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Gnúis an Mhúis, 
Dar Fia!
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Moll Iasc!
Leathanach an Eagarthóra

Le caoinchead Bord Bia www.bordbia.ie
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Déanann éisc rudaí spéisiúla uaireanta, ach ní gá a bheith i mbád ar an 
bhfarraige ná a bheith i do thumadóir1 chun é sin a fheiceáil i gcónaí. 

Bhí mo dheirfiúr chéile, Jacky, ag siúl ar an gcé i nDún na Séad2 ag tús mhí 
na Nollag, nuair a chonaic sí moll iasc3 ag snámh timpeall i bhfáinne gar 
don ché. 
Bhí broigheall4 tar éis iad a thiomáint isteach cois cladaigh agus é ag 
súil le breith ar bhéile. Agus iad amuigh san fharraige mhór bíonn sé 
an-deacair ar éisc bheaga éalú nuair a bhíonn éin, nó míolta móra5, nó 
deilfeanna6, nó éisc eile sa tóir orthu. 
Slí amháin a bhíonn acu chun iad féin chosaint ar na creachadóirí7 sin ná 
cruinniú isteach i gciorcal dlúth8 
ar a dtugtar ‘moll iasc’. Nuair a 
bhíonn iasc ina aonar bíonn sé 
níos fusa ag creachadóir breith 
air. Ach nuair a chruinníonn siad 
le chéile ina moll mar sin bíonn sé 
an-deacair ar chreachadóir díriú 
isteach ar iasc aonair - ní neart go 
cur le chéile gan amhras.

Na Comhábhair  
(bia do cheathrar)
• 4 fhilléad colmóra1 175 g  

 – na cnámha bainte astu 
ach an craiceann fós orthu.

• 1 spúnóg bhoird d’ola ológ2

• Salann agus piobar 
úrmheilte3

• 50 g d’im
• ½ líomóide agus na síolta 

bainte aisti.
• 1 spúnóg bhoird de 

luibheanna measctha4  
agus iad mionghearrtha5.

Rogha Éisc 
Faoitín6, cadóg7 nó breac8.

An tIasc a Chócaráil
• Déan an ola ológ a théamh i bhfriochtán mór. Cuir salann agus piobar ar na filléid mar 

bhlastanas9 agus leag ar an bhfriochtán iad agus an craiceann fúthu. Cócaráil ar feadh 

cúpla nóiméad iad nó go dtosaíonn an craiceann ag éirí beagáinín briosc10. Ansin 

cuir meallta beaga ime11  sa fhriochtán timpeall ar gach filléad díobh agus déan iad a 

chócaráil ar feadh cúpla nóiméad eile nó go mbíonn an craiceann briosc go maith.

• Iompaigh na filléid bunoscionn agus cócaráil ar feadh 3-4 nóiméad eile iad go dtí go 

mbeidh siad cócaráilte go maith. Braithfidh an méid ama a ghlacann sé sin ar thiús12 

na bhfilléad. Cuir na filléid ar phlátaí téite fad agus a bhíonn an t-anlann á dhéanamh 

agat. 

• Cuir an chuid eile den im sa fhriochtán agus lig dó leá go réidh ar theas measartha. 

Agus é leáite cuir na luibheanna agus cúpla deoir líomóide isteach leis. Measc le 

chéile iad. Blais den anlann agus cuir blastanas air de réir mar is cuí. Doirt an t-anlann 

seo ar na filléid agus dáil le brocailí13 galaithe agus le roinnt prátaí nua sótáilte14.

Leid  
Seachain gan róchócaráil a dhéanamh ar na filléid. Lena seiceáil, déan an chuid is tibhe 

den iasc a phriocadh le scian bheag. Má tá sé cócaráilte, beidh dath bán ar an bhfeoil 

agus scarfaidh na calóga go héasca óna chéile. Mura bhfuil sé réidh fós, beidh cuma 

thréshoilseach amh15 ar an iasc.

Colmóir FrioChta 
maille le hanlann ime le líomóidí agus le 
luibheanna

www.naturesweb.ie
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An Ghlasóg Shráide
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Ainm eolaíochta: Motacilla alba yarrellii 
Ainm Béarla: Pied Wagtail

Is éan beag é an ghlasóg shráide a fhaightear ar fud 

na hÉireann. Dath dubh agus bán a bhíonn uirthi agus 

is furasta í a aithint. Droim liath a bhíonn ar an éan 

baineann ach droim dubh a bhíonn ar an éan fireann. Tá 

eireaball fada caol ar an nglasóg agus bíonn sí á luascadh 

suas agus síos ar bhealach an-suaithinseach1.

Ní stopann an ghlasóg shráide riamh de bheith ag 

bogadh léi. Feictear ar thaobh an bhóthair í agus í sa tóir 

ar fheithidí. Ligeann sí fead ard géar aisti agus í ag glaoch 

amach.

Is éan pasaireach2 í an ghlasóg 

shráide, ar aon dul leis an 

gcaislín cloch3, an riabhóg4, 

an dreoilín5 agus an spideog6. 

Ciallaíonn sé sin go bhfuil trí 

mhéar ar a cosa a shíneann 

chun tosaigh agus ceann amháin 

a shíneann siar. Fágann sé sin go mbíonn sí ábalta 

greim a bhreith ar chraobhacha, ar chraobhóga7 agus ar 

shreanga go breá furasta. Is éin phasaireacha iad breis 

agus leath de na héin ar domhan.  

Déanann an ghlasóg bhaineann a nead i bpoill, i mballaí, 

i ndíoga, i bhfoirgnimh agus fiú in eidhneán8. Cuireann 

sí brat olann9, ribí gruaige10 agus cleití11 sa nead agus 

beireann sí idir 5 agus 6 ubh i ngach ál12.

Ní éan imirce í an ghlasóg go hiondúil, ach uaireanta 

téann an corrcheann go dtí an Ibéir agus go deisceart na 

Fraince ar feadh an gheimhridh.

Am Dinnéir! Glasóg 
shráide lánfhásta  
(ar chlé) agus a ceann óg 
(ar dheis) á bheathú aici 
le feithidí.

Fíricí maidir leis an nGlasóg Shráide
Dath: Corp dubh agus bán.

Fad: 16.5 – 19 cm.
Aiste Bia: Cuileanna agus leamhain15.
Gnáthóg: Faightear í ar fud na hÉireann ar fheirmeacha, 
i mbailte agus i gcathracha atá gar d’uisce.
Líon uibheacha: 5 – 6

Glasóga Eile
Faightear dhá chineál glasóige in Éirinn, an ghlasóg 
shráide agus an ghlasóg liath13. Droim liathghorm agus 
bolg buí a bhíonn ar an nglasóg liath. Bíonn droim níos 
dorcha ar an nglasóg shráide agus ní fhaightear ach in 
Éirinn agus sa Bhreatain í. Is fospeiceas den ghlasóg 
bhán14 í an ghlasóg shráide. Faightear an ghlasóg bhán ar 
fud na hEorpa, na hÁise agus na hAfraice Thuaidh. 

Dathaigh Leat!

Éanlaith
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An Mús

Ainmhithe

Ainm Eolaíochta: Alces americanus

An Teaghlach
Tarbh a thugtar ar an mús 
fireann. Bó a thugtar ar an 
mús baineann agus lao18 
a thugtar ar an ainmhí óg. 
Maireann an mús fireann ina 
aonar. Is sa séasúr cúplála19 
amháin a chruinníonn sé le 
múis eile. Bíonn lao amháin 
nó péire ag an mús baineann 
san earrach agus fanfaidh an 
lao lena mháthair go dtí an 
bhliain dár gcionn. Maireann an mús idir 15 agus 20 
bliain.

Fíricí maidir leis an Mús
Fad: 2.4 - 3.2 m
Airde go dtí an ghualainn: 1.8 – 2.1 m
Meáchan: An mús fireann: 360 kg – 600 kg
An mús baineann: 270 kg – 400 kg
Dath: Liathdhonn, ruánach16 nó liathdhubh. Dath 
níos éadroime ar na cosa. 
Aiste Bia: Féar, plandaí, bláthanna, craobhóga, duillí 
agus coirt crainn.
Gnáthóg: Faightear i gcoillte é agus gar do 
lochanna, do sheascainn17 agus d’fhoinsí eile uisce.
Raon: An Mús – Alasca, Ceanada agus tuaisceart  
na Stát Aontaithe.

Fia is ea an mús, go deimhin, is é an mús an fia 
is mó i bhfine na bhfianna1. Faightear an mús i 

dtuaisceart Mheiriceá Thuaidh. Tá gaol an-ghar ag 
an mús leis an bhfia mór Eoráiseach2 a fhaightear 
i dtuaisceart na hEorpa agus na hÁise. Níl eolaithe 
ar aon intinn maidir leis an mús agus leis an bhfhia 
mór Eoráiseach. Measann eolaithe áirithe gur dhá 
ainmhí ar leith iad3. Eolaithe eile, measann siad 
gurb é an t-ainmhí ceannann céanna atá iontu. Is 
cinnte, áfach, go bhfuil siad an-chosúil lena chéile. 

Ainmhí ard is ea an mús. Bíonn eireaball gearr air 
agus bíonn dronn4 ar na guaillí aige. Bíonn cosa fada 
caola faoi agus crúba5 móra orthu. Tá na crúba sin 
mar a bheadh bróga sneachta ann. Cuidíonn siad 
le meáchan an ainmhí a leathadh amach6 agus é ar 
thalamh bog. Bíonn éadan fada ar an mús agus is 
minic a bhíonn sprochaille7 nó liopa de chraiceann 
scaoilte8 faoina scornach acu. Cé nach bhfuil 
radharc na súl9 go maith ag an mús tá cluas ghéar10 
agus srón ghéar aige. 

Bíonn an mús fireann agus an mús baineann chomh 
mór céanna lena chéile, a bheag nó a mhór11, ach 
go mbíonn an ceann fireann níos troime. Fásann 
beanna móra leathana12 ar an mús fireann. Is maith 
iad na beanna sin le múis bhaineanna a mhealladh. 
Chomh maith leis sin, úsáideann sé iad agus é 
ag troid le múis eile agus chun é féin a chosaint 
ar chreachadóirí - béir agus mic tíre. Bíonn na 
beanna ag fás ó thús an earraigh go dtí déanach san 
fhómhar ach titeann siad den mhús faoi dheireadh 
an fhómhair. An bhliain dár gcionn fásann na 
beanna as an nua ach go mbíonn siad níos mó arís.

Cé gur ainmhí an-mhór é, is féidir leis an mús rith 
go han-tapa – suas le 56 km san uair. Is snámhaí 

maith é freisin. Is minic an mús san uisce agus é 
ag lapadaíl13 agus ag snámh leis ar feadh na mílte. 
Is luibhiteoir14 é an mús, itheann sé féar, plandaí, 
bláthanna, craobhóga agus coirt crainn15.
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Dathaigh leat

An Mús agus 
an Braon Anuas!
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Beathra Mara 

An baol dom thú?
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An Scairpiasc
Is é an scairpiasc1 an t-iasc is nimhní san fharraige mhór ach ní nós leis 
dul sa tóir ar dhaoine d’aon ghnó. Téann sé i bhfolach ar ghrinneall na 
mara2 sa tslí is go mbeadh sé deacair ar dhuine ar bith é a fheiceáil ann. 
Má théann duine ag siúl nó ag lapadaíl cosnochta3 san uisce bíonn sé 
an-fhurasta seasamh air de thaisme. Tá spíonta nimhiúla4 ar a dhroim ag 
an scairpiasc agus má sheasann duine air cuireann sé ga iontu. Tá ga an 
scairpéisc thar a bheith pianmhar. Deirtear, uaireanta, go n-iarrann daoine 
go ngearrfaí an chos díobh chun nach mbeidh orthu cur suas leis an bpian! 
Ina dhiaidh sin uile, bíonn an-tóir ar an scairpiasc mar bhia i gceantair 
áirithe san Áise. Ní bhíonn dochar ar bith sa nimh ach an t-iasc a chócaráil. 
Itear é le sinséar in anraith glé5. Daoine eile, ní miste leo dul sa seans agus 
itheann siad an scairpiasc agus é fós amh6 mar sushi nó sashimi. 

An Smugairle Cuachach 
Cad é an creachadóir is dainséirí san fharraige? An siorc bán 
mór1, b’fhéidir? Sin é a cheapfá ó na scannáin. Ach ní hé, ná baol 
air. Maraíonn an smugairle cuachach2 níos mó daoine ná ainmhí 
ar bith eile san fharraige agus níl oiread agus fiacail amháin féin 
aige. Is é an speiceas Astrálach Chironex fleckeri an smugairle 
cuachach is contúirtí. Tá na dosaein ghalaban3 aige agus gach 
aon cheann díobh suas le 5 mhéadar ar fhad. Tá dóthain nimhe4 
i ngach aon ghalaban le tuairim agus 60 duine a mharú. Ní 
ghlacann sé ach 3 nóiméad ar an nimh duine a mharú. Meastar 
go bhfaigheann tuairim agus 100 duine bás in aghaidh na bliana 
de bharr gathanna5 ón smugairle cuachach. Sin níos mó daoine 
ná mar a mharaíonn an siorc, an crogall agus an scairpiasc le 
chéile!
Ainmhí beag grinnill eile a bhfuil droch-cháil air is ea an 
t-ochtapas gormfháinneach6. Faightear é amach ó chóstaí na 
hAstráile. Ní bhíonn sé ach 20 cm ar leithead agus é lánfhásta 
ach bíonn a oiread nimhe á iompar aige le 30 duine a mharú. 
Dá mbainfeadh sé greim asat bheifeá marbh taobh istigh de 5 
nóiméad. 

Siorcanna  
Tá drochcháil ar an siorc bán mór freisin. Is é an 
t-iasc creiche is mó san fharraige é. Ach cé go 
bhfuil an siorc bán mór fíorchontúirteach is é an 
siorc tíograch7 an siorc is contúirtí ar domhan. 
Is beag rud nach n-íosfadh an siorc tíograch 
– rónta, éin, scuideanna, siorcanna beaga, 
deilfeanna agus giotaí de sheanbhoinn chairr 
fiú!
Mar sin féin, is annamh a mharaíonn siorcanna 
daoine. Mar shampla, sna stáit chósta8 timpeall 
ar SAM9 maraítear 40 uair níos mó daoine de 
bharr buillí tintrí10 ná mar a mharaítear de 
bharr ionsaithe siorcanna. Chomh maith leis 
sin, níl ach 3 speiceas siorc ann a bhfuil a fhios 
againn go cinnte go bhfuil níos mó ná deichniúr 
maraithe acu – an siorc bán mór, an siorc 
tíograch agus an tarbhshiorc11.

le John Joyce
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Ar aghaidh leis an obair

Mervyn Horgan – Bainisteoir ar Lifetime Lab ag Sean-Oibreacha Uisce Chorchaí

Próifíl
Tá Mervyn Horgan ina bhainisteoir ar Lifetime Lab i gCorcaigh. Is é atá ann ná músaem 
idirghníomhach nua-aimseartha agus é lonnaithe i SeanOibreacha Uisce Chorcaí1. Tá na hoibreacha 
uisce iad féin agus an trealamh ar fad a bhain leo caomhnaithe. Baineann an taispeántas féin le 
cúrsaí uisce, dramhaíola, fuinnimh agus an dúlra.

Cá n-oibríonn tú?

Táim ag obair ag Lifetime Lab ag Sean-Oibreacha Uisce 

Chorcaí. Ionad álainn Victeoiriach2 atá ann. Tógadh cuid den 

fhoirgneamh sna 1750idí ach is sna 1840idí a tógadh an chuid 

is mó den fhoirgneamh atá fós ina sheasamh. Tá an foirgneamh 

díreach in aice le cora bhradán3 ar abhainn na Laoi, is álainn an 

suíomh é. De réir mar a athraíonn na séasúir bíonn an fiadhúlra 

ar fad a thaithíonn an abhainn le feiceáil againn. Tá  péire 

madraí uisce gar dúinn, fiú agus baineann fabhcún gorm úsáid 

as an simléar mar phost faire4 ó am go chéile.

Ar theastaigh post mar seo uait i gcónaí?

Bhí suim i gcónaí agam sa timpeallacht agus i ngnó 

inbhuanaithe5. Tugaimid eolas tábhachtach do dhaoine mar 

gheall ar an timpeallacht. Nuair a bhíonn eolas mar sin ag 

daoine cabhraíonn sé go mór leo cinntí stuama a dhéanamh i 

rith a saoil.  

Cén oiliúint a fuair tú leis an obair atá ar bun agat a 

dhéanamh?

Thosaigh mé ag obair in óstáin i bhfad siar. Ní raibh mé i bhfad 

ag piocadh suas na scileanna chun a bheith ag déileáil le daoine 

ansin. Fuair mé oiliúint agus comhairle ó Fháilte Éireann agus ó 

dhaoine eile freisin. Agus mé sna fichidí thug mé aghaidh ar an 

gcoláiste chun mo chuid cáilíochtaí a thabhairt suas chun dáta. 

Ní mór na riachtanais ar fad a bhaineann le gnó  

nua-aimseartha6 a  thuiscint agus a chleachtadh!

Déan cur síos ar ghnáthlá oibre agat.

Ní bhíonn aon dá lá mar a chéile. I rith na scoilbhliana 

bíonn grúpaí scoile linn gach lá nach mór. Bíonn ceardlanna 

matamaitice MathWorks á reáchtáil againn agus is minic a 

thugaimid cuairt ar bhunscoileanna leis sin. Úsáidtear an 

foirgneamh mar ionad comhdhála, leis, agus is minic a bhíonn 

comhdhálacha ar siúl againn anseo. 

Céard iad na rudaí is fearr agus is measa faoi do phost?

An rud is fearr liom ná nach mbíonn aon dá lá mar a chéile.  An 

rud is measa liom ná nuair a bhíonn orainn scoileanna a chur ó 

dhoras nuair a bhíonn na háiteanna ar fad curtha in áirithe. 

An dtaitníonn do chuid oibre leat?

Taitníonn sí go mór liom. Tá 10 mbliana ann ó bunaíodh an 

lárionad anois. Tá cúpla imeacht pleanáilte againn chun é sin a 

cheiliúradh.

Cén trealamh a mbaineann tú úsáid as?

Bainimid úsáid as rudaí éagsúla; más turgnamh7 atá ar siúl 

againn seans nach mbeadh ann ach giota sreangáin agus 

líomóid. Úsáidimid carr leictreach nuair a thugaimid cuairt 

ar scoileanna. Bíonn trealamh ar leith ag teastáil le haghaidh 

na dturas scoile. Bhí Seachtain na nInnealtóirí ar siúl againn 

i mí Feabhra, bhí cuid mhaith den mhatamaitic agus den 

fhoirgníocht i gceist leis sin. I mí an Mhárta bhí Clár na 

dTaiscéalaithe againn i gcomhar le hUisceadáin Atlantacha 

na Gaillimhe8 agus le Foras na Mara. Bhí cuid mhaith fropaí9 

agus léarscáileanna a bhain leis an bhfarraige in úsáid againn 

chuige sin. An phríomhcheardlann10  a bhíonn ar siúl againn 

le haghaidh na mbunscoileanna, baineann sé le cúrsaí 

leictreachais. Bíonn trealamh ar leith in úsáid dar ndóigh. 

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

Tá foireann láidir agam. Tá siad an-díograiseach agus bímid 

ag obair as lámh a chéile i gcónaí. Ní hamháin sin ach bímid 

ag obair le dreamanna seachtracha11 leis: Discover Primary 

Science, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann12, Coláiste 

na hOllscoile, Corcaigh, IT Chorcaí agus le Cumann Thionscal 

Leictreonaice Chorcaí13. Bhí clár píolótach14 againn anuraidh 

i gcomhar leis an gcomhlacht EMC mar gheall ar chúrsaí 

robaitice15, bhí sé sin go hiontach.

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine a bhfuil suim acu san 

obair seo?

Ná bíodh faitíos ort scil nua a fhoghlaim. Bíonn modhanna 

oibre ag síorathrú. Glac le comhairle. Ní gá gníomhú dá réir, 

ach go mbeadh a fhios agat go mbíonn cur chuige difriúil ag 

daoine éagsúla.

Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?

Éist leis na seandaoine agus glac lena gcomhairle. Bíodh meas 

agat ar a gciall 

ceannaithe. Sean-Oibreacha Uisce 
Chorcaí, áit a bhfuil 
Lifetime Lab lonnaithe.
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An Nollaig ar Muir
Bíonn sé deacair a bheith as baile 
agus ar shiúl1 ó do ghaolta le linn na 
Nollag. Déanaimid iarracht an long a 
mhaisiú don Nollaig. Cuirimid crann 
Nollag in airde agus bíonn beithilín2 
ar bord againn chomh maith (agus 
na fíoracha greamaithe síos ann 
le Blu-Tac). Uaireanta tugann an 
Misean do Mharaithe féiríní3 don 
chriú agus cuirtear faoin gcrann 
iad. Bíonn dinnéar na Nollag againn 
leis, dar ndóigh, le turcaí agus gach 
rud eile a 
bhíonn ag 
daoine ag 
baile. 

Saol na Mara 

Is captaen mé ar thancaer ola. Is obair 
dháinséarach í agus is mise atá freagrach as an 
long a thabhairt slán - an criú an bád agus an lasta1 

araon. Caithfidh mé a chinntiú go bhfuil muinín ag 
an gcriú asamsa agus as na cinntí a dhéanaim.

Is é an geimhreadh an séasúr is crua le bheith ag 
obair ar muir. Tá an méid sin fíor i gcás fharraigí na 
hEorpa go háirithe. Bíonn gaoth, báisteach, fuacht 
agus stoirmeacha ann go minic. Caithfidh tú a  
bheith fíorchúramach nuair a bhíonn drochaimsir 
ann chun timpistí a sheachaint. 

Is tréimhse ghnóthach dúinne é mar bíonn 
an-éileamh ar ola i rith an gheimhridh, idir ola 
théite, pheitreal agus díosail. Bímid ag seachadadh 
ola chuig cathracha ar fud na hEorpa.

Roimh gach aistear a dhéanaimid bíonn orainn 
a chinntiú nach bhfuil aon trealamh scaoilte ar 
an long. Ní mór gach rud a dhaingniú ionas nach 
mbogfaí é nuair a bhíonn an long á bocáil2 agus 
á luascadh ag an bhfarraige. Ní mór a chinntiú 
nach bhfuil aon rud ann a bhogfadh taobh istigh 
freisin, sna cábáin, sa chocús3  agus sa bhialann, 
i seomra an innill agus ar dhroichead na loinge. 
Agus an chéad stoirm gheimhridh curtha dínn 

Tuar na hAimsire
Coinnímid súil níos géire ar thuar na haimsire 
i rith an gheimhridh. Má bhíonn an baol ann 
go gcasfadh stoirmeacha agus farraigí garbha1 
orainn is féidir linn cúrsa a phleanáil chun an 
drochaimsir sin seachaint. Seans go mbeadh 
orainn malairt cúrsa2 a ghlacadh, nó leaba 
ancaire fhoscúil3 a aimsiú. Tagann drochaimsir 
aniar aduaidh orainn4 uaireanta nuair a 
thagann athrú ar an bpatrún aimsire a bhí 
tuartha.

Ar Muir sa Gheimhreadh

Uiscí reoite

Farraigí garbha
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An long  
agus í faoi  
shneachta

Déanann an Captaen John O’ Sullivan cur síos ar an gcruatan a bhaineann  
le bheith ar muir i rith an gheimhridh

bíonn a fhios againn an bhfuil gach rud daingnithe 
mar ba cheart. Déanaimid dearmad uaireanta sa 
samhradh cé chomh garbh is a bhíonn an fharraige 
sa gheimhreadh. Ceann de na háiseanna is fearr le 
húsáid ar long is ea an Blu-Tack.

Ní mór dúinn a bheith cúramach freisin nach 
n-éiríonn daoine róthuirseach. Bíonn sé deacair do 
dhóthain codlata a fháil agus an long ag luascadh 
léi agus tarlaíonn timpistí go furasta nuair a bhíonn 
tuirse ort. Mar sin féin, feictear dúinn go dtarlaíonn 
níos lú timpistí i rith an gheimhridh de bharr go 
mbíonn daoine níos cúramaí ansin. 

Sa gheimhreadh bíonn an fharraige ag síorathrú, 
laethanta áirithe bíonn míolta móra le feiceáil 
ag snámh i bhfad uainn. Laethanta eile bíonn an 
fharraige chomh hard sin gur féidir deilfeanna4 a 
fheiceáil trí fhuinneoga an droichid agus iad ag 
snámh lenár dtaobh ar thonn 30 troigh ar airde. 

Agus tú i Muir Bhailt5 seans go mbeadh leac oighir 
ann. Úsáidtear tugaí6 móra millteacha le lánaí 
loingseoireachta7 a choimeád oscailte idir na 
calafoirt. 

Faoin am a dtagann mí Feabhra bímid ag tnúth le 
haimsir níos ciúine.
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Gníomhaíocht

Teastóidh:
• Cartán 1 lítear bainne nó 

sú
• Rialóir
• Marcóir
• Siosúr
• Bosca beag
• Cipín líreacáin
• Cipín solais
• Péinteanna aicrileacha1 

agus scuaba
• Téip chumhdaigh2

Déan long de do chuid atá cosúil leis an 

tancaer a bhíonn faoi stiúir ag an gCaptaen 

John O’Sullivan (lch 10). Seachadann an tancaer 

sin ola théite, peitreal agus díosal chuig cathracha 

ar fud na hEorpa. B’fhéidir nach mbeidh do long 

ábalta dul chun farraige ach d’fhéadfá í a chur ar 

snámh sa doirteal!

Long Bhréige a dhéanamh as 
Cartán Bainne

1. Gearr amach an cruth 
atá marcáilte ar an 
gcartán thuas le líne bhuí. 
Ar dtús leag an cartán 
ar an leibhéal. Is gá an 
cartán a ghearradh ar 
bhealach ar leith. Cuir an 
cartán ina luí mar atá sa 
ghrianghraf. Cinntigh go bhfuil 
oscailt an chartáin ina seasamh go 
hingearach3. Agus é ina luí mar sin, 
aimsigh an lárlíne leathbhealach 
idir an bun agus an barr. Úsáid 
rialóir agus marcóir agus tarraing 
líne ar feadh fhad an bhosca. 
Tomhais pointe atá tuairim agus 
4.5 cm ó bhun an chartáin agus 
tarraing líne ar feadh leithead an bhosca. Cuideoidh na marcanna 
leat cruth na loinge a dhéanamh amach. Gearr feadh na línte sin go 
cúramach le síosúr géar (tá dath buí orthu sa grianghraf thuas).

2. Gearr an béal den oscailt ar uachtar an chartáin. Cuir an chuid 
uachtair4 isteach sa chuid íochtair. Ba cheart go luífeadh tosach na 
coda uachtair isteach go néata sna fillteacha5 sa chuid íochtair6.

3. Gearr amach píosa chairtchláir a 
bheidh ar aon mhéid leis an oscailt 
sa chábán stiúrach7 agus fág 1 cm sa 
bhreis le gach aon taobh. Fill na flapaí 
1 cm sin isteach agus cuir an píosa 
cairtchláir isteach san oscailt. Úsáid 
téip chun é a ghreamú in áit.

4. Téipeáil an chuid uachtair agus an 
chuid íochtair le chéile go cúramach, 
go háirithe áit a dtagann an dá chuid 
le chéile.

Gearr an béal 
den chuid 
uachtair.

Ba 
cheart go 
luífeadh 
an chuid 
uachtair 
isteach 
go cruinn 
sa chuid 
íochtair.

Cuir an chuid 
uachtair 
isteach 
sa chuid 
íochtair.
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Íochtar an chartáin

Uachtar an chartáin

B

Téipeáil 
na 
codanna 
éagsúla 
le chéile.

Gearr 
amach píosa 
cairtchláir den 
mhéid cheart. 
Bíodh 1 cm sa 
bhreis ar an 
dá imeall.

       An Lárlíne

An Barr

An Bun

Bonn

Oscailt an Chartáin

A

1

2

3

4

5. Téipeáil an bosca beag agus an cipín 
líreacáin leis an gcábán stiúrach. Déan 
poll bídeach i lár an bhosca bhig agus 
cuir isteach an cipín. Péinteáil an long.

Greamaigh an 
bosca beag 
agus an cípín 
líreacáin den 
long.

5
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Gné-alt

An Bhóín Dé 
Sheachtbhallach
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Uibheacha

Bóín Dé Fhásta

Pupa

Larbha

Le Jennifer Care
Ainm Eolaíochta: Coccinella septempunctata

Is ciaróg eitilte1 í an bhóín Dé. Is breá le daoine an bhóín 
Dé a fheiceáil sa ghairdín mar itheann sí an chuil ghlas agus 
na haifidí eile a itheann na plandaí a fhásaimid. Caitheann 
an bhóín Dé an geimhreadh ina codladh faoi choirt2 nó faoi 
chlocha. Tagann an bhóin Dé amach arís san earrach nuair 
a théann an aimsir i bhfeabhas agus nuair a bhíonn teas na 
gréine le brath arís. Tá cineálacha éagsúla bóín Dé ann. Cuid 
acu ní bhíonn orthu ach an dá spota agus cuid eile bíonn 
suas le 22 spota orthu.

Fíricí maidir leis an mBóín Dé
Gnáthóg: Áit ar bith beagnach a mbeadh teacht aici ar aifidí1 
le hithe. Is feithidí beaga iad aifidí, an chuil ghlas ina measc. 
Beathaíonn siad iad féin2 ar shú plandaí. 
Méid: Bíonn an bhóín Dé fásta thart ar 5 - 8 mm ar fhad.
Aiste Bia: Itheann an larbha agus an bhóín Dé fásta araon aifidí.
Iompar: Codlaíonn an bhóín Dé fásta ar feadh an gheimhridh 
agus is féidir teacht uirthi i scailpeanna agus i scáintí3. Faightear 
go minic í i gcróite, i mbotháin agus thart timpeall ar fhrámaí 
fuinneoige. Sealstad4 a thugtar ar an gcodladh a dhéanann feithidí 
i rith an gheimhridh. Maireann an bhóín Dé fhásta idir bliain agus 
dhá bhliain. 
Is rabhadh iad na dathanna láidre a thugann le fios do 
chreachadóirí nach mbíonn blas deas ar an mbóín Dé. Má 
bhraitheann sí faoi bhagairt scaoileann sí sreabhán5 ó ailt a cos a 
fhágann blas bréan uirthi.

Suirbhé Náisiúnta
Gach uair a fheiceann tú bóin Dé déan é a 
thaifeadadh ar www.biology.ie. Cabhróidh sé 
leis na heolaithe a fháil amach cé chomh 
forleathan is atá na speicis difriúla den Bhóin 
Dé in Éirinn. 

Dathaigh isteach mé.

Is ciaróg mé 
i ndáiríre!
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Bailigh uisce ón aer!
Níl aon rud a chuirfeadh tart ort mar an 
rothaíocht! Ach cad a dhéanann tú 
nuair atá an buidéal tráite? Bhuel, tá 
dearthóir Ostarach, Kristof Retezar, tar 
éis buidéal a dhearadh a líonfaidh é féin le huisce. Fontus 
a thugtar air. Bailíonn an buidéal maothas1  ón aer agus 
comhdhlúthaíonn2  sé sin é ina uisce úr glan óil3. Is in aimsir 
mheirbh4 is fearr a oibríonn sé toisc go mbíonn níos mó 
braoiníní uisce san aer. Má bhíonn an aimsir oiriúnach ann 
is féidir suas le leathlítear uisce a bhailiú taobh istigh d’uair 
an chloig. Ní féidir Fontus a úsáid i gcathracha go fóill, mar 
gheall ar an oiread tocsainí5 san aer. Ach bheadh sé  
an-áisiúil do dhaoine a bhfuil cónaí orthu in áiteanna nach 
bhfuil teacht acu ar uisce úr óil.

Turas Turtar 
Ceannramhar 
I mí na Samhna 2013, tháinig 
Lorna King as Co. an Chláir 
ar thurtar ceannramhar a bhí 
curtha i dtír1 ar an trá taobh le Coillte2. 
Is annamh a fheictear turtar ceannramhar ar chósta na 
hÉireann ná i dTuaisceart na hEorpa. De ghnáth is fearr 
leo fanacht in uisce te, go háirithe thart ar Florida. 

Bheartaigh Lorna cabhrú leis an turtar agus thug sí Leona 
uirthi. Chuaigh sí i dteagmháil leis an nGrúpa Éireannach 
maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna3 mar aon le 
Fundúireacht Deilfeanna agus Fiadhúlra na Sionainne4 
agus chabhraigh siadsan léi an turtar a iompar chuig 
Atlantaquaria na Gaillimhe. Tugadh aire mhaith do Leona 
ansin agus tugadh chun bisigh í le cúnamh ó thréadlia na 
Comhairle Contae. 

Faoi mhí na Samhna 2014 bhí biseach iomlán ar Leona 
agus beartaíodh gur cheart í a scaoileadh saor san 
fharraige amach ó Gran Canaria áit a mbeadh an t-uisce 
breá te. Bheadh ar Leona dul amach go Gran Canaria 
in eitleán ach bhí deacracht leis sin. Ní fhéadfaí Leona 
a choimeád rófhada i mbolg lasta an eitleáin5, mar 
bheadh an baol ann go dtriomódh sí. Ach chuir Aer 
Lingus coimeádán6 speisialta ar fáil di chun go mbeadh 
sí ábalta an turas a dhéanamh go slán sábháilte. Tar éis 
di cúpla lá scíthe a ghlacadh ar Gran Canaria scaoileadh 
ar ais san aigéan í. A bhuíochas le Celestial Green 
Ventures cuireadh gléas rianaithe GPS7 ar Leona. Beifear 
in ann i leanúint ar fud na farraige anois! Féach www.
celestialgreenventures.com/leona-loggerhead-turtle

Tuairisc faoin gCóiméad
Ar an 12 Samhain 2014 d’éirigh le 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa 
(GSE)1 an t-árthach2 Philae, ón 
spásárthach3 Rosetta, a thabhairt 
anuas ar dhromchla Chóiméad 67P / 
Churyumov-Gerasimenko. 
Go mí-ámharach4  nuair a thuirling 
Philae ar an gcóiméad phreab sé aníos 
agus tháinig sé anuas in áit a bhí faoi 
scáth. D’fhág sé sin nach raibh sé 
ábalta solas na gréine a úsáid chun a chuid cadhnraí a 
athluchtú5 . Sula raibh na cadhnraí ídithe ar fad d’éirigh 
leis eolas tábhachtach a bhailiú. De réir mar a thaistil an 
cóiméad timpeall ar an ngrian, thosaigh solas na gréine 
ag titim ar Philae arís agus athluchtaíodh na cadhnraí. Ar 
an 13 Meitheamh 2015 , dhúisigh Philae agus thosaigh 
sé ag seoladh eolais ar ais chugainn anseo. Tá súil ag 
GSE go leor a fhoghlaim faoin gcóiméad féin agus go 
bhfaighidh siad amach cad go díreach as a bhfuil sé 
déanta.

An Saol Mórthimpeall Orainn
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Dealbh faoi Uisce
Tá an dealbhóir cáiliúil 
Jason de Caires Taylor 
tar éis an dealbh faoi 
uisce is mó ar domhan a 
dhéanamh sna Bahámaí1. 
Ocean Atlas an t-ainm 
atá ar an dealbh. Cailín 
Bahámaíoch atá inti, tá 
sí 5.5 m ar airde agus tá 
meáchan 54.4 tonna inti. 
Tá an chuma ar an gcailín 
go bhfuil an t-aigéan 
á iompar ar a droim aici. Scéal faoi Atlas Tíotán, as 
miotaseolaíocht na Gréige2, a spreag an dealbhóir chun 
an dealbh a dhéanamh. B’éigean do Atlas na flaithis3 a 
iompar ar a dhroim ar feadh na síoraíochta4 mar phionós 
ó na déithe. Tá súil ag an dealbhóir go ndíreoidh Ocean 
Atlas aird an phobail ar an dochar atá á dhéanmh 
d’aigéin an domhain. Athruithe sa timpeallacht5 is cúis 
leis an dochar sin. In imeacht ama meallfar beathra mara 
go dtí dromchla na deilbhe an beathra mara áitiúil agus 
déanfar scairbh shaorga6 di. 

Michael Ludwig
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Thuaidh, Theas, Thoir nó Thiar?
Is maith leis an 
gcaonach aimsir 
fhliuch agus 
áiteanna nach 
bhfaigheann mórán 
de sholas na gréine. 
Sa leathsféar 
thuaidh1 titeann 
níos lú gréine ar 
an taobh thuaidh 
de na crainn. Dá bharr sin ní thriomaíonn an taobh sin 
amach chomh tapa céanna. Oireann sé sin don chaonach 
agus bíonn seans níos mó ann go bhfásfaidh caonach ar 
an taobh thuaidh den chrann. Sa leathsféar theas2 is é 
a mhalairt a tharlaíonn3. Sa chás sin, bíonn an ghrian ag 
taitneamh ón treo eile agus bíonn seans níos mó gur ar 
an thaobh theas den chrann a fhásfaidh an caonach. Mar 
sin sin féin, seans go mbeadh go leor cúiseanna eile ann le 
go mbeadh caonach ag fás ar thaobh áirithe de chrann ar 
leith. Má tá an crann ar fad faoi scáth seans go mbeadh sé 
tais go leor le go mbeadh caonach ag fás air.

An Iliomad Úsáide á baint as Caonach
Baintear an iliomad 
úsáide as caonach. 
Nuair a bhíonn 
daoine ag cóiriú 
bláthanna is minic 
a úsáideann siad 
caonach mar 
mhaisiúchán1 breise. 
Go minic cuirtear 
caonach isteach i 
gciseáin chrochta plandaí2 ionas nach dtitfidh an múirín3 
amach trí na mogaill4 sna chiseán. 
Planda an-ionsúiteach é caonach, tá sé mar a bheadh 
spúinse5 ann. Nuair a tharlaíonn doirteadh ola san 
fharraige úsáidtear caonach uaireanta chun an ola a 
ionsú agus a ghlanadh suas. Deirtear go mbaineann 
airíonna antaiseipteacha6 leis an gcaonach móna agus 
chuireadh daoine ar chneácha7 é chun iad a chneasú. Sna 
meánaoiseanna8, d’úsáidtí caonach mar pháipéar leithris fiú! 
Dar le garraíodóirí9 áirithe is crá croí é an caonach ach dar le 
garraíodóirí eile is planda álainn é..

Plandaí
Ainm Eolaíochta: Bryophyta 

Tá go leor cineálacha caonaigh ann. Is plandaí ilbhliantúla1 iad agus 
fásann siad in áiteanna taise fliucha. Fásann caonach ina thomóga2 
beaga, nó mar bhrat de phlandaí beaga, iad níos ísle ná 1 - 2 cm ar 
airde go minic. De ghnáth, déanann caonach coilíniú3 ar thalamh lom 
thais, ar bhallaí, ar dhíonta agus ar chrainn. Tá go leor fréamhacha 
ribeacha4 ag caonach agus úsáideann sé iad chun é féin a ghreamú 
den dromchla. Ní síolta a bhíonn ag caonach, ach spóir. Bíonn na 
spóir mar a bheadh dusta ann. Fásann siad sna bobailíní5  a fheictear 
ar ghais an chaonaigh. 

Fásann caonach idir an fómhar agus deireadh an earraigh den chuid 
is mó nuair a bhíonn an aimsir fliuch. Bíonn sé ag fás go rábach 

in Éirinn mar oireann an aimsir bhog thais dó. Agus níl aon amhras ann ach go gcuireann an caonach go mór le 
tírdhreach6 glas na hÉireann. 

Cé go mbíonn aimsir thais ag teastáil ó chaonach, má thriomaíonn spéicis 
áirithe amach bíonn siad ábalta maireachtáil beo go dtí go bhfliuchtar an 
athuair iad. Tá caonach an-súiteach7 agus is féidir leis uisce a choinneáil agus 
carbón a ionsú8. Den chuid is mó is as caonach a d’fhás portaigh na hÉireann. 
Thar na céadtá bliain déantar móin den chaonach agus de na plandaí eile de 
réir mar a fhaigheann siad bás.

Faightear beagnach 800 speiceas de chaonach in Éirinn. Áirítear aelusanna9, 
plandaí atá gaolmhar le caonach ina measc sin. Tá an t-aelus an-chosúil le 
caonach ach go mbíonn níos mó duilleoga air, uaireanta bíonn froinn leathana mhaothánacha10 orthu. Caonaigh 
áirithe ní fhásann siad ach ar thalamh atá ar mhórán aoil11, caonaigh eile níl siad ábalta cur suas le haol in aon chor 
e.g. na caonaigh mhóna. 

Gairdíní in Kyoto na 
Seapáine. Is dlúthchuid den 
dearadh é an caonach.

Spóir ina áit síolta a bhíonn 
ar chaonach. 

Caonach
Brat de chaonach agus é ag fás ar 
bhalla cloiche.
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Seoltaí Fónta Gréasáin*
   Is iomaí láithreán gréasáin ar an idirlíon ina bhfaightear tuilleadh eolais  

faoi na hábhair a phléamar sa nuachtlitir seo. Seo a leanas roinnt acu: 

Moll Iasc:  http://ocean.si.edu/ocean-photos/bait-ball

An Ghlasóg Shráide:  http://www.birdwatchireland.ie/IrelandsBirds/PipitsWagtails/PiedWagtail/tabid/1038/
Default.aspx   https://www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/discoverandlearn/birdguide/name/p/piedwagtail/

Saol na Mara:  http://www.spindriftpress.com/ http://www.jellyfish.ie/index.asp   http://www.nationalaquarium.
ie/index.php?option=com_content&view=article&id=93:sharks&catid=44:local-wildlife&Itemid=78

An Mús:  http://www.nwf.org/wildlife/wildlife-library/mammals/moose.aspx   http://www.env.gov.nl.ca/env/snp/
programs/education/animal_facts/mammals/moose.html  http://www.iucnredlist.org/details/41782/0

An Bhóín Dé Sheachtbhallach:  http://www.biology.ie/home.php?m=ladybirds2   http://www.ladybird-survey.
org/species_desc.aspx?species=6455%2059604 

Lifetime Lab @ Sean-Oibreacha Uisce Chorcaí:  http://www.lifetimelab.ie/

Ocean Atlas:  http://www.underwatersculpture.com/  http://www.designboom.com/art/ocean-atlas-jason-
decaires-taylor-sculpture-bahamas-10-20-2014

Spásárthach Rosetta:  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Pioneering_Philae_completes_
main_mission_before_hibernation

An Turtar Ceannramhar:  http://www.iwdg.ie/index.php?option=com_k2&view=item&id=2437:loggerhead-
turtle-in-co-clare

Buidéal Uisce Féinlíonta:  http://www.jamesdysonaward.org/projects/fontus-2/

Caonach:  http://www.irishwildflowers.ie/more/moss.html

An Geimhreadh ar Muir:  www.marinetraffic.com www.iws.ie 

Ní féidir linn a bheith freagrach as ábhar ar bith ar láithreáin sheachtaracha ghréasáin*. Bí san airdeall agus 
láithréan ar bith á oscailt agat. Bíodh múinteoir nó tuismuitheoir in éineacht le páistí agus iad ag féachaint 
ar an idirlíon.

On the Water’s Edge - DVD 
Beathra na Mara - DVD ó Stáisiún Mara Inis 
Arcáin é seo. Gearrscannáin faoi bheathra cois 
mara agus é curtha i láthair ag Audrey Murphy. 
Tá 6-10 n-uair an chloig d’ábhar idirghníomhach 
ann do pháistí de gach aois. Ar fáil uathu seo: 
Stáisiún Mara Inis Arcáin, Inis Arcáin,  
Contae Chorcaí. Costas: €6.00, móide postas €1. 

An Gheolaíocht - Ó Bhun go Barr. 

Leagan Gaeilge de A-Z of Geology. 
Domhan iontach na gcarraigeacha 
agus na geolaíochta lena n-áirítear 
bolcáin, súnámaithe, creathanna talún, 
diamaint, ór agus dineasáir fiú. Béim a 
leagan ar an tábhacht a bhaineann leis 
an ngeolaíocht inár saol is aidhm don 
leabhar seo. Stáisiún Mara Inis Arcáin a 
chuir an leabhar le chéile, i gcomhar le 
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Costas: €6.00.  
Ar fáil ar líne ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. 
http://www.gsi.ie/gsishop/

Leabhar a ordú: Cuir d’ainm agus do sheoladh, mar aon le seic nó ordú poist iníoctha le Stáisiún Mara Inis Árcáin, chucu seo:  
Stáisiún Mara Inis Arcáin, Inis Árcáin, Contae Chorcaí, Éire nó triail www.sherkinmarine.ie agus ordaigh trí PayPal.

The Beginner’s Guide to Ireland’s Wild flowers

Gheobhaidh tú tús eolais ar mhórán bláthanna fiáine 
coitianta a fhaightear ar fud na hÉireann. 206 lch 
Costas: €8.50, postas san áireamh.

My Nature Diary: 
Leathanaigh línithe inar féidir 
cuntas agus nuacht a thaifead 
ar an bhfiadhúlra a fheiceann 
tú.

Costas: €2.10 
an ceann, 
postas san 
áireamh nó 
8 leabhar 
ar €12.00 

móide €2 ar 
phostas agus 
ar phacáistiú. 

32 lch

Bí ag foghlaim
Leabhair dhathúcháin - Leabhair Ghníomhaíochta - Treoirleabhair

Curtha i gcló ag  
Stáisiún Mara Inis Árcáin. 

Colouring & Guide Book:
Deis le heolas a chur ar 
fhiadhúlra na hÉireann agus 
le cineálacha ainmhithe a 
aithint agus a dhathú. 
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Leathanach Spraoi

Cad a d’fhoghlaim tú?
Tá freagraí na gceisteanna seo le fáil sa nuachtlitir... 

Meas tú an cuimhin leat iad?

1. Céard a thugtar ar an liopa craicinn faoi 
scornach an mhúis?

2. Céard a tharla don spásarthach Philae nuair a 
thuirling sé ar an gcóiméad?

3. Cén úsáid aisteach bhreise a bhaintí as an 
gcaonach sna meánaoiseanna?

4. Cén t-ainm atá ar an mbuidéal a líonann é féin 
le huisce?

5. Cén t-ainmhí farraige a mharaíonn an líon is mó 
daoine gach bliain?

6. Bhí moll iasc á leanúint ag éan gar do ché Dhún 
na Séad? Cén cineál éin a bhí ann?

7. Is cineál ciaróige í an bhóin Dé. Fíor nó 
bréagach? 

8. Céard a úsáideann an Captaen John O’Sullivan 
chun an beithilín a choimeád ina áit nuair 
abhíonn an aimsir garbh?

9. Cén contae in Éirinn ar tháinig turtar 
ceannramhar i dtír ann i mí na Samhna 2013?

10. Cá mbíonn Mervyn Horgan ag obair?
11. Cén t-iasc a úsáidtear san oideas ar lch 2?
12. Cén t-ainm atá ar an dealbh faoi uisce is mó ar 

domhan?
13. An suas agus síos nó anonn agus anall1 a 

chroitheann an ghlasóg shráide a eireaball?
14. Cé na dathanna atá ar an long bhréige a 

rinneadh as cartán bainne ar lch 9?
15. Cén bhliain a bunaíodh LifetimeLab @ 

SeanOibreacha Uisce Chorcaí?

Freagraí: 1. Clog 2. Phreab sé aníos 3. Páipéar 
leithris 4. Fontus 5. An Smugairle Cuachach 6. 
Broigheall 7. Fíor 8. Blu-Tac 9. Co. an Chláir 10. 
Lifetime Lab @ SeanOibreacha Uisce Chorcaí 11. 
Colmóir 12. Ocean Atlas 13. Suas agus síos 14. 
Dearg, bán, liath agus dubh 16. 2005

Cum Fortheideal!

Céard a bhíonn ag an gcat nach 
mbíonn ag aon ainmhí eile?

Puisín
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Bíodh spraoi agat féin 
agus ag do chairde. 
Cum fortheideal1 
a d’oirfeadh don 
ghrianghraf seo 
de rón eilifintiúil 
tuaisceartach2.

Cé na 5 dhifríocht?

Cén sórt bó ar féidir léi eitilt? 

An Bhóín Dé.

Céard atá chomh mór le heilifint 
ach nach bhfuil meáchan ar bith 
ann?

Scáth eilifinte

Céard a aithníonn ciaróg?

Ciaróg eile!
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Cuardach Focal

R A H M A R N N A E C R A T R U T M

D N I O É P E B G Á R A F L O S É E

A N I Á H C A E R Í L N Í P I C E T

T I N M L R C N O Ú I É R R D S N É

E A L I H P A Ó I Í N Á S D E I T I

L B R I B R O I G H E A L L A A F R

O N U L F A N C I Á A A H Ó S É M N

N Á C A S C A I R P I A S C A D C Á

R T S P T H C O Í A H T O R É N P B

G R I A N C H U M H A C H T Ó Í Ó R

E A I É R B R A E Ú L T F U I Ó U Ó

A C S A I L L O M M I F R Ú N B A M

A U Ú Í R H M A H R Ú Á L D F Ú N C

Ú S M Ó I É T B C Ó I M É A D L Á R

B N O E T I L R H B O I É L L I F O

A I B G L A S Ó G S H R Á I D E T I

S Ó I L E N I Ó R E L R I A G U M S

B R A D Ú C T Á D N E A S F B Á E D

Aimsigh na focail thíos sa Chuardach Focal.  
Is focail iad uile atá le fáil in eagrán an gheimhridh de Líon an Dúlra.

RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo
Meall Iasc (9, 12, Siar); Oideas (15, 2, Ó Dheas); Smugairle Róin (18, 17, Siar); Rothaíocht (14, 9, Siar); Siorc 
Mór Bán (18, 17, Ó Thuaidh); Turtar Ceannramhar (17, 1, Siar); Cartán (2, 13 Ó Thuaidh); Caonach (7, 4, Ó 
Dheas); Mús (3, 15 Ó Thuaidh); Glasóg Shráide (4, 16, Soir); Bóín Dé (16, 12, Ó Dheas); Cipín Líreacáin (16, 
3, Siar); Grianchumhacht (1, 10 Soir); Broigheall (5, 6, Soir) Cóiméad (9, 14, Soir); Scairpiasc (5, 8, Soir); 
Philae (6, 5, Siar); Dealbh (4, 18 Soir).

Meall Iasc

Oideas 

Smugairle Róin

Rothaíocht

Siorc Mór Bán

Turtar Ceannramhar

Cartán

Caonach

Mús

Glasóg Shráide

Bóín Dé 

Cipín Líreacáin

Grianchumhacht

Broigheall

Cóiméad

Scairpiasc

Philae

Dealbh

Cuardach Focal na Nollag
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Dialann Dúlra

Má tá sé i gceist 

agat snámh 

charthanachta4 

a dhéanamh 

Lá Nollag nó Lá 

Caille5, caith súil ar 

láithreán gréasáin 

Shábháilteacht 

Uisce na hÉireann6  

www.iws.ie 

Lean rian 
na dtancaer 
agus féach an 
luas a bhíonn 
fúthu.

Coinnigh súil 

amach le haghaidh 

an chéad phlanda 

a bheith ag 

péacadh1 nó an 

chéad radharc ar 

ghlóthach2 froig in 

2016

Seachain 
siúlóidí ar 
bharr aillte, 
go háirithe 
agus an aimsir 
garbh agus 
gaofar.

Foghlaim 

conas teacht 

ar an Réalta 

Thuaidh 

i spéir na 

oíche. Triail 

é a aimsiú.

Dún na  
cuirtíní 
istoíche7 
leis an 
teas a  
choinneáil 
sa teach.

Déan athchúrsáil3 

ar na cártaí Nollag 

a fuair tú. Bain 

úsáid astu chun 

cártaí na Nollag 

a dhéanamh 

an bhliain seo 

chugainn.

Cuir uisce 
ar fáil do 
na héin 
le linn 
aimsir 
sheaca8.

Gabhann Stáisiún Mara Inis Arcáin buíochas le Pharmaceutical Ireland as a 
thacaíocht agus an nuachtlitir seo á fhoilsiú.  
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daoine a chuidigh leis an 
nuachtlitir, go háirithe John Akeroyd, Jennifer Care, Mervyn Horgan,  
John Joyce, Michael Ludwig, Jackie Murphy, Robbie Murphy,  
John O’Sullivan, Alan D. Wilson agus Jez Wickens.

www.marinetraffic.com 

www.naturescalendar

ireland.com

Tabhair cuairt ar 
láithreán gréasáin 
Stáisiún Mara  
Inis Arcáin ar  

www.sherkinmarine.ie

Is am tráthúil9 é le  crann úll a chur i do ghairdín.
Beidh bia agat féin agus ag na feithidí araon!

An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Chomhshaoil

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

www.naturesweb.ie
http://www.gaeilge.ie/maidir-le-foras-na-gaeilge/an-gum/


Líon an Dúlra  Geimhreadh 2015  www.naturesweb.ie
17© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

Foclóirín

Lch 2

Meall Iasc
1. tumadóir = diver

2. Dún na Séad = Baltimore

3. moll iasc = a ball of fish or a bait ball

4. broigheall = cormorant

5. míolta móra = whales

6. deilfeanna = dolphins

7. creachadóirí = hunters 

8. i gciorcal dlúth = in a tight circle

Colmóír Friochta
1. 4 fhilléad colmóra = Four fillets of hake

2. ola ológ = olive oil

3. úrmheilte = freshly ground 

4. luibheanna measctha = mixed herbs 

5. mionghearrtha = finely chopped

6. faoitín = Whiting

7. cadóg = haddock

8. breac = trout

9. blastanas = seasoning

10. beagáinín briosc = slightly crisp

11. meallta beaga ime = small knobs of butter

12. tiús na bhfilléad = thickness of the fillets 

13. brocailí = broccoli

14. sótáilte = sautéed

15. cuma thréshoilseach amh = raw translucent look

Lch 3

An Ghlasóg Shráide = Pied Wagtail
1. an-suaithinseach = very distinctive

2. éan pasaireach = passerine bird or perching bird

3. an caislín cloch = stonechat

4. an riabhóg = pipit

5. an dreoilín = wren

6. an spideog = robin

7. craobhóga = twigs

8. eidhneán = ivy

9. brat olann = a layer of wool

10. ribí gruiage = ribs of hair

11. cleití = feathers

12. ál = clutch, brood

Glasóga eile

1. an ghlásóg liath = grey wagtail

2. an ghlasóg bhán = white wagtail

Lch 3 ar lean

Fíricí maidir leis an nGlasóg Shráide

1. leamhain = moths

Lch 4

An Mús = Moose
1. i bhfine na bhfianna = in the dear family

2. an fia mór Eoráiseach = Eurasian Elk

3. dhá ainmhí ar leith = two separate animals

4. dronn = hump

5. crúba = hooves

6. a leathadh amach = to spread out

7. sprochaille = bell or dewlap

8. craiceann scaoilte = loose skin

9. radharc na súl = eyesight

10. cluas ghéar = good hearing

11. a bheag nó a mhór = more or less

12. beanna móra leathana = large flat antlers

13. lapadaíl = paddling

14. luibhiteoir = herbivore

15. coirt crainn = bark of a tree

Fíricí maidir leis an mús
1. ruánach = ruddy, reddish

2. seascainn = marshes

An Teaghlach
1. séasúr cúplála = mating season

Lch 6

An baol dom thú? Are you a danger to me
1. an siorc bán mór = the great white shark

2. an smugairle cuacach = box jellyfish

3. na dosaein ghalaban = dozens of tentacles 

4. dóthain nimhe = enough poison

5. gathanna = stings 

6. ochtapas gormfháinneach = blue-ringed octopus

7. an siorc tíograch = tiger shark

8. stáit chósta = coastal states

9. SAM = USA 

10. buillí tintrí  = lightening strike

11. tarbhshiorc = bull shark
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Foclóirín

Lch 6 (ar lean)

An Scairpiasc
1. scairpiasc = stonefish 

2. ar ghrinneall na mara = on the seafloor

3. ag lapadaíl cosnochta = paddling barefooted

4. spíonta nimhiúla = venomous spines

5. anraith glé = clear soup

6. amh = raw

Lch 7 

Mervyn Horgan – Lifetime Lab
1. SeanOibreacha Uisce Chorcaí = Old Cork 

Waterworks

2. Victeoiriach = Victorian

3. cora bhradán = salmon weir

4. post faire = observation post

5. gnó inbhuanaithe = sustainable business

6. gnó nua-aimseartha = modern business 

7. turgnamh = experiment

8. Uisceadáin Atlantacha na Gaillimhe = Galway 
Atlantiquaria 

9. fropaí = props

10. An Phríomhcheardlann = the main workshop 

11. dreamanna seachtaracha = external groups

12. Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann = 
Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI)

13. Cumann Thionscal Leictreonaice Chorcaí = Cork 
Electronics Industry Association 

14. clár píolótach = pilot programme 

15. cúrsai robaitice = robotics

Lch 8

Ar Muir sa Ghreimhreadh
1. an lasta = cargo

2. á bocáil = being tossed about

3. sa chocús = in the galley

4. deilfeanna = dolphins

5. Muir Bhailt = in the Baltic Sea 

6. tugaí = tugs

7. lánaí loingseoireachta = shipping lanes

An Nollaig ar Muir
8. ar shiúl = away from

9. beithilín = crib

10. féiríní = small presents   

Tuar na hAimsire = Weather Forecast
1. farraigí garbha = rough, heavy seas

2. malairt cúrsa = a diverted route

3. leaba ancaire fhoscúil = sheltered anchorage

4. tagann drochaimsir aniar aduaidh orainn = bad 
weather catches us unawares

Lch 9

Long Bhréige a Thógáil as Cartán Bainn

1. péinteanna aicrileacha = acrylic paints 

2. Téip chumhdaigh = Masking tape

3. go hingearach = perpendicular, vertical

4. an chuid uachtair = upper section 

5. fillteacha = folds

6. an chuid íochtair = lower section 

7. cábán stiúrach = steering cabin

8. siúntaí = jont

Lch 10

An Bhóín Dé Sheachtbhallach = Seven Spot 
Ladybird
1. ciaróg eitilte = flying beetle

2. faoi choirt = under bark

Firicí maidir leis an mBóín Dé

1. aifidí = aphids

2. Beathaíonn siad iad féin = that feed themselves

3. scailpeanna, scáintí = cracks, crevices

4. Sealstad = Diapause

5. sreabhán = fluid 

Lch 4

Dealbh faoi Uisce
1. sna Bahamaí = in the Bahamas

2. miotaseolaíocht na Gréige = Greek Mythology

3. na flaithis = the heavens

4. ar feadh na síoraíochta = for eternity

5. athruithe sa timpeallacht = changes in the 
environment

6. scairbh shaorga = artificial reef
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Foclóirín

An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Chomhshaoil

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

Lch 11 (ar lean)

Tuairisc faoin gCóiméad
1. Gníomhaireacht Spáis na hEorpa = European 

Space Agency

2. árthach  = craft 

3. spásárthach = spacecraft

4. Go mí-ámharach = unfortunately

5. cadhnraí a athluchtú = recharge the batteries

Turas Turtar Ceannramhar = Loggerhead Turtle
1. curtha i dtír = washed up on land 

2. Coillte = Quilty

3. An Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus 
Deilfeanna = The Irish Whale and Dolphin Group 

4. Fondúireacht Deilfeanna agus Fiadhúlra na 
Sionainne = The Shannon Dolphin and Wildlife 
Foundation 

5. bolg lasta an eitleáin = the plane’s cargo hold

6. coimeádán = container

7. gléas rianaithe GPS = GPS tracking device

Bailigh uisce ón aer!
1. maothas = moisture

2. comhdhlúthaíonn sé = it condenses

3. uisce úr glan óil = fresh clean drinking water 

4. aimsir mheirbh = humid weather

5. tocsainí = toxins

Lch 12

Caonach = Moss
1. plandaí ilbhliantúla = perennial plants

2. tomóga = tufts 

3. déanann caonach coilíniú = moss colinises 

4. fréamhacha ribeacha = hairy roots 

5. bobailíní = bobbles

6. tírdhreach = landscape 

7. an-súiteach = very absorbent

8. carbón a ionsú = absorb carbon

9. aelusanna = liverworts

10. froinn leathana mhaothánacha = flat lobed fronds 

11. ar mhórán aoil = lime-rich

An Iliomad Úsáid á bhaint as Caonach
1. maisiúchán = decoration

2. ciseáin chrochta plandaí = hanging baskets for 
plants 

3. múirín = compost 

4. na mogaill = mesh 

5. spúinse = sponge

6. airíonna antaiseipteacha = antiseptic properties

7. cneácha = wounds 

8. meánaoiseanna = middle ages 

9. garraíodóirí = gardeners

Thuaidh, Theas, Thoir, nó Thiar 

1. leathsféar thuaidh = northern hemisphere

2. leathsféar theas = southern hemisphere I

3. is é a mhalairt a tharlaíonn = the opposite 
happens

Lch 13

Seoltaí Fónta Gréasáin = Useful Web addresses
1. láithreáin sheachtaracha gréasáin = external 

websites

Lch 14

Cad a d’fhoghlaim tú?
1. anonn agus anall = forward and back 

Cum Fortheideal
1. fortheideal = subtitle, caption

2. rón eilifintiúil tuaisceartach = northern elephant 
seal

Lch 16 
Geimhreadh 2015
1. péacadh = bud burst

2. glóthach froig = frog spawn

3. athchúrsáil = recycling

4. snámh charthanachta = charity swim

5. Lá Caille = New Year’s Day

6. Sábháilteacht Uisce na hÉireann =  Irish Water 
Safety

7. istoíche = at night 

8. aimsir sheaca = freezing, icy weather 

9. am tráthúil = good, opportune time
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