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Stáisiún Mara Inis Arcáin 41 Bliain d’Aois!

Iasc Gríosctha faoI anlann cáIse

An Faochán Muire Dathannach5 
– faocha6 a fhaightear ar 
chladaí creagacha7.

Leathanach an Eagarthóra
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Ba iad Matt Murphy agus a bhean chéile 
Eileen (nach maireann) a bhunaigh Stáisiún 
Mara Inis Arcáin sa bhliain 1975. Gach 
bliain ó shin i leith, tagann bitheolaithe 
chuig an stáisiún ó mhí Aibreáin go mí 
Dheireadh Fómhair chun obair dheonach1 a 
dhéanamh. 
Déanann siad staidéar ar na hainmhithe 
agus ar na plandaí ar Inis Arcáin agus ar na 
hoileáin eile i Loch Trasna2. Ina theannta sin 
déanann siad staidéar ar bheathra mara an 
cheantair i gcoitinne.
Tá dhá aidhm mhóra ag foireann an 
stáisiúin: 1) eolas agus sonraí a bhailiú maidir leis na hathruithe atá 
ag titim amach sa timpeallacht, 2) aird an phobail3 a tharraingt ar an 
timpeallacht. Slí amháin atá ag an stáisiún chun é sin a dhéanamh ná 
foilseacháin eolais4 a chur ar fáil, an iris seo san áireamh.

An Modh:
1. Gearr na trátaí ina dhá leath agus bain na síolta astu. Gearr na trátaí go 

mion ansin agus cuir i mbabhla iad. Gearr an cháis go mion agus cuir sa 
bhabhla í mar aon leis na scailliúin. Cuir maonáis isteach leis na trátaí agus 
leis an gcáis chun an meascán a ghreamú le chéile. Cuir do rogha féin de 
bhlastanas15 leis an meascán.

2. Bíodh an gríoscán16 ar lasadh roimh ré agus é ar teocht ard. Faigh leathán 
bácála agus smear an ola air. Cóirigh na filléid éisc ar an leathán bácála. 
Cuir beagáinín salainn agus piobair orthu agus déan iad a ghríoscadh17 
ar feadh 4-6 nóiméad nó go mbíonn siad nach mór bog. Má tá siad tiubh 
tógfaidh sé beagáinín níos faide chun na filléid a chócaraíl. Prioc an t-iasc 
san áit is tibhe18 le bior scine19. Má tá sé cócairáilte i gceart ba cheart go 
scarfadh calóga na feola20 go furasta. 

3. Leath an meascán maonáise21 anuas ar bharr na bhfilléad ansin agus déan 
iad a ghríoscadh go tapa ar feadh 2 nóiméad eile nó go mbíonn dath órga 
ar an gcáis agus bolgóidí22 ag éirí uirthi. 

4. Cóirigh na filléid ar phlátaí téite agus déan iad a dháileadh amach 
láithreach, mar aon le meascán de phónairí glasa, de phiseanna agus de 
phrátaí galaithe faoi im23.

Na Comhábhair:
• 4 fhilléad éisc 150 g – colmóir1, cadóg2, 

mangach3 nó faoitín4 – iad feannta5 
agus na cnámha bainte astu.

• 2 thráta aibí6

• 100 g de cháis chéadair7

• 4 scailliún agus iad bearrtha8 agus 
mionghearrtha9

• 4 spúnóg bhoird10 de mhaonáis11

• Ola lus na gréine12 le cur ar an leathán 
bácála13

• Cnap ime14

• Salann agus piobar dubh úrmheilte

Bia do cheathrar (4)
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Ainm Eolaíochta: Phoenicopterus
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Éanlaith

An Lasairéan

Ealta Lasairéan
Cruinníonn na lasairéin ina n-ealtaí móra1. Is seift2 é sin 
ag an-chuid ainmhithe mar go mbíonn cosaint sa slua3 ó 
chreachadóirí4. Is nós leis an lasairéan a chloigeann a thumadh5 

san uisce agus é ar thóir bia. Má bhíonn creachadóirí thart 
tugann lasairéan eile san ealta rabhadh6 dó. 

Rud suaithinseach7 faoi na lasairéin ná na deasghnátha cúplála8 
a chleachtann siad. Mairseálann siad suas síos ina mbuíonta9 

agus a gcloigne agus a ngoba san aer acu. Casann siad a 
gcloigne ó thaobh go taobh agus iad ag máirseáil. 

Déanann an lasairéan carnán beag láibe10 mar nead. Bíonn log 
beag11 ar a barr ina mbeireann an lasairéan baineann aon ubh 
amháin. Déanann an t-athair agus an mháthair a seal ar gor12 ar 
an ubh. Chomh luath agus a bhíonn an gearrcach13 ábalta siúl 
bogtar isteach i gcreis14 mhór é leis na gearrcaigh eile san ealta. 
Tugann lasairéin fhásta aire dóibh ansin agus bíonn siad slán 
sábháilte ó chreachadóirí ann.

Tá an t-ainm ‘lasairéan’ bunaithe ar an bhfocal ‘lasair’1. 
Oireann an t-ainm go seoigh dó agus an chluimhreach 
bheoga2 bhándearg a bhíonn air. Is iad na séaclaí3 a 
itheann an lasairéan a chuireann an dath sin ar an 
gcluimhreach. Go deimhin, deirtear dá bheoga an 
cluimhreach is ea is folláine4 é. 

Ar ndóigh, má tá lasairéan ag maireachtáil faoi choinneáil5, 
i zú mar shampla, ní bhíonn teacht acu ar na séaclaí sin. 
Fágann sé sin nach mbíonn an chluimhreach chomh beoga 
céanna de ghnáth. Uaireanta, mar sin, tugtar bia ar leith 
dóibh chun dath na chluimhri a threisiú.

Tá an lasairéan ar cheann de na héin is fusa a aithint ar domhan. Dath dearg nó 
bándearg a bhíonn ar a chluimhreach suaithinseach1. Bíonn muinéal fada agus 
gob mór air agus bíonn dhá chos fhada faoi. Tá 6 speiceas den lasairéan 
ann agus is sna trópaicí agus i gcríocha measartha2 an domhain a 
fhaightear iad – an Afraic, Madagascar, Deisceart na hEorpa, an 
India, Muir Chairib, Meiriceá Theas agus na hOileáin Galápagos. 

Lapaire3 is ea an lasairéan. Maireann sé in inbhir4, i murlaigh5 
nó i lochanna goirte6. Itheann sé planctóin7, mionéisc8 agus 
larbhaí feithidí9 a mhaireann sa láib10 ar an ngrinneall11. 
Déanann sé an láib a shuaitheadh12 lena chosa agus 
lena ladhracha scamallacha13 chun na hainmhithe a 
mhúscailt ar dtús. Ansin súnn se an t-uisce broghach 
isteach ina ghob mór claonta14 agus scagann15 sé na 
hainmhithe amach as. Caitheann sé fuílleach16 an 
uisce amach.  Itheann na speicis is mó den lasairéan 
crústaigh17, moilisc18 agus péisteanna freisin. 

Is nós leis an lasairéan seasamh ar leathchois19 go minic. 
Ní fios cén fáth a ndéanann sé é sin ach ceaptar go 
gcuidíonn sé leis teocht a choirp a rialú20.

Tá an lasairéan mór ar cheann de 
na héin is airde ar domhan.



Líon an Dúlra  Samhradh 2016  www.naturesweb.ie
4© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

Lus na Gréine
le Inês DiasAinm Eolaíochta: Helianthus Annuus

Plandaí

Planda bliantúil1 is ea Lus na Gréine. Bíonn bláthcheann2 mór air agus 
go leor bláthanna imeallacha a mbíonn cuma peitil orthu. Creidtear 
gur taiscéalaithe3 ón Spáinn a thug an planda ar ais chun na hEorpa ó 
iarthuaisceart Mheiriceá. Is cosúil go raibh sé ina phlanda tí i Meirceá sular 
tugadh ar ais go dtí an Eoraip é.
Tugtar lus na gréine ar gach planda den ghéineas4 Helianthus agus is plandaí 
ilbhliantúla5 go leor acu sin.
Meallann lus na gréine go leor ainmhithe agus feithidí. Bíonn féileacáin6 ag sú 
an neachtair7 as agus cruinníonn bumbóga8 agus beacha meala an phailin9. 
Tagann ioraí rua agus éin sa tóir ar na síolta freisin. 

Chun na bhFlaitheas
Fásann speicis áirithe de lus na gréine 
suas le 3 mhéadar ar airde. 

In 2014 d’fhás fear darb ainm Hans 
Peter Schiffer as an nGearmáin 
lus na gréine a bhí 9.17 méadar 
ar airde. Chomh fada agus is 
eol dúinn sin an ceann is airde a 
fásadh riamh. 
De ghnáth bíonn dath 
buí ar na peitil agus dath 
dorcha ar chroí an bhlátha. 
Ach bíonn dathanna eile 
air fosta –  dath 
cré-umha1, dath 
burgúnach2 agus 
dath dearg, fiú.

Lus na Gréine a Fhás
• Is fearr lus na gréine a chur in áit 

ina mbíonn solas na gréine ag 
taitneamh díreach anuas air. 

• Éiríonn níos fearr leis má bhíonn 
samhradh fada te ann. 

• Bíonn fréamhacha fada faoi agus 
is fearr a oireann ithir bhriosc1 
dhea-thaosctha2 dóibh.  

• De bharr go bhfásann sé chomh 
hard sin, agus go mbíonn 
an bláth féin chomh mór sin 
bíonn ithir shaibhir3 atá lán le 
cothaithigh4 ag teastáil uaidh.  

• Toisc é bheith chomh hard sin ní 
mór stáca5 a úsáid chun tacaíocht 
a thabhairt don ghas.

Buntáistí
Ní hamháin go 
mbíonn bláth álainn 
ar lus na gréine ach is 
barr1 an-luachmhar é 
freisin. Fástar ar fud 
an domhain é ar mhaithe leis na síolta 
inite2 a bhíonn air agus an ola ata ann. 

Tá ardmheas ar ola lus na gréine mar ola 
chócaireachta3. Bíonn dath geal uirthi 
agus ní bhíonn mórán saille4 inti. Bíonn 
sí ábalta teocht an-ard a sheasamh sula 
mbíonn sí dóite.  

Itheann daoine na síolta mar ghreim 
blasta folláin5 agus is minic a úsáideann 

daoine iad agus iad ag 
cócaráil nó ag bácáil. 

Aithnítear le fada 
anois go bhfuil 

buntáiste sláinte6 
ag baint leis na 
síolta agus leis 

an ola.

Ag leanúint na 
gréine?
Tá roinnt bláthanna ann a 
chasann tímpeall i rith an 
lae chun cúrsa na gréine1 a 
leanúint trasna na spéire. 
Héileatrópacht2 a thugtar air sin. 

Creideann go leor daoine go leanann 
bláthcheann lus na gréine an ghrian i 
rith an lae. Ach níl sé sin iomlán fíor. 
Is cosúil gurb iad na lusa óga amháin 
a dhéanann é sin agus iad fós ina 
mbachlóga3. 

Bíonn an bláth ag féachaint soir ar 
maidin nuair a éiríonn an ghrian. I rith 
an lae casann sé aghaidh agus leanann 
sé cúrsa na gréine siar. Casann sé a 
aghaidh soir arís i rith na hoíche. De 
réir mar a fhásann an planda éiríonn 
an gas righin4 agus ní bhíonn an bláth 
ábalta casadh chun an ghrian an 
leanúint níos mó. Féachann siad soir i 
gcónaí ansin chun beannú don ghrian 
gach lá.



Líon an Dúlra  Samhradh 2016  www.naturesweb.ie
5© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

An Francach Donn

Ainmhithe

Íomhá le caoinchead  www.nps.gov 

Pórú
Is féidir leis an bhfrancach pórú1 
ag am ar bith sa bhliain. De gnáth, 
póraíonn sé idir mí an Mhárta agus 
mí na Samhna. Bíonn an francach 
baineann ábalta suas le 13 ál a 
bhreith sa bhliain. Tagann na cinn óga 
ar an saol tar éis 3 seachtaine agus 
bíonn idir 6 agus 9 gcinn óga san ál. 
Bíonn siad lomnocht2 agus dall3 nuair 
a bheirtear iad agus bíonn meáchan4 
de níos lú ná 6 ghram iontu. 
Tosaíonn fionnadh5 ag fás orthu 
tar éis seachtaine, nó mar sin, agus 
osclaíonn siad a súile tar éis coicíse. 
Bíonn tóir ag go leor creachadóirí 
ar an bhfrancach – ulchabháin6, 
sionnaigh, easóga7 agus cait agus 
madraí tí8. Dá bharr sin, faigheann 
thart ar 90% den ál bás de ghnáth. 
Maireann an francach thart ar 18 mí 
ar an meán9.

Le Vicky West
Ainm Eolaíochta: Rattus Norvegicus 
Is creimire1 é an francach donn, go deimhin tá sé ar an gcreimire is coitianta in 
Éirinn. Is as oirdheisceart na hÁise dó ó dhúchas ach tá sé tar éis scaipeadh2 ar fud 
an domhain uile anois. Bíonn an francach go maith ag éalú ar bord longa i ngan 
fhios d’aon duine. Is mar sin a d’éirigh leis taisteal ón Áis ar dtús. Bhain sé an tír 
seo amach go luath sna 1700idí. 

Mamach3 beag is ea an francach donn. Bíonn fionnadh liathdhonn4 air de ghnáth 
agus paiste geal ar a bhrollach. Bíonn an francach go hiontach á oiriúnú5 féin 
do ghnáthóga éagsúla6, ach is fearr leis maireachtáil7 gar d’áiteanna ina mbíonn 
daoine. Fágann sé sin go mbíonn teacht aige ar bhia go héasca.

De ghnáth, maireann an francach i bpoill faoin thalamh. Bíonn gréasán de tholláin8 
iontu ina ndéanann sé a nead agus ina gcuireann sé bia i dtaisce. 

Is uiliteoir9 é, más féidir rud a ithe bí cinnte de go n-íosfaidh an francach é. Is fearr 
leis bia atá lán le stáirse10 agus le próitéin11 – gráinní12 agus síolta mar shampla. Is 
scroblachóir13 é, áfach, agus itheann sé feoil, éisc, fiailí14, glasraí, cnónna, torthaí 
agus plandaí eile. Ina theannta sin, itheann sé feithidí15 agus inveirteabraigh16 
eile. Uaireanta itheann sé uibheacha, lucha agus coiníní oga17 agus ní leasc leis18 
ainmhithe níos mó a ionsaí – éanlaith chlóis19, uain óga agus a leithéid. 

Meastar go bhfuil 5 fhrancach ann in aghaidh gach duine atá beo ar domhan. Cibé 
áit a mbíonn tú ar domhan, dar leo20, bíonn francach faoi bhun 15 m uait!

Fíricí maidir leis an bhFrancach
Gluaiseacht: Leanann francach an bealach 
ceannann céanna i gcónaí nuair a théann sé amach 
ar thóir bia. Tugtar tigmealuadar1 ar a leithéid. 
Chun é sin a dhéanamh bíonn an francach ag 
brath ar a chéadfa tadhaill2 agus ar chuimhne 
mhatánach3 (i.e. cuimhníonn na matáin ar na 
gluaiseachtaí a rinne siad cheana). 

Cumarsáid: Ligeann francaigh gíoga ultrasonacha4 
as chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile – go 
háirithe i gcás máthar agus a hál.

Neart: Tá neart iontach sna cnámha aige agus i 
matáin a chos, mar sin bíonn sé ábalta léim go 
han-ard.

Fad: Fad iomlán 31-48 cm. Fad coirp suas le 28 cm.

Sealgaireacht: Is sealgairí oíche5 iad den chuid is 
mó, ach téann siad ag scrobláil6 uaireanta i rith an 
lae. 

Grúpaí: Maireann an francach i ngrúpaí beaga. 
Bíonn ordlathas7 sa ghrúpa agus is é an francach 
is mó nó is láidre díobh a bhíonn i gceannas ar an 
ngrúpa.

Garghaol dubh 
marfach!
Ta gaol gairid1 idir an 
francach donn agus an 
francach dubh. Ní maith 
le daoine francaigh ar bith, 
ach tá fíordhroch-cháil2 ar an 
bhfrancach dubh. Cuirtear ina 
leith gurb é ba chúis leis an 
bPlá Mhór3 a scaipeadh ar fud 
hEorpa. Tá a fhios againn anois 
gurbh iad na dreancaidí4 a mhair 
i bhfionnadh an fhrancaigh 
dhuibh a d’iompair an galar5 
seachas an francach dubh é féin. 
Scaip an galar ar fud na hEorpa 
sa cheathrú haois déag (14ú) 
agus meastar gur mharaigh 
sé 30-60% den daonra. Bhí an 
francach dubh an-choitianta san 
Eoraip sular tháinig an francach 
donn ar an bhfód.
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Criadóireacht Chraiceáilte

Dathaigh leat
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Susan Hill - Criadóir
Tá Susan Hill ag obair mar chriadóir san Astráil. Is breá léi an obair. Taitníonn sé go mór léi na hearraí1 a 
mhúnlú as an gcré lena lámha féin. Is mór an sásamh2 a thugann sé di go mbaineann daoine úsáid as na 
hearraí sin gach lá chun cupán tae a ól, nó chun pióg nó casaról a bhácáil. www.hillgrovepottery.com.au
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Ar aghaidh leis an Obair

Pota agus 
clúdach air.

An Áith

Glónra a chur ar na 
potaí

féachaint cén chuma atá ar na potaí. 
Bím ar bís`15 chun iad a fheiceáil faoin 
tráth sin.

Cén bhunaidhm atá agat?
Ba mhaith liom leanúint orm ag 
déanamh potaí agus ag baint triail 
as cruthanna agus as stíleanna 
nua. Is maith liom glónraí éagsúla 
a thriail freisin. Bíonn an glónra 
an-tábhachtach mar is é a chuireann 
bailchríoch16 ar an bpota. Ní féidir 
pota lochtach a leigheas le glónra 
deas, ach loitfidh glónra lochtach pota deas.

Cad é an rud is fearr leat faoi do phost?
Nuair a osclaím an áith féachaint 
conas mar a d’éirigh le pota ar stíl 
nua. Tá áith an-mhór agam. Is féidir 
breis is 150 pota a bhacáil inti le 
chéile. Is furasta na potaí a lot mura 
ndéantar iad a bhácáil i gceart san 
áith, is mór an faoiseamh é nuair a 
bhíonn gach rud i gceart. Ach is é 
an rud is fearr liom ar fad go mbím 
ábalta gach lá a chaitheamh ag 
criadóireacht.

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhuine atá ag iarraidh bheith ina 
chriadóir?
Déan gearrchúrsa criadóireachta féachaint an maith leat í ar dtús. 
Déan staidéar ar an ealaín nuair a théann tú go dtí an mheánscoil 
agus déan cúrsa criadóireachta ina dhiaidh sin. Is féidir céim sa 
cheirmeacht17 a dhéanamh in ollscoileanna áirithe. Má tá criadóir 
i do cheantar seans go mbeifeá ábalta príntíseacht a dhéanamh 
leis – sin an bealach is fearr ar fad. Glacann sé cuid mhór 
cleachtaidh le foghlaim conas potaí a mhúnlú ar an roth. Idir an 
dá linn, tig leat neart rudaí eile a dhéanamh de láimh: ainmhithe 
beaga, potaí méaraithe18, tíleanna19, siogairlíní20, maisiúcháin don 

chrann Nollag - rud ar bith is mian leat21 a dhéanamh!

Cad é an chomhairle is fearr a cuireadh ort riamh?
Coinneáil orm! Má bhíonn drochlá agam nuair nach bhfuil na 
potaí ag teacht amach i gceart déanaim tasc éigin eile mar 

shos - an chré a athchúrsáil22 b’fhéidir. De ghnáth ní bhíonn aon 
deacracht agam nuair a théim ar ais ag obair tar éis dom sos beag 
a bheith agam.  

Cá mbíonn tú ag obair?
Tá stiúideo agam i mbothán 
mór ag bun an ghairdín. 
Coinnímíd alpacaí3 sa pháirc 
taobh linn agus tig liom iad a 
fheiceáil agus mé ag obair.

An raibh suim agat i gcónaí 
san obair atá ar siúl agat?
Bhí. Agus mé an-óg chuir mo Mham ar chúrsa ealaíne mé i rith na 
laethanta saoire. Dhírigh an cúrsa ar an gcriadóireacht den chuid 
is mó. Bhí mo chroí istigh inti ó shin i leith. Tá píosa nó dhó a rinne 
mé ag an am ag mo Mham fós!

Cén oiliúint a fuair tú leis an obair atá ar siúl agat a dhéanamh?
Rinne mé printíseacht4 mar chriadóir in Sturt Pottery san Astráil. 
Ar feadh bliana bhí orm suí ag an roth an lá ar fad agus an cruth 
céanna a mhúnlú arís is arís eile. Ba mhór an dúshlán5 ar dtús é, 
ach bhí an múinteoir a bhí agam spreagúil6 agus cineálta. Tháinig 
feabhas orm in aghaidh na seachtaine. 

Is cruth an-deacair a bhí ann, ach uaidh sin d’fhoghlaim mé conas 
an chré a mhúnlú agus conas an roth a chasadh fúithi. Chaith 
mé an chéad dá bhliain eile ag déanamh potaí. Múineadh dom 
conas glónra7 a dhéanamh agus conas potaí a bhácáil san áith8. 
D’fhoghlaim mé conas é a aithint9 nuair nach raibh na píosa maith 
go leor agus nuair ba cheart tosú as an nua air. Ní miste liom10 é 
sin a dhéanamh anois agus ní chuirim ach na cinn is fearr san áith. 
Tig liom 40 muga a dhéanamh in aon uair an chloig amháin anois.

Déan cur síos ar do lá oibre dúinn
Éirím go luath agus cinntím go bhfuil na halpacaí ceart go leor. 
Ansin ullmhaím an chré ina liathróidí lena múnlú ar an roth. 
Caithim an mhaidin ag casadh potaí ar an roth. San iarnóin, tar éis 
dóibh triomú beagán11, maisím12 iad 
agus cuirim na cluasa13 orthu. Leagaim 
amach plean dom féin ansin don chéad 
lá eile. Tarraingím léaráidí de na potaí 
i mo leabhar sceitseála. Éirím ar 4 
a.m. nuair a bhíonn na potaí le bácáil 
san áith agam. Glacann sé 12 uair an 
chloig ar an áith téamh suas14. Bíonn 
orm fanacht in aice léi le bheith cinnte 
go bhfuil an teocht ag ardú i gceart. 
Faoi 4 p.m. bíonn teocht 1285°C bainte 
amach aici agus is féidir í a mhúchadh ansin. Glacann sé 24 uair 
an chloig eile sula mbíonn an áith fuar go leor chun í a oscailt agus 
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6. Faigh an dara teimpléad anois agus smear gliú ar an taobh istigh de. Sula smearrann tú an gliú 
air bí cinnte go bhfuil 
tú á chur ar an taobh 
ceart. Anois leag 
anuas ar an gceann 
eile é agus greamaigh 
an dá cheann le 
chéile. Tá an painéal 
de ‘ghloine dhaite’ 
críochnaithe agat!

5. Rianaigh na míreanna 

eile ar fad, gearr amach 

iad agus greamaigh 

síos iad. Is fearr iad a 

dhéanamh ceann ar 

cheann7. Má ghearrann 

tú iad ar fad amach le 

chéile bíonn sé deacair 

cuimhneamh cén áit a 

dtéann gach píosa. 

Teastóidh:
• Dhá (2) bhileog1 de chárta A4
• Siosúr
• Marcóir dubh nó péint dhubh
• Bileoga de pháipéar síoda2

• Gliú
• Peann

Lus na Gréine ina Fhuinneog Dhaite

1. Priontáil dhá chóip 
den teimpléad3 de lus na 
gréine ar leathacch 9 ar 
chárta A4. 

Gníomhaíocht

2. Gearr amach 
amach na 
codanna bána den 
teimpléad chomh 
néata agus is 
féidir leat (seans 
go mbeidh cuidiú 
ó dhuine fásta 
uait chuige sin).

3. Nuair atá an dá theimpléad gearrtha amach 
tóg ceann amháin díobh agus iompaigh béal faoi 
é4. Dathaigh an cúl le marcóir dubh nó le péint 
dhubh. 
Nuair a leagfaidh tú anuas ar an teimpléad eile é 
bíodh an taobh 
atá daite agat 
féin amuigh. 
Sa tslí sin ba 
cheart go 
meaitseálfadh 
an dá 
theimpléad 
a chéile go 
réasúnta dílis5. 

4. Leag píosa de pháipéar 
síoda thar mhír den lus 
gréine ar cheann de na 
teimpléid. Rianaigh6 imlíne 
na míre sin go garbh ar 
an bpáipéar síoda, ach 
bí cinnte imeall a fhágáil 
timpeall uirthi chun go 
mbeidh dóthain spáis agat 
chun í ghliúáil síos. Gearr amach 
é, cuir gliú ar an teimpléad agus 
greamaigh an páipéar síoda síos. 
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D’fhéadfá teimpléid eile a dhéanamh thú féin. Féach na samplaí thuas. Bíodh an teimpléad simplí agus bí cinnte 
imeall, atá tuairim agus 1 cm ar leithead, a fhágáil mórthimpeall ar gach cuid ar leith de. Mura bhfuil printéir agat, 
tig leat an teimpléad a tharraingt ar chárta dubh le peann luaidhe bán. Gearr amach an teimpléad ar an gcéad 
chárta. Bain úsáid as an imlíne sin chun an teimpléad a chóipeáil ar an chárta eile.

Teimpléad
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Taighde Mara in Éirinn

Íomhánna © John Joyce 2015

Gné-Alt

Le John Joyce
Tá obair mhór déanta ag na 

hÉireannaigh le blianta fada 
anuas san Eoraip i réimse1 
an taighde mara2. Tá dhá 

long taighde againn a 
tógadh go speisialta 
don chúram3 sin agus 

is féidir leo dul áit ar bith 
ar domhan: An RV Celtic 

Voyager agus an RV Celtic 
Explorer.

Obair shamplála agus 
shuirbhéireachta4 a dhéanann na 

longa go príomha. Cruinníonn siad sonraí5 a úsáidtear chun measúnú6 a dhéanamh 
ar an stoc éisc7 san fharraige. Ina theannta sin déanann siad monatóireacht8 ar bhlás 
algach9 agus bíonn siad ag faire amach le haghaidh truailleán ceimiceach10. 

Ceann de na cúraímí is mó a bhí ar na longa le 10 mbliana anuas ná léarscáil 
mhionsonrach11 a dhéanamh de ghrinneall na mara i limistéar na hÉireann12. 
Limistéar de 220 milliún acra atá i gceist leis sin agus tá sé 10 n-oiread níos mó13 ná 
oileán na hÉireann féin. Tugann na daoine atá ag obair sa réimse Fíorléarscáil na 
hÉireann14 ar an léarscáil. 

Cruinnítear eolas faoi na hacmhainní bitheolaíochta15, ceimiceacha16 agus fisiceacha17 
atá le fáil i limistéar na hÉireann. Úsáidfear an t-eolas sin chun geilleagar mara18 na 
hÉireann a fhorbairt ar bhonn inbhuanaithe19. Chomh maith leis sin cabhróidh an 
t-eolas linn bainistiú a dhéanamh20 ar na hacmhainní bia21, fuinnimh22 agus mianraí23 
san fharraige. Cabhróidh sé linn áiseanna turasóireachta agus fóillíochta24 a fhorbairt 
freisin. 

Eolas Fíor-Ama
Tá gréasán1 de 6 bhaoi mara2 ag Met Éireann san fharraige mórthimpeall ar chósta na 
hÉireann. Úsáidtear na baoithe chun eolas agus sonraí a bhailiú mar gheall 
ar an aimsir agus mar gheall ar an bhfarraige. Déanann siad 
taifead3 ar bhrú an atmaisféir4, ar an teocht agus ar luas 
agus treo na gaoithe. Chomh maith leis sin déanann siad 
taifead ar airde5 agus ar threo na dtonnta. Tomhaiseann 
siad an fad ama idir na tonnta, teocht na farraige agus an 
méid salainn atá sa sáile. 

Is eolas riachtanach6 é sin don aigéaneolaíocht7. Baineann 
eolaithe úsáid as chun samhlacha ríomhaire8 a dhéanamh agus 
a thástáil. Bíonn siad ábalta na samhlacha ríomhaire sin a úsáid 
chun réamhaisnéis níos cruinne9 a thabhairt ar an aimsir agus ar 
ghluaiseacht na farraige.

Aire a thabhairt don Fharraige
Chun an fharraige a thuiscint i gceart ní mór 
taighde a dhéanamh - taighde mara1. Clúdaíonn 
an fharraige 70% de dhromchla2 an domhain. 
Ón bhfarraige a thagann 50% den ocsaigin a 
análaímid2 ar domhan. Bíonn tionchar mór3 
ag an bhfarraige ar an aimsir. Is as sáile4, nó 
uisce na farraige, a chruthaítear an fíoruisce5 
a ólaimid. Galaíonn6 an sáile faoi theas na 
gréine agus déantar scamaill sa spéir. Titeann 
an t-uisce sna scamaill sin mar bháisteach ar an 
talamh. 

Is í an fharraige an acmhainn nádúrtha7 is 
tábhachtaí ar fad atá againn. Faighimid bia 
ón bhfarraige agus cuirimid earraí trasna na 
farraige agus ar fud domhain i longa. Is féidir 
cumhacht na taoide8 agus na dtonnta a úsáid 
chun fuinneamh agus leictreachas a ghiniúint9. 

An-chuid rudaí a dhéanann daoine gach lá, 
déanann siad díobháil10 don fharraige. Ach is 
féidir mionrudaí11 go leor a dhéanamh gach lá 
chun an díobháil a dhéanann tú don fharraige 
a mhaolú12. Fiú mura bhfuil i gceist ach bruscar 
plaisteach a dhiúscairt13 go cúramach, nó níos 
lú uisce a úsáid sa bhaile. Ionsúnn an fharraige 
dé-ocsaíd charbóin14 agus bíonn sé sin ag cur 

isteach ar go leor ainmhithe mara. Ach 
dá mbeadh daoine sásta a gcarranna a 
fhágáil sa bhaile níos mó ní bheadh an 

oiread céanna dé-ocsaíd charbóin á giniúint. Sin 
rud a dhéanfadh maitheas don fharraige agus 

don timpeallacht i gcoitinne.

Bímidne, an cine daonna, ag brath ar an 
bhfarraige ach bíonn sí fial linn. Ach tá 
an fharraige ag brath orainne anois agus 

ba cheart dúinne bheith fial léi.
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File:Harmonia_axyridis_-_botanischer_
Garten_Schönbrunn.jpg

Bóín Airleacáin

Le Michael Ludwig
An Saol Mórthimpeall Orainn

Crotach
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Rosuailt á dtriomú féin amach

Bóin Dé nó Bóin an Diabhail?
Ní chuirtear fáilte roimh speiceas 

ionrach1 riamh. Ach tá speiceas 

ionrach amháin sa Bhreatain a 

bheireann bua2 ar na speicis ionracha 

eile ar fad – an bhóín airleacáin3 

as oirthear na hÁise. Is í an bhóín 

airleacain an speiceas is tapúla 

ionraidh4 riamh! 10 mbliana tar éis 

teacht di, tá sí le fáil i ngach cearn5 

den Bhreatain. Ach mar bharr ar 

an donas6 is canablach7 í an bhóín airleacáin – itheann sí na speicis 

dhúchasacha den bhóín Dé. 

Tá meath suntasach8 tagtha ar na 7 speiceas dhúchasacha den bhóín Dé 

sa Bhreatain agus creidtear gurb í an bhóín airleacain faoi deara é sin9. 

Thuairiscigh Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta na hÉireann10 

go bhfacthas bóíní airleacáin in dhá áit in Éirinn i mí na Samhna 2010. 

Dath buí, oráiste nó dearg a bhíonn uirthi. D’fhéadfadh suas le 20 spota 

bheith uirthi, nó uaireanta ní bhíonn oiread is spota amháin uirthi. Is 

furasta í a aithint mar bíonn cruth suaithinseach11 ‘M’ nó ‘W’ ar chúl a 

cinn agus bíonn sí níos mó agus níos cruinne12 ná na bóíní dúchasacha. 

Tuilleadh eolais ag Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann: http://www.

biology.ie/mapv.php?m=ladybirds2 nó www.biodiversityireland.ie/

search/harlequin

Ag Triomú 
amach leis 
an Rosualt
Gach bliain ar 
chúpla oileán beag 
atá faoi chosaint1 
amach ó chósta 
Alasca tarlaíonn 
rud an-spéisiúil 
ar fad. Tagann na mílte rosualt amach as an Aigéan 
Ciúin2 agus dreapann siad suas ar na cladai loma 
creagacha3. Triomú4 a thugtar ar a leithéid nuair 
a dhreapann na rosuailt amach ar an gcladach. 
In 1960 bunaíodh an Walrus Islands State Game 
Sanctuary i mBá Briostó, Alasca chun an láthair a 
chosaint. Is é an láthair triomaithe talún5 is mó i 
Meiriceá Thuaidh ag rosualt an Aigéin Chiúin6 é. 
Caitheann an rosualt fireann an t-earrach á bheathú 
féin san fharraige. Idir na béilí dreapann sé amach 
as an bhfarraige chun an lá a chaitheamh ar an 
gcladach. Is é Round Island an t-oileán is fearr aithne 
díobh7 agus bíonn suas le 14,000 rosualt le feiceáil 
ann uaireanta. Tá ceamara gréasáin8 ar an oileán 
anois agus is féidir féachaint ar na rosuailt ann: 
http://explore.org/live-cams/player/walrus-cam-
round-island

Tobmhéadú sna hÉisc Órga!
Bhí ionadh an domhain ar mhaor fiadhúlra1 
le déanaí in Boulder Colarado i SÁM. Fuair 
sé amach go raibh na mílte iasc órga2 ag 
maireachtáil i loch sa cheantar. Ní speiceas 
dúchasach3 é an t-iasc órga i Meiriceá agus bhí 
ionadh an domhain ar an maor iad a fheiceáil 
in aon chor. Ní foláir nó gur scaoil4 duine éigin roinnt iasc órga saor sa 
loch cúpla bliain roimhe sin agus go raibh rath orthu sa loch.

Bhí baol mór ann go snámhfadh na héisc as an loch agus isteach sna 
haibhneacha, rud a chuirfeadh isteach ar an éiceachóras5 ar fad. 

Fad agus a bhí na bitheolaithe ag iarraidh smaoineamh ar réiteach, 
chuir an dúlra féin réiteach nádúrtha ar fáil. Chonaic na bitheolaithe go 
raibh peileacáin6 ag teacht agus lán a ngob7 de na héisc órga á sciobadh 
as an uisce acu.

D’ith na peileacáin an chuid is mó de na héisc órga as an loch agus bhí 
an baol thart, níor ghá do na bitheolaithe rud ar bith a dhéanamh! 

Glao an Chrotaigh
Ba mhór ag Cairde 
Éanlaith Éireann1 
cabhair a fháil ón 
bpobal. Tá siad 
ag iarraidh teacht 
ar gach péire 
pórúcháin2 den 
chrotach3 in Éirinn. 

Tráth dá raibh4, bhí an crotach an-choitianta in 
Éirinn. Ach le 30 bliain anuas tá laghdú de 90% 
tagtha ar an líon crotach sa tír. 

Meastar nach bhfuil fágtha sa tír anois ach 
cúpla céad péire pórúcháin. Is in iarthar agus 
i dtuaisceart na tíre a bhíonn sé le feiceáil go 
príomha. Neadaíonn siad ar fhéaraigh5 agus i 
bportaigh imeallacha6. Tá tuilleadh eolais ar fáil 
anseo: http://www.birdwatchireland.ie/Ourwork/
CryoftheCurlewAppeal/tabid/1106/Default.aspx
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Bádóireacht

14 riail le leanúint le bheith ag Bádóireacht go Slán Sábháilte.
Bádóireacht Shábháilte

Cinntigh go bhfuil dea-bhail1 ar an mbád, 
ar an inneall, ar an trealamh, agus go bhfuil 
dóthain breosla2 agat. 

1 Fiosraigh faisnéis na haimsire3 don cheantar.2 Faigh amach faoin taoide4 agus faoi 
shruthanna contúirteacha5 sa cheantar.3

Ná hól alcól agus tú ag cur chun na farraige 
ná i rith an turais.4 Ar eagla go dteipfeadh ar an inneall, bíodh 

seolta6, maidí rámha7 nó inneall breise agat.5 Bíodh fearas garchabhrach8 agus 
comharthaí guaise9 ar bord agat.6

Bíodh múchtóir tine10 agat, taoscaire 
láimhe11,  buicéad agus láinnéar12, agus 
ancaire a bhfuil rópa ceangailte de.

7
Bíodh raidió mara13 leat, nó gléas eile chun 
cumarsáid a dhéanamh le daoine ar an 
gcósta.

8  Ná bíodh ualach ró-throm ar an mbád nó 
d’fheadfadh an bád dul faoi.9

 Bíodh duine le taithí leat i gcónaí. Ná cuir 
chun farraige ina éagmais sin14.10

Fág eolas faoin turas atá beartaithe le duine éigin 
ar tír – an t-am imeachta agus fillte15, cur síos ar 
an mbád agus ainmneacha na ndaoine ar bord.

11 Caith gaireas snámhachta pearsanta16 
an t-am ar fad.12

Coinnigh súil ghéar ar an aimsir – téigh ar 
foscadh17 in am.13 ÍOSGHLAO18 1890 420 202

WWW.IWS.IE
INFO@IWS.ie

14 Sábháilteacht Uisce 
na hÉireann

nó
Éigeandáil 
 ar Muir

Cuir glao ar 999 nó 112 
agus iarr an tseirbhís 

Chuardaigh agus tarrthála 
ar Muir.

Fainic an taoide!



Líon an Dúlra  Samhradh 2016  www.naturesweb.ie
13© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

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: 

Stáisiún Mara Inis Arcáin: www.sherkinmarine.ie

An Lasairéan: http://www.fotawildlife.ie/animals-plants/view/chilean-flamingo http://www.flamingos-
world.com/

Lus na Gréine: ttp://www.sunflowernsa.com/all-about/  http://www.vangoghgallery.com/painting/
sunflowerindex.html

An Francach Donn: http://www.conserveireland.com/mammals/brown_rat.php http://www.
wicklowmountainsnationalpark.ie/brownrat.html

Criadóireacht: http://hillgrovepottery.com.au/  http://nicholasmosse.com/how-its-made#

Gloine Dhaite: http://www.karalstudio.com/glass/stained-glass-tutorials/introduction.html 
http://www.activityvillage.co.uk/geometric-design-stained-glass-window

Beathra Mara: http://spindriftpress.com/

An Bhóín Airleacáin: http://invasives.biodiversityireland.ie/speciesalert-harlequin/ 
http://www.harlequin-survey.org/

An Crotach: http://www.birdwatchireland.ie/Ourwork/CryoftheCurlewAppeal/tabid/1106/Default.aspx  

An tIasc Órga: http://www.noticenature.ie/  http://www.npws.ie/

An Rosualt: http://www.birdwatchireland.ie/Ourwork/CryoftheCurlewAppeal/tabid/1106/Default.aspx

Bádóireacht Shábháilte: www.iws.ie  www.rnli.org

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,  

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.

A 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

Colouring & Guide Book 
Deis le heolas a chur ar 
fhiadhúlra na hÉireann agus 
le cineálacha ainmhithe a 
aithint agus a dhathú.  
My Nature Diary 
Leathanaigh línithe inar 
féidir cuntas agus nuacht 
a thaifeadadh ar an 
bhfiadhúlra a fheiceann tú.

Leabhair Dhathúcháin - Leabhair Ghníomhaíochta - Treoirleabhair 

Curtha i gcló ag Stáisiún Mara Inis Árcáin. 

Bí ag Foghlaim
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Cé na Cúig Dhifríocht?

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

Meas tú an cuimhin leat iad?

1. Cén speiceas ionrach den bhóín Dé atá le feiceáil sa 

Bhreatain le deich mbliana anuas?

2. Cén cnuasainm atá ar ghrúpa lasairéan?

3. Cén stát sna Stáit Aontaithe ina bhfuil Walrus Islands 

State Game Sanctuary (GéimThearmann Stáit Oileáin na 

Rosualt)?

4. Cén ola a úsáidtear san oideas ar leathanach 2?

5. Cé mhéad acra atá i limistéar ghrinneall mara na 

hÉireann?

6. Cé mhéad pota is féidir leis an gcriadóir Susan Hill a chur 

san áith?

7. Cén aois atá ag Staisiún Mara Inis Arcáin anois?

8. Cén t-ainm Béarla atá ar Lus na Gréine?

9. Cén cineál francaigh a scaip an phlá dhubh?

10. Cén cineál éisc ar tháinig an maor fiadhúlra orthu i Loch 

Teller, Boulder Colorado SAM?

11. Cén tír as ar thug taiscéalaithe ón Spáinn lus na gréine 

abhaile leo ar dtús?

12. Cén tír ina bhfuil an criadóir Susan Hill ina cónaí?

13. Cén t-éan a bhfuil Cairde Éanlaith Éireann ag lorg 

cabhrach ar a shon?

14. I mbosca 8 den phóstaer faoin mBádóireacht Shábháilte, 

cén trealamh ba chóir a bheith agat sa bhád?

15. Cad as ar tháinig an francach donn ar dtús?

16. Is lapaire é an lasairéan. Fíor nó bréagach?

FREAGRAÍ: 1. An Bóín Airleacáin 2. Ealta Lasairéan 3. Alasca  
4. Ola Lus na Gréine 5. 220 milliún acra 6. Breis is 150 7. (41) 
bliain d’aois 8. Sunflower 9. An Francach (rata) dubh 10. Éisc 
Órga 11. Iarthar Mheiriceá Thuaidh 12. An Astráil 13. An 
Crotach 14. Raidió mara nó gléas eile cumarsáid a dhéanamh 
le daoine ar an gcósta 15. Oirdheisceart na hÁise 16. Fíor

Tomhais Leat!

Leathanach Spraoi

Cum Fortheideal!
Bíodh spraoi agat 
féin agus ag do 
chairde. Cum 
fortheideal1 a 
d’oirfeadh don 
phictiúr seo de dhá 
chapall fhiáine2.

Cén fáth a raibh spéaclaí 

dorcha ag teastáil ón 

ngarraíodóir1?

Bhí lusanna na gréine ag fás 

sa ghairdín aige.

Cén rud a bhíonn ag na sioráif2 nach mbíonn ag aon ainmhí 
eile?
Síoráif óga!

Cad atá ag an duine, ach nach 

féidir leis a choinneáil ach 

dhá nóiméad?

A anáil!

Dá mhéad a thógann tú as is 
ea is mó a éiríonn sé. Cad é?
Poll!
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A T L A E A R M H A R C H E K S B M

D M U O É P É B G Á R A Ó L E S Ó E

A Á S T Á I S I Ú N M A R A T E Í T

L E N M H A T R E A L A M T M S N É

A F A A O C H Á N Í N I H D I É A I

N L G R O G A I R U D C R E G A I R

O C R O T A C H A E E A H Ó D Ú R D

N O É E T A A A Ú R Ó P D L A B L C

N Í I I N E L A I A I S E A Á N E I

A C N E T I L Ó S I L M S D R U A A

E B E É R Ó D H O F L S Ó U I R C G

H S É N A A T A E E E I O A N Ó Á R

C U N A I A M B R A R Á N E H Í I Ó

H S A R N Ó L G V E É B I Ó R L N C

T E C S I U T C A E T L I Á H B Á S

Á E V Ó C É Á C E A M A R A Ú N T A

L E E T I A H D E N I O L G Á R A I

B Í C O Í T A I G H D E M A R A A M

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

RÉITEACH: Trasna, Anuas, Treo
Crotach (2, 7, Soir); Ealta (5, 1, Siar); Iasc Órga (18, 17, Ó Thuaidh); Bóín Airleacáin (17, 1, Ó 
Dheas); Sabháilteacht Uisce (18, 15, Siar); Criadóireacht (3, 15, Soir Ó Thuaidh); Bádóireacht 
(16, 8, Siar Ó Dheas); Gloine Dhaite (14, 17, Siar); Lus na Gréine (3, 1, Ó Dheas); Ola (1, 7, Soir Ó 
Thuaidh); Ceamara (8, 16, Soir); Breosla (16, 15, Siar Ó Thuaidh); Trealamh (7, 4, Siar); Taighde 
Mara (6, 18, Soir); Pórú (12, 8 Siar); Glónra ( 8,14 Siar)

• Crotach 
• Ealta
• Iasc Órga
• Bóín Airleacáin
• Sábháilteacht Uisce 
• Stáisiún Mara

• Criadóireacht
• Bádóireacht
• Gloine Dhaite
• Lus na Gréine
• Ola 
• Ceamara 

• Breosla
• Trealamh
• Taighde Mara
• Bláthcheann 
• Pórú
• Glónra

Cuardach Focal
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Samhradh 2016

Gabhaimid buíochas leis na daoine a chuidigh leis an nuachtlitir, Inés Diaz, Sisan Hill, John Joyce, 
Michael Ludwig, Robbie Murphy, Roger Sweeney, Vicky West agus Jez Wickens. 

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Stáisiún Mara Inis Arcáin.     www.sherkinmarine.ie

Má tá lus na gréine sa ghairdín agat, coinnigh an bláthcheann1 nuair a fheonn2 an bláth. Íosfaidh na héin na síolta i rith an gheimhridh. D’fhéadfá cúpla síol a chur le go mbeidh lusanna gréine agat an bhliain seo chugainn.

Cuir dhá phíosa 

criadóireachta  

i gcomparáid lena 

chéile. Tabhair aird 

ar na cruthanna 

éagsúla atá orthu, 

ar na glónraí agus 

ar mharcanna an 

chriadóra.

Coinnigh an 

cuisneoir dúnta 

a oiread agus is 

féidir le linn aimsir 

theolaí. Ní ardóidh 

an teocht ann ansin 

agus caomhnóidh3 

tú fuinneamh.

Tabhair cuairt ar an leabharlann. Gheobhaidh tú neart leabhar inti ina bhfoghlaimeoidh tú a thuilleadh faoin bhfiadhúlra sa cheantar.

Leag coirt chrainn nó 

múirín timpeall ar na 

plandaí sa ghairdín. 

Coinneoidh sé an 

ithir maoth4. Bíodh 

taiscumar5 d’uisce 

báistí6 sa ghairdín lena 

chur ar na plandaí nuair 

bhíonn triomach7 ann.

Bíodh comórtas 

agat le do chairde. 

Comhair na féileacáin 

éagsúla a fheiceann 

tú sa ghairdín. Faigh 

amach cé na plandaí 

is fearr leo?

Bíonn grúpaí 

deonacha9 ann 

i bhformhór na 

mbailte sa tír agus é 

mar chuspóir acu an 

ceantar a choinneáil 

glan néata. An 

bhféadfá cabhrú 

leo?

Scríobh finscéal8 faoi ainmhí éigin ón gceantar. Déan taighde ar an ainmhí ar dtús. Tarraing léaráidí chun an scéal a mhaisiú.

Dá mba lasairéan thú, 

cé chomh fada agus 

a d’fhéadfá seasamh 

ar leathchois10. Bain 

triail as. An dtig leat 

seasamh níos faide ar 

do chos dheas ná ar 

do chos chlé?

Dialann Dúlra

An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Chomhshaoil

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

Lch 16

Dialann Dúlra
1. Bláthcheann = flower head

2. nuair a fheonn = when it withers

3. caomhnóidh tú = you will preserve

4. maoth = moist

5. taiscumar = storage tank

6. d’uisce báistí = of rain water 

7. triomach = dry weather / drought

8. finscéal = fictional story

9. grúpaí deonacha = voluntary groups
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Foclóirín

Lch 2

Stáisiún Mara Inis Arcáin 41 bliain d’Aois 
1. obair dheonach = voluntary work

2. Loch Trasna = Roaring Water Bay

3. aird an phobail = the public’s attention

4. foilseacháin eolais = publications giving 
infomation

Iasc Gríosctha faoi Anlann Cáise
1. colmóir = hake

2. cadóg = haddock 

3. mangach = pollock

4. faoitín =whiting

5. feannta = skinned 

6. aibí = ripe

7. cáis chéadair = cheddar cheese

8. bearrtha = trimmed

9. mionghearrtha = finely chopped

10. 4 spúnóg bhoird = 4 tablespoons 

11. maonáis = mayonnaise 

12. ola lus na gréine = sunflower oil

13. leathán bácála = baking tray

14. cnap ime = nob of butter

15. blastanas = seasoning

16. gríoscán = grill

17. déan iad a ghríoscadh = grill them

18. is tibhe = thickest

19. bior scine = point of a knife 

20. calóga na feola = flakes of the meat

21. leath an meascán maonáise = spread the 
mayonnaise mixture

22. bolgóidí = bubbles

23. faoi im = buttered

10. láib = mud

11. grinneall = floor of the lakes, estuaries, lagoons

12. an láib a shuaitheadh = sucks up the muddy water 

13. ladhracha scamalllacha = webbed toes

14. gob mór claonta = large angled beak

15. scagann sé = he separates

16. fuílleach = remainder

17. crústaigh = crustaceans 

18. moilisc = molluscs

19. ar leathchois = on one foot

20. teocht a choirp a rialú = to regulate his body 
temperature 

An tAinm
1. lasair = flame

2. beoga = vivid 

3. séaclaí = shrimps

4. folláine = healthier 

5. faoi choinneáil = in captivity 

Ealta Lasairéan = Flamboyance of Flamingos
1. ealtaí móra = large flocks

2. seift = device 

3. cosaint sa slua = safety in numbers

4. ó chreachadóirí = from predators 

5. a chloigeann a thumadh = to plunge its head

6. rabhadh = warning

7. rud suaithinseach = A striking feature 

8. deasghnátha cúplála = mating rituals

9. ina mbuíonta = in troops 

10. carnán beag láibe = a small mound of mud

11. log beag = small hollow

12. ar gor = incubating 

13. gearrcach = chick

14. i gcreis mhór = in a large crèche

Lch 3

An Lasairéan = The Flamingo
1. cluimhreach shuaithinseach = striking plumming

2. i gcríocha measartha = in temperate regions

3. lapaire = Wader

4. inbhir = estuatries 

5. murlaigh = lagoons

6. lochanna goirte = salty lakes

7. planctóin = plancton

8. mionéisc = tiny fish

9. larbhaí feithidí = insect larvae 

Lch 4

Lus na Gréine = Sunflower
1. planda bliantúil = annual plant

2. bláthcheann = flowerhead

3. taiscéalaithe = explorers 

4. den ghéineas = of the genus

5. plandaí ilbhliantúla = perennials

6. féileacáin = butterfly

7. ag sú an neachtair = sucking the nectar
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Lch 6

Criadóireacht Chraiceáilte = Potty Pottery!

Foclóirín

Lch 5

An Francach Donn = The Brown Rat
1. creimire = rat

2. scaipeadh = spread 

3. mamach = mammal

4. liathdhonn = greyish-browni

5. á oiriúnú féin = adapting itself to

6. gnáthóga éagsúla = a variety of habitats

7. maireachtáil = live

8. gréasán de tholláin =  a network of tunnels

9. uiliteoir = omnivor

10. stáirse = starch

11. próitéin = protein

12. gráinní = grains

13. scrobhlacóir = scavanger

14. fiailí = weeds

15. feithidí = insects

16. inveirteabraigh = invertabrates

17. coiníní óga = young rabbits

18. ní leasc leis = he is not slow to

8. bumbóga = bumblebees

9. an phailin = the pollen

Buntáistí 
1. barr = crop

2. inite = edible

3. ola chócaireachta = cooking oil 

4. mórán saille = much fat

5. mar ghreim blasta folláin = as healthy nasty snack

6. buntáiste sláinte = health benefit

Ag leanúint na gréine 
1. cúrsa na gréine = the movement of the sun

2. héileatrópacht = heliotropism

3. agus iad fós ina mbachlóga = while they are still 
buds

4. éiríonn an gas righin = the stem stiffens

Chun na bhFlaitheas = Up to the skies
1. dath cré-umha = bronze 

2. burgúnach= burgundy

Lus na Gréine a Fhás
1. ithir bhriosc = loose soil

2. dhea-thaosctha = well drained

3. ithir shaibhir = rich soil

4. cothaithigh = nutrients

5. stáca = stake

19. éanlaith chlóis = poultry

20. dar leo = according to them

21. i mbaol a ndíothaithe = in danger of extinction

Pórú
1. pórú = breeding

2. lomnocht = naked

3. dall = blind

4. meáchan = weight

5. fionnadh = fur

6. ulchabháin = owls

7. easóga = stoats

8. madraí tí = domestic dogs

9. ar an meán = on average

Fíricí maidir leis an bhFrancach
1. tigmealuadar = thigmotaxis

2. a chéadfa tadhaill = his sense of touch

3. cuimhne mhatánach = muscle memory

4. gíoga ultrasonacha = ultrasonic squeaks

5. sealgairi oíche = nocturnal hunters

6. scrobláil = scavenging

7. ordlathas = hierarachy

Garghaol dubh marfach!
1. gaol gairid = caiman

2. fíordhroch-cháil =  lower jaws

3. An Phlá Mhór = Great Plague 

4. ordlathas = hierarachy

5. a d’iompar an galar = that carried the plague

Lch 7 

Susan Hill– Criadóir
1. na hearraí = the goods

2. sásamh = satisfaction

3. alpacaí = alpaca

4. printíseacht = apprenticeships

5. dúshlán = challenge

6. spreagúil = inspiring

7. glónra = glaze

8. áith = kiln

9. aithint = recognise

10. ní miste liom = I don’t mind

11. triomú beagán = dry out a little
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Foclóirín

Lch 8

Lus na gréine ina Fhuinneog Dhaite 
1. Dhá (2) bhileog = Two sheets 

2. páipéar síoda = tissue paper

3. teimpléad = templatel

4. iompaigh béal faoi é = turn it upside down

5. réasúnta dílis = reasonably faithfully

6. rianaigh = trace 

7. ceann ar cheann = one by one

Lch 10

Taighde Mara in Éirinn = Marine research in 
Ireland
1. réimse = area / field

2. taighde mara = marine research

3. don chúram sin = for those purposes

4. obair shamplála agus shuirbhéireachta = sampling 
and surveying

5. sonraí = details

6. stoc éisc = fish stoc 

7. measúnú = assess

8. monatóireacht =monitoring

9. blás algach = algal bloom

10. truailleán ceimiceach = chimpanzees 

11. léarscáil mhionsonrach = detailed map

12. limistéár na hÉireann = Ireland’s territory

13. 10 n-oiread níos mó = 10 times bigger

14. Fíorléarscáil na hÉireann = The Real Map of 
Ireland

15. na hacmhainní bitheolaíochta = biological

16. ceimiceacha = chemical 

17. agus fisiceacha = and physical

18. geilleagar mara = marine economy

19. ar bhonn inbhuanaithe = on a sustainable basis 

12. maisím = I decorate

13. cluasa = handles 

14. téamh suas = to heat up

15. ar bís = excited

16. bailchríoch = a finish

17. céim sa cheirmeacht = a degree in ceramics

18. potaí méaraithe = pinch pots

19. tíleanna = tiles 

20. siogairlíní = pendants

21. rud ar bith is mian leat = whatever you like

22. athchúrsáil = recycling

20. bainistiú a dhéanamh ar = to manage

21. na hacmhainní bia = food resources

22. fuinnimh = energy

23. agus mianraí = and mineral

24. áiseanna turasóireachta agus fóillíochta = tourism 
and leisure facilities

Eolas Fíor-Ama = Real-time Information

1. gréasán = network

2. 6 bhaoi mara = 6 buoys

3. déanann siad taifeadadh ar = they record

4. brú an atmaisféif = the pressure in the 
atmosphere

5. airde = height 

6. eolas riachtanach = vital information

7. aigéaneolaíocht = oceanographic research

8. samhlacha ríomhaire = computer models

9. réamhaisnéis níos cruinne = a more accurate 
forecast

Aire a Thabhairt don Fharraige

1. taighde mara = marine research

2. de dhromchla na domhain = of the earth’s surface

3. tionchar mór = big effect

4. sáille = salty water / sea water

5. fíoruisce = fresh water

6. galaíonn an t-uisce = the water evaporates

7. acmhainn nádúrtha = natural resource

8. cumhacht na taoide agus na dtonnta = the power 
of the tide and of the waves

9. chun fuinnimh agus leictreachas a ghinniúint = to  
generate energy and electricity

10. díobháil = damage

11. a mhaolú = to lessen

12. bruscar plaisteach a dhiúscairt = to dispose of 
plastic litter

13. ionsúnn an fharraige dé-ocsaíd carbóin = the sea 
absorbs carbon dioxide 

Lch 11

Bóín Dé nó Bóín an Diabhail?
1. speiceas ionrach = invasive species

2. a bheireann bua ar = that beats 

3. an speiceas is tapúla ionraidh = the fastest 
invading species

4. i ngach cearn = in every corner

5. mar bharr ar na donas = to make matters worse

6. canablach = canibal
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Lch 13

Seoltaí Fónta Gréasáin = Useful Website addresses

Foclóirín

An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Chomhshaoil

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

Lch 12

Bádóireacht Shábháilte = Safe Boating
1. Dea-bhail = good condition

2. dóthain breosla = sufficient fuel

3. faisnéis na haimsire = weather forecast 

4. taoide = tidelock of birds

5. sruthanna contúirteacha = dangerous currents

6. seolta = sails

7. maidí rámha = oars

Lch 14

Cum Fortheideal = Compose a Title
1. dhá chapall fhiáine = two wild horses

Tomhais leat! = Guess!
1. garraíodóir = gardener 

2. sioráif = giraffes

Lch 16

Dialann Dúlra
1. bláthcheann = flower head

2. nuair a fheonn = when it withers

3. caomhnóidh tú = you will preserve

4. maoth = moist

5. taiscumar = storage tank

6. d’uisce báistí = of rain water 

7. triomach = dry weather / drought

8. finscéal = fictional story

9. grúpaí deonacha = voluntary groups

7. meath suntasach = significant decline

8. faoi deara é sin = is the cause of that

9. thuairiscigh Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlacht na hÉireann go = Ireland’s 
National Biodiversity Data Centre reported that

10. cruth suaithinseach = distinctive shape

Ag Triomú amach leis an Rosualt

1. faoi chosaint = protected

2. Aigéan Ciúin = Pacific Ocean

3. cladaí loma carraigeacha = exposed rocky shores

4. triomú = a haul-out

5. an láthair triomaithe talún = terrestrial haul-out 
site

6. rosualt an Aigéin Chiúin = Pacific walrus

7. is fearr aithne = best known

8. ceamara gréasáin = webcam

9. babhta meánfaí = a yawning session 

Tobmhéadú sna hÉisc Órga = Explosion in Goldfish 
Numbers
1. maor fiadhúlra = ranger

2. isac órga = gold fish

3. dúchasach = native

4. scaoil = released 

5. éiceachóras = ecosystemn every corner

6. peileacáin = pelicans

7. lán a ngob = the full of their beaks

Glao an Chrotaigh = The Cry of the Curlew
1. Cairde Éanlaith Éireann = Birdwatch Ireland

2. péire pórúcháin = breeding pair 

3. den Chrotach = of the Curlew

4. tráth dá raibh = at one stage / Once

5. ar fhéaraigh = on grasslands

6. i bportaigh imeallacha = in marginal boglands

8. fearas garchabhrach = first-aid equipment

9. comharthaí guaise = distress signals

10. múchtóir tine = fire extinguisher

11. taoscaire láimhe = hand bailer

12. láinnéar = halyard

13. raidió mara = marine radios

14. ina éagmais sin = without him

15. an t-am imeachta agus fillte = the departure and 
return times

16. gaireas snámhachta pearsanta = personal 
flotation device

17. téigh ar foscadh = seek shelter


