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Tasc 1:
Cén fáth a dtaitníonn an deilf go mór  

le daoine, dar leat?

Tasc 2:
Is mamach í an deilf.  

Ainmnigh 5 mhamach eile.

scuid ochtapas

rón portán

An Fiosraitheoir



CeisteannaDeilfeanna

1. Cá gcónaíonn an deilf?
 (a) Ar an talamh
 (b) Ar an talamh agus san fharraige
 (c) San fharraige amháin

2.  Cad é an bia is fearr leis an deilf?
 (a)  Éin
 (b)  Uibheacha
 (c)  An scuid

3.  Cén fáth a gcaithfidh an deilf teacht go barr  
an uisce go minic?

 (a)  Leis an ngrian a fheiceáil
 (b)  Le hanálú 
 (c)  Le bia a fháil

4.  Cé acu atá fíor?
 (a)  Ní bhíonn deilfeanna ar bith le feiceáil in Éirinn
 (b)  Is féidir deilfeanna a fheiceáil uaireanta in Éirinn
 (c)  Is é Fungie an t-aon deilf amháin a bhíonn le feiceáil in  
   Éirinn

5.  Cá bhfios dúinn nach bhfuil eagla ar Fungie roimh 
dhaoine?

 (a)  Bíonn sé amaideach
 (b)  Snámhann sé leis nuair a fheiceann sé daoine
 (c)  Bíonn sé ag snámh in aice leis na báid

6.  Cén dá aidiacht is fearr a chuireann síos ar an deilf?
 (a)  Trioblóideach agus ocrach
 (b)  Cliste agus ocrach
 (c)  Cliste agus cairdiúil

Is mamach í an deilf a chónaíonn san fharraige. Cónaíonn 
deilfeanna i ngrúpaí móra de ghnáth. Itheann siad rudaí 
eile a chónaíonn san uisce, go háirithe an scuid. Itheann 
na deilfeanna móra ochtapais, rónta agus portáin chomh 
maith. 

Is mamach an-chliste í an deilf. Déanann deilfeanna 
fuaimeanna arda le labhairt lena chéile. Ní féidir leo análú 
faoin uisce, agus mar gheall air sin, caithfidh siad teacht 
go barr an uisce go minic le haer a fháil. Tá poll acu ar 
bharr a gcinn agus baineann siad úsáid as an bpoll seo le 
hanálú. Tá an deilf in ann tumadh chomh doimhin le 100 
méadar ach caithfidh sí filleadh go barr an uisce arís. Sa 
bhliain 1966, bhí deilf chlúiteach ann darbh ainm Tuffy a 
bhí in ann tumadh chomh doimhin le 250 méadar! 

Bíonn deilfeanna le feiceáil anois is arís in Éirinn freisin. 
Bíonn deilf an-cháiliúil, darb ainm Fungie, le feiceáil i 
gContae Chiarraí. Téann go leor daoine amach ar bháid le 
bheith ag féachaint air. Is minic a bhíonn Fungie ag snámh 
in aice leo. Taitníonn an deilf le daoine ach is cinnte go 
dtaitníonn daoine leis an deilf freisin.


