór 
dineasáir a fuair siad 
san Airgintín. Is eolaithe 
iad pailé-ointeolaithe 
agus déanann siad 
staidéar speisialta ar 

iontaisí. Chuir siad an 
t-ainm Dreadnoughtus 
schrani ar an iontaise 
ollmhór. Ceapann siad 
go raibh sé 26 méadar 
ar fad agus go raibh sé 
6 mhéadar ar airde ag 
a ghuaillí, nuair a bhí sé 
beo. Tá sin chomh hard 
le teach dhá stór. Bain 
úsáid as slat tomhais 
nó miosúr sa chlós 
chun tuairim a fháil de 
cé chomh mór agus a 
bhí an dineasár seo. 
Bhí Dreadnoughtus 
beo idir 95 agus 100 
milliún bliain ó shin agus 
ceapann roinnt eolaithe 
go raibh sé chomh trom 

le 12 eilifi nt Afracacha. 
Is í an eilifi nt Afracach 
an t-ainmhí talaimh 
is mó ar domhan faoi 
láthair. 

Anuraidh, fuair pailé-
ointeolaithe fi anaise 
(evidence) de dhineasáir 
ollmhóra a mhair níos 
gaire d’Éirinn. Fuair siad 
loirg choise (footprints) 
móra millteacha a 
d’fhág dineasáir ina 
ndiaidh ar an Eilean 
Sgitheanach (Isle of 
Skye) in Albain. Ní raibh 
na cinn seo chomh mór 
le Dreadnoughtus, ach 
cinnte bhí siad mór! Is 
dócha go raibh siad suas 

le 15 mhéadar ar fad. 
Sin a dhá oiread níos 
faide ná eilifi nt Afracach. 
Tá 70 cm i dtrastomhas 
an loirg choise is mó. 
D’itheadh na dineasáir 
seo plandaí agus bhíodh 
siad ag fánaíocht thart 
ar an Eilean Sgitheanach 
170 milliún bliain ó shin.

Ar chuala tú trácht 
ar Nessie? Chreid a 
lán daoine go raibh an 
ollphéist (monster) seo 
ina cónaí i Loch Nis, i 
gceantar (region) eile 
in Albain. Deir roinnt 
daoine go bhfaca siad í 
agus gur arracht ollmhór 
í agus go bhfuil corp mór 

cruinn (rounded) uirthi 
atá thart ar 30 méadar 
ar fad, agus go bhfuil 
muineál mór fada uirthi 
mar a bhí ar phléiseasár. 
Cúpla seachtain ó shin, 
bhí fomhuireán ag 
lorg Ollphéist Loch Nis 
agus thaifead sé cruth 
neamhghnách san uisce. 
Bhí an-chuid cainte 
faoi. Faraor, ní raibh ann 
ach samhail de cheann 
ollphéiste a bhí in úsáid i 
scannán in 1969. 

Sula leanann tú ort ag 
léamh, féach ar léarscáil 
go bhfeicfi dh tú cá bhfuil 
Loch Nis agus an tEilean 
Sgitheanach.

Monsters from the past

Arrachtaí anallód       

Fíricí Fónta

• De réir taighde nua, bhí cleití ar a lán de na dineasáir. 
Léiríonn sé seo an gaol gairid atá ann idir dineasáir agus éin.

• Sa tSín nuair a chonaic daoine iontaisí chnámha móra na ndineasár den 
chéad uair, cheap siad gur tháinig siad ó dhragúin ollmhóra. 

• Bhí roinnt dineasár beag. Ní raibh an Saltopus ach 60 cm ar fad. 
Is dócha go raibh sé chomh hard le cearc.

• Rug dineasáir uibheacha agus bhí blaosc chrua righin (leathery) ar na 
huibheacha. Rinne cuid de na dineasáir neadacha.

• Sa scannán Jurassic World, thug siad dineasáir ar ais ar an saol. 
An bhféadfadh sé seo tarlú? Ní dócha é, ach tá roinnt eolaithe ag caint 
ar shicín le fi acla a chruthú - sicínosaurus.

Deireadh leis na 
díneasáir

Ó bhí na dineasáir beo ar domhan chomh fada sin, cén fáth a bhfuair 
siad go léir bás? Tá an cheist sin ag cur mearbhaill ar eolaithe le 
fada an lá. Tá teoiric nó hipitéis (hypothesis) amháin ag eolaithe gur 
bhuail dreigít (meteorite) mhór an domhan 65 milliún bliain ó shin 
agus gur scaird (sprayed) an dreigít deannach agus gal (vapour) suas 
sa spéir. Dá dtarlódh sé seo, bheadh an spéir dubh agus gheobhadh 
na hainmhithe agus na plandaí bás ón easpa solais agus ón bhfuacht 
nimhneach ina dhiaidh. Tá cráitéar millteach i Meicsiceo agus deir 
eolaithe gur fi anaise (evidence) é den dreigít seo a bhuail an domhan. 

Tá teoiric eile ag eolaithe gur dhoirt bolcáin (volcanoes) laibhe (lava) 
amach thart ar 65 milliún bliain ó shin – lean an laibhe ag doirteadh 
ar feadh na mílte bliain. Na gáis sin a scaoil amach freisin, bheadh 
tionchar acu ar an aeráid – d’éireodh gach rud níos teo; b’fhéidir 
gurbh é sin a mharaigh na dineasáir. 

Teagmhas díobhaidh (extinction event) a thugann eolaithe mar 
ainm ar bhás na ndineasár go léir. Bhí ceithre theagmhas díobhaidh 
eile i stair an domhain agus anois deir eolaithe go bhfuil tréimhse nua 
díobhaidh ag teacht ar an domhan. Bíonn ar a laghad 50 speiceas 
(sórt) ainmhithe níos gaire do bhás iomlán a speiceas gach bliain. 
Tá baol díobhaidh ar thart ar 41% d’amfaibiaigh, froganna, mar 
shampla, agus ar 25% de mhamaigh. Ceapann eolaithe gurb iad an 
t-athrú aeráide, an truailliú agus an dífhoraoisiú príomhchúiseanna 
na faidhbe seo. 

Dinnéar na 
nDineasár Airde Brachiosaurus: thart ar 13 m.

Fad Hadrosaurus: 9 méadar.
Meáchan Spinosaurus: 4,000 kg

Ba luibhiteoir é Brachiosaurus, an dineasár ba throime.

Tráth na gCeist
Cuir triail ort féin go bhfeicfi dh tú an cuimhin leat an t-eolas ar fad ar 
dhineasáir.

1. Fuair eolaithe Dreadnoughtus schrani san 
(a) Airméin, (b) Airgintín, (c) Astráil

2. Bhí dineasáir i gceannas ar an bpláinéad seo ar feadh 
a) 165 milliún bliain, (b) 165 míle bliain, (c) 165 bliain.

3. Tá Loch Nis in (a) Andóra, (b) Angóla, (c) Albain

4. Tá conair theitreapóid i gCo. 
(a) Chiarraí, (b) Chill Chainnigh, (c) Chill Dara

5. An Tyrannosaurus: is 
(a) uiliteoir (omnivore), (b) luibhiteoir, (c) feoiliteoir é. 

6. An t-ábhar i d’ingne;
is (a) cruan (enamel), (b) ceiritín (keratin), (c) loingeán (cartilage) é.



Dinnéar na
nDineasár   Cén 

airde 
atá 

ionat?

Bunábhair:
• Rialóir nó miosúr
• Cairde le tomhas
• Cairt do na torthaí
 Le déanamh
1. Scríobh ainmneacha na gcairde ar an gcairt;  tomhais fad chos dheas 

gach duine acu.
2. Úsáid an rialóir nó an miosúr chun an fad ó bharr na méire móire coise 

go dtí an tsáil a thomhas.
3. Taifead na tomhais ar an gcairt.
4. Anois, tomhais airde gach duine de na cairde; taifead na torthaí.
5. An bhfuil na cosa is mó faoi na cairde is airde?

Pléigh:
1. I gcás fhad na gcos, an bhfuil an chos chlé díreach mar an gcéanna leis 

an gcos dheas? _____________
2. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach a lán daoine a thomhas? 

Is annamh a thagann eolaithe 
ar iontaisí dineasáir iomláin. 
Ach fi ú mura mbíonn ag eolaithe ach cúpla cnámh, bíonn siad in ann 
méid an ainmhí a aimsiú. Is féidir leo é seo a dhéanamh mar go dtugann 
cnámha áirithe an choirp leid an-mhaith dóibh d’airde dineasáir, cnámh na 
leise (thigh bone) mar shampla. Ar an gcaoi chéanna, is féidir loirg choise a 
úsáid chun méid dineasáir a thuar. Ba loirg choise iad na hiontaisí a fuair na 
pailé-ointeolaithe ar an Eilean Sgitheanach anuraidh agus d’úsáid siad toise 
(measurement) na lorg chun méid na ndineasár a oibriú amach.  
An dóigh leat go dtugann tomhas do choise leid faoin airde atá ionat? 
An iad na daoine a bhfuil na cosa is mó fúthu na daoine is airde? Bain triail 
as seo agus taifead do chuid freagraí ar chairt cosúil leis an gceann thíos. 

Deir múinteoir Mhaidhc agus Mhollaí go raibh Brachiosaurus chomh hard 
le hAllosaurus, Hadrosaurus agus Triceratops ar bharr a chéile. 

Bhí Hadrosaurus chomh fada le Triceratops.

Bhí Spinosaurus deich n-uaire níos éadroime ná Brachiosaurus.

Arbh fheoiliteoir nó luibhitheoir é an dineasár ba throime? 
_______________________

Tá a lán eolais ar dhineasáir éagsúla bailithe sa chairt seo ag Maidhc 
agus ag Mollaí. Ach d’fhág siad roinnt den eolas ar lár.  
Líon isteach na bearnaí.  

Ainm Fad na coise (cm) Airde (cm)

Ainm Meáchan (kg) Fad Airde Bia
  (méadair)  (méadair)

Allosaurus 2,000 12 5 Feoiliteoir

Ankylosaurus 4,000 7 2.5 Luibhiteoir

Brachiosaurus 40,000 30  Luibhiteoir

Giganotosaurus 8,000 12 5 Feoiliteoir

Hadrosaurus 3,000  5 Luibhiteoir

Iguanodon 4,500 10 4 Luibhiteoir

Spinosaurus  18 5 Feoiliteoir

Stegosaurus 2,000 8 4 Luibhiteoir

Triceratops 5,500 9 3 Luibhiteoir

Tyrannosaurus 7,000 12 5 Feoiliteoir

Freagraí ar 
Thráth na gCeist   

1. B, 2. A, 3. C, 4. A, 5. C, 6. B.

AINM FAD NA COISE AIRDE

Arbh eol duit?
Tá conair (trackway) iontaise ar na carraigeacha ag barr na n-aillte ar 
Dhairbhre (Valentia Island) i gCo. Chiarraí. Loirg choise teitreapóid is ea an 
chonair; ainmhí mór amfaibiach ba ea an teitreapód agus shiúil sé ar thalamh 
bog 385 milliún bliain ó shin. Is marcanna éadoimhne (shallow) iad na loirg 
choise seo sna carraigeacha. Ní raibh na chéad dineasáir ar an saol ag an am 
sin, agus cinnte, ní raibh mamaigh (mammals) ann. 

    

    

    

Na milliúin bliain ó shin, scrios rud éigin formhór de bheatha an domhain 
– b’fhéidir gur bhuail dreigítí (meteorites) an domhan. Ach mhair (survived) 
roinnt síolta sa talamh agus bhí siad ar fáil ag aon dineasár beag a mhair 
agus a bhí in ann iad a ithe. Ceapann eolaithe gur mhair roinnt de na 
dineasáir sin agus gur uathu a tháinig éin an lae inniu. 

Is maith an t-anlann an t-ocras

Ingne agus Gainní
Bhí sraitheanna spící (spikes) agus plátaí cnámhacha ar roinnt dineasár. 

Ach bhí gainní (scales) ar a gcuid craicinn ag a lán dineasár. Ar 
ndóigh, ba reiptílí iad na dineasáir agus bíonn gainní mar chlúdach ar 

chraiceann a lán de na reiptílí, nathracha san áireamh. Tá an 
t-ábhar céanna i ngainní na reiptílí agus atá i d’ingne. Ceiritin 
an t-ainm atá ar an ábhar sin. I gcás na nathracha, bíonn 

patrún speisialta gainní ar 
speicis ar leith (particular 
species) agus is mór an 
chabhair é an patrún seo 

chun iad a aithint (identify). 
Ní bhíonn gainní ar dhaoine 

ach an raibh a fhios agat gur 
féidir tú a aithint ón bpatrún ar 
do chraiceann?

Má fhéachann tú go géar ar bharra do 
mhéar, feicfi dh tú go bhfuil línte orthu atá ag 
dul timpeall ina gciorcail. Is méarlorg iad na 
línte seo. 

Tá méarlorg sainiúil (unique) ar gach duine 
ar domhan. Úsáideann bleachtairí méarloirg 
chun daoine a bhí ag láthair choire (crime 
scene) a aithint. Ní smaoiníonn tú air riamh, 
ach is dócha go bhfágann tú méarlorg gach 
uair a chuireann tú do mhéar ar rud éigin. 
Mar sin, go minic cuireann buirgléirí agus coirpigh (criminals) eile lámhainní 
orthu féin chun a méara a chlúdach.

Tá trí phríomhghrúpa de mhéarloirg ann: stua (arch), lúb (loop) agus rinse 
(whorl). Taispeánann an pictiúr thíos an cruth atá orthu.

Bí i do bhleachtaire

Cé leis an méarlorg seo? 

Bain triail as an ngníomhaíocht seo agus faigh amach cén sórt 
méarloirg atá ort, agus ar do chairde.
Bunábhair:
• Ceap stampa (stamp pad) nó péint
• Formhéadaitheoir
• Páipéar breise chun na méarloirg a chleachtadh
• Ceirt nó ciarsúir fhliucha chun méara a ghlanadh
• Bileoga oibre

Treoracha:
1. Déan cleachtadh méarlorg a chur ar fhuíollpháipéar (scrap paper). 

Ná húsáid an iomarca péinte ná dúigh. Má tá an ceap stampa in úsáid 
agat, ná brúigh ródhian air. Roll do mhéar chun an toradh is fearr a fháil. 

2. Déan tábla cosúil leis an gceann seo.
3. Cuir do mhéarlorg i mbosca A.
4. Iarr ar thriúr cairde a méarloirg a chur sna boscaí eile.
5. Glan do lámha.
6. Scríobh ainm do charad faoi na méarloirg.
7. Aithin an sórt méarloirg (stua, lúb nó rinse) atá ar gach cara agus 

scríobh é seo sa tábla.
Dúshlán breise:
Má tá dhá mhéarlorg sa ghrúpa céanna, an féidir leat aon difríocht a fheiceáil 
eatarthu? B’fhéidir go dteastódh formhéadaitheoir uait. 

A. B. C. D. 

M’ainm Ainm Ainm Ainm

Grúpa: Grúpa: Grúpa: Grúpa:

STUA LÚB RINSE

Dúshláin bhreise 
• Léiríonn an bharrachairt faid na ndineasár, ag tosú ar chlé leis an gceann 

is faide. Líon isteach ainmneacha na ndineasár faoin gcairt.
• Aimsigh léaráidí de na dineasáir atá ar an gcairt agus dear póstaer fúthu.
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