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Clóbhuailte ar Snáithín Cocoon Offset a 
fhoinsiú agus a athchúrsáil 100% snáithíní iar-
thomhaltóirí, FSC ® Deimhnithe athchúrsáilte 
agus PCF (Saor Clóirín Próisis). Ceimiceáin: 
Níor úsáideadh aon substaintí arna rangú mar 
charcanaigineach, mar shó-ghineach, nó mar 
thocsaineach don atáirgeadh mar amhábhair. 
Cuireadh i gcló le dúigh ola phlandúil-bhunacha 
agus le vearnaisí agus séaltáin uisce-bhunacha. 
Déantar ceimiceáin agus tuaslagóirí a úsáidtear sna 
próisis a athchúrsáil nó a dhiúscairt go sábháilte 
lasmuigh den chóras draenála poiblí.

Cónaíonn m’Aintíní cois abhann, feadh cor fada cuar 
ar an Abhainn Bhuí i Maigh Eo. Dar leo siúd go bhfuil 
an abhainn beo; duine atá san abhainn, de réir an 
tseantraidisiúin Cheiltigh, agus tá a pearsantacht féin aici.  
D’fhéadfadh an abhainn cabhrú leat, agus d’fhéadfadh 
sí díobháil a dhéanamh duit.  D’fhéadfá bheith ag 
achrann leis an abhainn; agus d’fhéadfadh an abhainn 
bheith ag achrann leat. Ba cheart go gcuirfeadh an 
abhainn eagla ort, ach is eol dóibh, agus is seol domsa, 
a bhuíochas leo, gur féidir leis an abhainn idir dhaoine 
agus bheithígh a chothú.  Bíonn an abhainn faoi thuile 
lán i lár an gheimhridh, agus ní bhíonn ach sruth bog 
ann i rith laethanta fada an tsamhraidh - tá cur amach ag 
m’Aintín ar a pearsantacht. Cruthaíonn an abhainn ceol 
fad a bhíonn siad ag oibriú agus nuair atá a scíth á ligean: 
is fórsa seasmhach síoraí é ina saol.  Tá a n-abhainn, agus 
ár n-aibhneacha go léir, lán le ceol, le foinn fhánacha 
fhada de cheolmhaireacht i mbabhtaí: ríl faoi ruathar; 
fonn mhall draíochta; rince sciobóil toirniúil. Siansa a 
sheinneann an t-uisce ar fhuaimchlár an domhain. Bíonn 
an fonn ag athrú i gcónaí fad a bhuaileann an abhainn go 
torannach in aghaidh na gcloch agus nuair a thagann tost 
anuas go dtí crónán air nuair a bhaineann sé a cora agus 
casadh mín amach ar a aistear fánach.

Iompraítear braon aonair uisce a ghalaigh an ghrian 
aníos ón muir chun talún i scamall faoi shéideadh na 
gaoithe: seo an t-íonú a dhéanann dúil a bhronnann 
an bheatha den sáile salainn a thugann aghaidh ansin 
arís, nuair a thiteann sé mar bháisteach, ar a aistear 
ar ais chuig an áit ónár tháinig sé. Artairí an domhain 
iad aibhneacha a thugann an t-uisce abhaile. Déanann 
an braon báistí sin carraig fhuar a ghearradh agus 
sreabhann sé trí phortaigh agus coillte agus páirceanna 
agus sráidbhailte ar a aistear síoraí trínár dtírdhreacha 
chun sinn agus na créatúir a chónaíonn sna tírdhreacha 
siúd a chothú. 

Tá an t-ádh dearg orm gur éirigh liom oibriú taobh 
le go leor aibhneacha i rith mo shaoil... Abhainn an 
Thames, Abhainn an Tyne, Abhainn na Gaillimhe; 
Abhainn Chluaidh i nGlaschú, Abhainn Rio Guadalquivir 
in Seville; an Fheabhail, an Life, an Aighlinn agus an 
Sulán i nGaeltacht Mhúscraí.  Caithim tamall i gcónaí 
le lán na súl a bhaint de na scátháin ilchruthacha seo; 
an bhfeicfidh mé bradán?  An bhfuil an t-ádh ort go 
bhfuil bradán i d’abhainn áitiúil?  D’fhoghlaimíomar ó 
na seanscéalta a tugadh anuas ó ghlúin go glúin go 
ndearnadh Ceannaire agus Gaiscíoch tréan d’Fhionn 
Mac Cumhaill trí thimpiste nuair a rinne sé a ordóg a 
dhó fad a bhí an Bradán Feasa á chócaráil aige. Tháinig 
sé ar ghaois agus ar fhís ar a ordóg dhóite. Tá sliocht 
bhradán Fhinn beo go fóill inár n-aibhneacha agus ár 
bhfarraigí. I ndiaidh dá chuid fánaíochta, cuardaíonn sé 
an áit ar sceith an bradán chun a Eolas a bhronnadh ar 
an gcéad ghlúin eile de Bhradán. Cuireann gach Bradán 
a fheicimid ag snámh abhaile in iúl dúinn go bhfuil 
gach aon rud i gceart ar domhan, go bhfuil an abhainn 
folláin agus go bhfuil sí á cothú agus go mairfidh an 
bheatha, agus nach gcaillfear an tEolas.  Ach ní dhéanfar 
é seo ach má thugaimid aire dár nAibhneacha agus má 
thuigimid go bhfuil ceangal againn leo.

Ciallaíonn ‘mo chuisle’ mo bheocht, mo ghrá, mo 
stór, mo bheatha… go bhfuil an fórsa céanna beatha 
ionainn; tá tú chomh tábhachtach céanna le mo chuisle.  
Is féidir leis an abhainn is gaire duit a bheith i gceist le 
‘mo chuisle’, dar liom féin.  Sreabhann d’abhainn tríot; 
ní rud ar leith thú ó d’abhainn.  Is eol do m’Aintíní, agus 
is eol domsa, a bhuíochas leo, go raibh an abhainn ann 
i bhfad rompu agus go mbeidh sé ann i bhfad i ndiaidh 
dóibh fágáil.  Nuair is é toil na nDéithe sinn a bhaint ón 
Domhan seo, beidh an abhainn ann go fóill.  Mairfidh an 
Abhainn go brách na breithe, cé nach mbíonn nó nach 
mbeidh sé riamh mar a bhí

Páraic Breathnach
Stiúrthóir Bainistíochta | Bainisteoir, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Léiritheoir Fhéile Cúirt 

Éire – Tír na nAibhneacha
Ní gá do dhuine ach súil a chaitheamh ar an léaráid ar an 
gclúdach ina bhfuil Príomh-Aibhneacha na hÉireann go 
dtabharfar an chosúlacht faoi deara atá idir aibhneacha 
agus a nDobharcheantair; agus hartairí, na féitheacha 
agus na ribeadáin a shníonn trínár gcoirp féin. Ar nós 
ár gcóras imshruthaithe féin, bronnann Aibhneacha 

Beatha ar na gleannta trína sreabhann siad. Agus conairí 
fiadhúlra ar leith iad na haibhneacha féin, a chothaíonn 
éagsúlacht fhairsing de Bhithéagsúlacht idir orgánaigh 
mhicreascópacha agus inveirteabraigh uisceacha agus 
réimse fairsing éisc agus éan, chomh maith leis an áit a 
chur ar fáil a dtugann mamaigh cuairt air agus an áit a 
sholáthar ina dtugtar fóirithint dóibh. Ní rudaí ar leith 
iad aibhneacha agus sruthanna óna ngleannta, agus 
tá nasc dlúth eadrainn féin agus uisce ár ngleanna.  

Braithimid ar uiscí glana ár n-abhann chun ár dtae, ár leite, agus ár bprátaí 
a réiteach; Ar a uain sin, fo-aibhneacha dár n-abhainn iad ár ndoirtil, ár 

gcithfholcadáin agus ár leithris féin. Tugtar blaiseadh sa leabhar seo dúinn 
ar iontas ár n-aibhneacha agus ar an mbeatha a chothaíonn siad; scéalta 
traidisiúnta a d’eascair as na huiscí seo; éagsúlacht na Bithéagsúlachta a 
chothaíonn ár n-aibhneacha; agus leideanna maidir le conas is féidir linn, 
mar gheall go sreabhann ár n-aibhneacha trínár bpobail, cabhrú le hiad a 

choimeád glan agus beoga. Fáilte!

TÚS  Á ITE  DON 

tSÁBHÁILTEACHT! ! !

Mar chuid de chlár ‘Sruthdhreachanna’, 

áirítear suirbhé theagmhálach ar an 

tírdhreach agus ar na huiscebhealaí i do 

cheantar féin ... ní mór don tsábháilteacht a 

bheith coimeádta i gcuimhne i gcónaí. Más 

rud é go bhfuil tú ag tabhairt faoi shuirbhé 

uisceach, ná dearmad gur áiteanna iad a 

bhféadfadh a bheith contúirteach.

Clocha agus bruacha sleamhaine, gloine 

bhriste agus bruscar eile, cúrsaí uisce 

truaillithe a d’fhéadfadh galar, plandaí 

nimhiúla, sreang deilgneach a bheith faoi 

chumhdach in áiteanna bruachánacha, 

sruthanna atá ag gluaiseacht go tapa, 

míthuiscint ar cé chomh domhain is atá an 

uisce, fuacht an uisce ... contúirtí is iad sin 

uile  gur gá dúinn a bheith airdeallach fúthu!

Má tá tú féin agus do ghrúpa ag pleanáil 

ar chuairt a thabhairt ar shruth, ar abhainn, 

ar chanáil, nó ar loch chun meastóireacht 

a dhéanamh, déan cinnte de go mbeidh 

cóimheas maith ann d’idir dhaoine fásta a 

bhfuil taithí acu ar chúrsaí uisce agus mhic 

léinn, go bhfanann tú slán ó údair chontúirte, 

agus go gcuirtear cos i dtaca i dtaobh an 

smachta agus na faichille!

Cuirtear buíochas in iúl do: Anne Goggin, Comhairle 
Contae agus Cathrach Luimnigh; Michelle Green agus 
Katherine Corkery, Comhairle Contae Chorcaí; Oonagh 
O’Connor agus Liz O’Donnell, Comhairle Contae 
Chiarraí; Jenny Dempsey; Stephanie O’Toole, Jessica 
Mason, agus Uinseann Ó Murchú, StreamScapes; 
Gearóid Ó Cróinín agus Gillian Watt - Scéalaithe; Páraic 
Breathnach; Paddy Woodworth; Martin Ryan, Rymar 
Print; agus gabhtar buíochas le Michael Cronin as cead 
a thabhairt chun athfhriotal a dhéanamh óna leabhar, 
‘An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht’ (‘Irish and Ecology’), 
Foilseacháin Ábhair Spioradálta, 2019

Réamhrá le Páraic Breathnach
“Tá dochar doleasaithe ag bagairt ar an aeráid agus gan an Ghaeilge, ní hacmhainn dúinn dul 
i ngleic leis an mbaol bunúsach sin. Mura mbeidh teacht againn  feasta ar ár imshaol, saíocht 
a taisceadh le dhá mhíle bliain, ní choinneofar an dé in áitritheoirí an oileáin. Dár ndlúth agus 

inneach an Ghaeilge riamh anall. Ní foláir dúshraith a dhéanamh di amach anseo.”  
Michael Cronin, ‘An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht / (Irish and Ecology)’; 2019



       Fáilte chun Timthriall an Uisce!
    Turas ár n-abhantraí ón Fhoinse go dtí an Fharraige

ACH

Tá roinnt ainmhithe 
ann nach ólann 
de ghnáth ach 
faigheann siadsan 
an t-uisce atá de 
dhíth orthu sa bhia a 
n-itheann siad

UISCE ISTEACH tríd na fréamhacha

Ní mór don chuid is 
mó ainmhithe a ól 
gach uile lá (daoine 
fásta, idir 2-3 lítear) 
agus faigheann 
siad bás laistigh de 
chúpla lá gan ól

I rith an tsamhraidh bíonn 
thart ar 200 buicéad d’uisce ag 

teastáil ó chrann mór.
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(bhuel, ceart go 
leor, b’fhéidir 

nach mbíonn sé 
ag teastáil ó fhir 

sinséir)

Bíonn uisce ag teastáil ó   
            na rudaí seo go léir

(ach ó gach rud eile ann, bíonn)

(ó dhineasáir 
ach oiread)

Is é an 
t-uisce atá 

ar an talamh 
sa lá atá inniu ann 
an t-uisce céanna a 

bhí ann i gcónaí - agus 
níl níos mó ná níos lú de 

ann ach oiread!

Ag tosach a aistear, bhíonn uisce glan,

     a
ch sula bhailíonn sé ábhar le linn a chúrsa

   U
ISC

E A
MA

CH
 trí 

phoill bheaga sna duilleoga

Agus
     cad faoi 
        dhaoine ???

(nod)

ní hé sin ach leath 
chuid den scéal - 
cén chaoi a dtéann 
sé suas ann sa 
chéad áit?

sneachta

Titeann uIsCe
ó na scamaill mar

bháisteach nó nó

chomh maith ar aghaidh 

go dtí an fharraige

agus ansin tosaíonn sé ar a thurastrí shruthanna agus draenacha

agus aibhneacha 

agus lochanna 

flichshneachta 
flichshneachta 
flichshneachta 



  D o b h a r c h e a n t a i r  3 D
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Féachaimis timpeall ar do theach

Ní atá i gceist leis seo ach cúpla 

chinn dóibh - an féidir leat 

smaoineamh ar níos mó?

cá
 bh

fu
il a

n t
-u

isc
e

ag
 du

l is
te

ac
h i

 do
 th

ea
ch

Dé
an

 bu
ille

 fa
oi t

huairim ar an méid

a ú
sái

dea
nn 

tú i
n aghaidh an lae?

an bhfuil a fhios agat cá 
dtéann do dhraenacha tí?

Hé! sin é mo dhíon!

Úsáidtear uisce 
le haghaidh an iliomad 

rudaí i do theach 

Tá sé éasca a fheiceáil cá bhfuil an 
t-uisce ar fáil ar talamh…

An Fharraige Abhain
n

Loch

Ach bíonn a lán ag tarlú thíos faoi thalamh freisin…

Téann uisce ag sileadh síos trí 

shraitheanna póiriúla car-

raige agus bailíonn sé ar bharr 

shraitheanna crua

Déanann daoine a dhruileáil síos tríd an gcarraig chun an t-uisce a bhaint amach agus é a phumpáil isteach ina dtithe 

Ach cad a tharlaíonn 
ansin?

sCAIReANNA De CHARRAIGeACHA
f ío r u i s c e

u i s c e

p o l l  tóraío ch t a
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Tá dabhcha múnlaigh bailte 

roinnte píosa beag níos 
sofaisticiúla, ach déanann 

siad an rud céanna.

Ba
lla

tuigeann gach duine cé chomh tábhachtach is atá an 
t-uisce dúinn go léir. Má nglacaimid meas ar ár gcórais 
uisce, d’fhéadfaimis saol sona sláintiúil a bheith againn 

i dtimpeallacht spéisiúil spreagúil.

na 
laethanta 

seo ACH

San am atá thart, d’úsáideadh daoine aibhneacha agus srutháin chun a gcuid bruscair a dhumpáil iontu.
Tá na crainn ar bhruacha na n-aibhneacha gearrtha acu, 

sruthanna curtha 
trí tholláin phíopaí 

dhorcha acu, 
gairbhéal bain

te ó ghrinneall na 
habhann acu, agus tá siad tar 

éis leasachán a 
ligeann 

sreabhadh 
isteach óna 

bpáirceanna,

dhoirtigh ceimiceáin nimhiúla isteach san uisce

agus tá an iomarca éisc a bainte de na haibhneacha acu chomh maith.

Ní haon ionadh é go bhfuil go leor aibhneacha fágtha go huafásach suarach agus boladh bréan ag teacht uathu agus cuma ghránna orthu!

AN TRuAILLIÚDabhaigh 
Shéarachais  

Bíonn na milliúin baictéar 
i ndabhach shéarachais 
sláintiúil. saol gearr ach 
gnóthach a bhíonn acu 
ag pórú níos mó baictéir 
agus ag ithe chuile rud 
a thagann síos an ag 

déanamh baictéir agus ag 
ithe gach rud a thagann 
síos an píopa séarachais ó 
do theach - neam neam!

Nuair a fhaigheann na baictéir seo bás, ithtar iad chomh maith (ag cineálacha de bhaictéir eile) agus ar an 

mbealach seo déantar dramhaíl dhaonna a mhiondealú de réir a chéile agus a scuabadh amach tríd an gcóras.

Claibín iniúchta

Leithreas

umar 
díleá 

solad trom

Isteach

screamh ar barr uisce

An Ithir

Amach

sa deireadh, téann greallach thanaí amach sa talamh, atá lán de chothait
hig

h p
lan

daí

ACH - is rudaí beaga íogaire iad na baictéir i do 
dabhach mhúnlaigh agus maraíonn tuarthóirí, 

glantóirí leithris, Dífhabhtáin is araile iad.

(tá siad iontach 
má oibríonn siad!)
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ANTOMHAÍOCHT 
AN ÉISC

“Chun do chuid aibhneacha 
a chosaint, déan do shléibhte 

a chosaint.” Emperor Yu (1600BC)

súil
Inchinn

Duán

Polláire

Fiacla

eití

Geolbhaigh Croí Ae ubhagáin
Anas eireaball

Craiceann carrach

Dealg

Tá a lán iasc an-chosúil le daoine - bíonn duán, inchinn, boilg , 

croí, ae, dealg , ionathar, ubhagáin (nó magairlí), craiceann, 

fiacla agus súile acu - agus polláirí fiú! Díreach mar atá againn!

AN BRADÁN
Éiríonn na bhrainlíní airgeantach, fágann siad an abhainn agus téann siad amach san fharraige.

Bíonn bradáin fásta ag snámh na mílte míle chun sceitheadh san abhainn chéanna inar rugadh iad.

Bíonn stríocaí dorcha ar na muóga síos a dtaobhanna. Bíonn siad ag snámh i scoileanna agus iad ag maireachtáil i linnte doimhne.

Tá na huibheacha 
oráiste agus tá 
siad chomh mór 

le pís beag.

Má bhíonn siad toirchithe le speirm ón fhear, forbraíonn an suth atá taobh istigh.

Caithfidh na bradáin óga a gcuid bia féin a aimsiú. Bíonn coirp duaithníochta scálaithe acu, agus súile móra.

Tá sac an bhuíocháin ag      na glídíní - tá siad trédhearcach          agus maireann siad i measc               na bpúróg ar leaba   an tsrutha.

Tá spéis againn i mBradáin agus i mBreaic (na salmainidí) 
mar is cruthúnas iad ar an uisce glan agus ar ghnáthóg 

shláintiúil iad - agus tá siad iontach blasta le hithe freisin!
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(agus tá a lán ann a bfhuil 
grá agus gean ag teastáil 

uathu chomh maith!)

Itheann gach aon ainmhí (iasc, feithidí, daoine, srl.) plandaí - go díreach 
(mar shampla na ba, a itheann féar), nó go hindíreach (leoin, mar shampla, a 

itheann ainmhithe eile a itheann féar dála na n-antalóp), nó ar an dá bhealach 
(daoine, mar shampla, a itheann beagnach gach uile rud!).

Bia-eangaigh
Tá gach aon rud beo (nó marbh) atá ina 

thimpeall orainn gafa suas i mbia-eangach, 
muidne chomh maith. seo sampla de -

Miocrorgánaigh

péistBaineann siad úsáid as a ngeolbhaigh chun an 
ocsaigin a theastaíonn uathu a ghlacadh ón uisce

Ach caithfidh sé sin a bheith san uisce ar dtús!

Itheann siad péisteanna agus feithidí chomh maith le héisc bheaga

Teastaíonn cosaint uathu ón ngrian 
agus ó chreachadóirí

Ach cad a itheann na créatúir seo?

Bruach agus fásra tarchrochta, crainn tite

Faigheann siad bás chomh luath agus a 
thruaillítear an t-uisce ina maireann siad

eisilteach sadhlais, bruscar, péint, ola, srl…

lar
bh

a n
a c

uil
e c

loi
ch

e

Larbha ciaróga

Br
ad

ái
n

ocsaigin 
uis

ce 
gla

n
bia maith

dídean

BÍONN AG TASTÁIL 
Ó GACH UILE NEACH BEO:
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Tá raon ollmhór fairsing de phlandaí agus d’ainmhithe a 
mhaireann i  sRuTHÁIN agus in AIBHNeACHA 

sláintiúla, agus timpeall orthu chomh maith.

Beifear ag coimeád ainmhithe móra a dhéanann 
damáiste, dála na mbó, amach uaidh. 

Tá sé ceart go leor dul ag iascaireacht in abhainn shláintiúil - 

fad is go bhfuil neart iasc fágtha chun pórú a dhéanamh.

Bíonn fothain ar fáil 
d’fheithidí agus d’éin i 
bplandaí tarchrochta.

Bíonn leaba an tsrutháin 
breac le clocha de 

mhéideanna éagsúla, 
agus le duilleoga marbha, 

chomh maith - bia le 
haghaidh miocrorgánaigh 

agus ainmhithe móra.

Bíonn algaí agus 
caonaigh ag fás 

ar na clocha - bia 
le haghaidh seilidí 

agus feithidí.

Teastaíonn linnte doimhne ina bhfuil fothain chun dul i 
bhfolach iontu, ach teastaíonn limistéir éadoimhne uathu 

chomh maith ina dtéann an sruth ar ard-luas agus inar féidir 
leis an aer a mheascadh leis an uisce.

seilide

saileach

lacha 
míoltóga 

sabhaircín 

an Fhearnóg

féileacán 

muisiriún 

eireaball 
capaill

Lile na ngleanntán

snáthaid mhór 
an cuileann

darach

iasc

an sciathán leathair 
frog

an corr réisc gabhlán 
gaoithe 

daoine 
eidhneán

lacha

madra
Larbha na 

cuile cloiche 

capall

coinín

cn caonach

caoirigh

cannaí

an corr Réisc 

criospaí

diúilicín

bruscar 

Seo roinnt rudaí a d’fhéadfá a fháil - cad eile is féidir leat a fheiceáil?

Conas atá do shruth, mar sin?Lean ar aghaidh agus féach timpeall air!



Éilítear orainn, chun ár ndobharcheantar a bhainistiú, raon 
ollmhór faisnéise a thuiscint agus a chomhtháthú - an chaoi 
a bhfuil daoine ag úsáid an uisce, chun é a ól, le haghaidh 
na talmhaíochta agus na tionsclaíochta, agus chun snámha; 
tíreolaíocht agus geolaíocht an cheantair, ag féachaint ar an dóigh 
a bhfuil na dobharlaigh go léir nasctha leis an talamh os cionn a 
chionn, agus thíos faoi chomh maith, conas a thagann an t-uisce 
ón áit a dtiteann sé mar bháisteach go dtí an fharraige: conas a 
úsáideann daoine an talamh agus na dobharlaigh agus cad iad na 
slite beatha a dtacaítear leo; agus foinsí truaillithe féideartha, lena 
n-áirítear ionaid chóireála dramhuisce uirbigh, dabhcha múnlaigh 
agus an rith chun srutha ón fheirmeoireacht, ón fhoraoiseacht, ó 
dhromchlaí crua, ón tógáil agus ó líonta talún.

Le blianta beaga anuas tá dul chun cinn suntasach déanta chun dul 
i ngleic leis an truailliú tromchúiseach ach tá fadhb fós ann maidir 
le foinsí truaillithe atá beag nó atá scaipthe do chonairí abhann 
chomh maith leis an dochar a dhéanann siad dóibh go fisiciúil.

Ceapadh an leabhrán seo chun daoine a chur ar an eolas faoin 
ról a bhíonn acusan féin i dtimthriall nádúrtha an uisce agus tá 
go leor eolais a le fáil ann faoi thaobh an chaoi ar féidir linn ár 
dtionchar ar uiscí a laghdú. Tá súil againn, go spreagfar daoine 
aonair agus pobail leis chun athcheangal a dhéanamh leis an 
abhainn ina gceantar féin agus go saothraídís i gcuideachta a 
chéile chun caighdeán na gnáthóige agus an uisce a athchóiriú.

Pobal atá Ceangailte 
le Chéile le hUisce é 

Dobharcheantar
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Sa spás thíos is féidir leat léarscáil de 
d’Abhantrach áitiúil a tharraingt

L E I D E A N N A  C H U N  C A B H R Ú  L E A T  D O  L É A R S C Á I L  A  T H A R R A I N G T
Cá bhfuil na sruthanna, aibhneacha, locha agus bogaigh? Cá bhfuil na bailte agus na tionscail? Cuir aon sonraí a 
ritheann leat san áireamh, lena n-áirítear feirmeacha, foraoisí, ionaid chóireála fuíolluisce etc. Agus aon ghnéithe 
spéisiúla eile: easanna, na háiteanna a bhfuil bradáin, bric nó éisc eile le fáil, agus speicis neamhchoitianta eile 

cosúil leis an gcruidín, gabha dubh nó madra uisce.... Bí cruthaitheach agus bain taitneamh as
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S c é a l t a  f a o i  A i b h n e a c h a  a g u s  B o g a i g h

Bhí an chéad uisce a baineadh ó dhromchla an tobair i ndiaidh bhreacadh an lae an 1 Bealtaine (“sciath 
an tobar”) cumhachtach maidir le draíocht don mhaith agus don olc. D’fhanfadh fir ina ndúiseacht i 

gcaitheamh na hoíche, amanna, chun an tobar a chosaint in aghaidh gadaithe, agus dhéanfadh na cailíní 
rásaíocht in aghaidh a chéile ag breacadh an lae chun an t-uisce a bhaint amach ar dtús.

Tráth dá raibh, bhí go leor daoine bailithe thart i lár na hÉireann, ag Uisneach, 
Contae na Mí.  Thit stoirm clocha sneachta ollmhór anuas orthu agus i ndiaidh 

dóibh iad féin a thriomú, chonacthas dóibh gur chruthaigh an stoirm dhá 
phríomh-Abhainn déag in Éirinn, aibhneacha a mhairfeadh go deo na ndeor.

Ba é Da Derga an fear a rinne an cinneadh chun brú snasta a thógáil díreach os cionn 
Abhainn na Dothra chun go bhféadfadh sé an t-uisce a fháil gan stró. Ar an drochuair, 

milleadh an chuid is mó den bhrú nuair a bhí an Rí Conaire ag fanacht ansin agus nuair a 
rinne Fianna na hÉireann agus na hAlban é a ionsaí.

Chuir na draoithe mallacht ar an Rí Conaire go mbeadh tart air agus d’iarr sé ar a 
ghaiscíoch, Mac Cecht, chun imeacht agus uisce a fháil. Thug Mac Cecht cupán óir go 

dtí an dá abhainn déag ba mhó in Éirinn: an Bhuais, an Bhóinn, an Bhanna, an Bhearú, 
an Dubhabhainn, an Laoi, Abhainn na Bandan, an tSionainn, an tSiúir, an Éirne, an 
Fhinn, agus an Life.  Ní raibh aon uisce iontu. Chuaigh sé go dtí na lochanna ansin: 
Loch Deirgeirt, Lough Luimnigh, Loch Faoil Feabhail, Loch Measca, Loch Coirib, Loch 
Laig, Loch Cuan, Loch nEathach, Mórloch. Ní raibh aon uisce iontu. Ar deireadh, ag 

tobar ag Úarán Garad i gContae Ros Comáin i ngar do Thuilsce, líon sé cupán don Rí. 

Ba bhean chéile le Rí í Bóann. Níor chreid sí go raibh aon chumhacht i dtobar rúnda an Rí, agus as go 
brách léi, mar sin, chun triail a bhaint as. Shiúil sí timpeall ar an tobar go tuathalach trí huaire agus 
tháinig trí thonn ollmhóra aníos ansin as an tobar agus bádh í.  Ainmnítear Abhainn na Bóinne in 
ómós di agus ainmnítear na trí chuid éagsúla den abhainn in ómós do chodanna éagsúla dá corp. 

Rinneadh Bandia Abhann di, ar ámharaí an tsaoil, di ina dhiaidh sin.

Chruthaigh urlacan agus brúcht an fhir óig seo na trí loch, Loch Uail, Loch Ainninn 
agus Loch Iarainn, i ndiaidh gur thug Dian Cecht, dochtúir Thuatha Dé Dannan, 
deoch dó. Is maith an rud é nach bhfuil an deoch seo ag dochtúirí an lae inniu!

I leabhar cáiliúil ar a dtugtar ‘Na Tréanna’ a scríobhadh fadó in Éirinn, is iad trí thobar na 
hÉireann Desi, Úarán, agus Gardid; is iad trí eas na hÉireann Eas Aoidh Ruadh, Eas, agus 
Danainne; is iad trí loch na hÉireann Loch nEathach, Loch Rí, agus Loch Éirne; agus is iad 

trí abhainn na hÉireann an tSionainn, an Bhóinn, agus an Bhanna.

Triaileann an Rí Cormac isteach go dtí an Saol Eile agus feiceann sé scairdeán uisce 
a bhfuil cúig shruth ag sreabhadh amach as. Tá naoi gcrann coill ag fás os cionn an 

scairdeáin uisce agus tá cnónna coill ag titim anuas ón gcrann isteach san uisce. Itheann 
cúig bhradán sna sruthanna na cnónna coill. D’inis Rí an tSaoil Eile do Chormac gurb é 

an scairdeán uisce Scairdeán an Eolais agus gurb iad na sruthanna na cúig chéadfa.

D’éalaigh Eochaidh le cailín darb ainm Éibliu agus thug Oengus cailín draíochta dóibh. Ar an 
drochuair, luigh an capall síos ar an aistear chun go leor múin a dhéanamh. Chruthaigh seo fuarán 
ollmhór agus chruthaigh an fuarán seo loch agus bádh iad.  Ba é an t-aon duine a tháinig slán as 

an mbá ag an gcapall draíochta ná Lí Bán (áilleacht na báine) agus rinneadh bradán di ón muineál 
anuas. Rinne sí uiscí na hÉireann a shnámh lena peata de mhadra uisce ar feadh trí chéad bliain.

Thosaigh fuil mhíosta Bhanríon Medbh Chonnacht i lár catha. 
Míchompordach! Mar sin, d’iarr sí ar Fhearghas an t-arm a chosaint di. 

Nuair a tháinig a fuil, chruthaigh sé trí dhíog. Bhí gach díog mór go leor 
chun teach rátha a chosaint, agus cruthaíodh trí loch ansin.

Bhí bean chéile ag Cúroí darbh ainm Bláthnaid ag a dhún 
i ngar do Thrá Lí, ach bhí Cú Chulainn mar leannán ag 

Bláthnaid freisin. D’éirigh sí chomh braon breoite sin de 
Chúroí an lá éigin seo gur dhoirt sí go leor bainne ó 3 

bhó dhraíochta síos an abhainn lena chur in iúl do Chú 
Chulainn gur cheart dó teacht agus í ‘a thabhairt slán’. Sin 

an abhainn bhreac bhán — Fionnghlas

Ciallaíonn ‘áth’ áit trasnaithe, ach ciallaíonn sé clais sceathraí freisin. Mar sin, bí 
cinnte nach mbaineann bradán na cosa díot nuair a thrasnaíonn tú abhainn!

Ciallaíonn ‘clais’ díog nó cainéal uisce agus bíonn clais 
sceathraí do bhradán i gceist leis freisin.

Bhí Éire go hiomlán faoi uisce an oíche a rugadh Conn láidir Céad Cathach, agus sceith Abhainn 
na Siúire, na Feoire agus na Bearú agus uiscí Loch Riach agus Lochanna Chill Airne a mbruacha 

agus d’fhág siad Éire faoi uisce.  Chuaigh Conn go mór i gcion ar dhaoine nuair a rugadh é!

Dúirt filí Éireannach i gcónaí gur nochtadh an ghaois agus an eolaíocht ar 
imeall an uisce. Is iontach an áit é seo chun staidéar a dhéanamh ann!

             “Spreagann beagnach gach scéal agus radharc an phríomhcheist atá ag dó na geirbe di   leathanach i ndiaidh leathanaigh: conas is féidir léi na rudaí a thaitníonn léi faoin dúlra, 
         “na hiontais, an chumhacht agus an áilleacht” a thabhairt chun réitigh leis na gnéithe den    dúlra a chuireann faitíos uirthi:  an t-anord, an chruálacht, “an mhaorgacht in aimhréidh  

     i gcumhacht fhoréigneach.” … céard atá chomh flaithiúil, chomh dearbhaitheach, faoi dhúlra    a bhfuil an bás mar bhonn leis, faoi chóras éabhlóideach a bhfuil díothú mar bhonn leis?”  
-       Paddy Woodworth ag trácht ar    ‘Pilgrim at Tinker Creek’ Annie Dillard



   Ár bhF iadhúl ra
  Más féidir linn uiscí ardchaighdeáin a bhaint amach inár ndobharcheantar, 

              cruthófar go leor buntáistí dúinn dá bharr.

An Broigheall 

Seo roinnt samplaí 
de na héin éagsúla a 
d’fhéadfaimis a fheiceáil 
ar abhainn, agus ar fad 
a bruacha. Daoine áitiúla 
a ghlac an chuid is mó de 
na grianghraif seo, agus 
thug siad cead dom iad a 
úsáid sa leabhar seo.

An Gabha Dubh

An Éigrit 

An Mallard
An Eala

An Ialtóg

Aist r i theoir chun  graf dátheangach a chruthú 
d’ainmneachaf iadhúlra  agus gr ianghrafadóirí faoi se ach

Má thugann tú cuairt ar an abhainn, cuir tic sa bhosca 
taobh le haon cheann de na speicis ata léirithe anseo, 
más rud go mbíonn an t-ádh leat agus go n-éiríonn leat 
iad a fheiceáil ... agus ná déan dearmad do chairde 
agus do mhuintir a chur ar an eolas faoin nádúr fiáin 
agus iontach a chonaic tú nuair a thug tú cuairt ar an 
abhainn .

An Chorr Réisc

An Eascann

An Bradán

An Madra Uisce

An Bodairlín

Garmachán

An Cruidín An Breac 

Daoine
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Bith-Monatóirí:  
Ár bhFeithidí!

Q4  Nimfeach na 
Cuile Bealtaine

Q4  Nimfeach na 
Cuile Bealtaine

Q5 Cuil Chloch Q5 Cuil Chloch

Q1 Fíor-Phéist –  Phylum Annelida :de ghnáth bíonn cónaí 
orthu i siolta agus i láib agus is féidir leo truailliú a fhulaingt

Q2 Táilliúir – Gyrinidae: Ubhchruthach, loinnir dhubh-chré-
umha: creachadóirí / scroblachóirí 

Q3 Bádóirí – Notonecta glauca: Boilgeoga aeir á n-iompar 
acu faoina sciatháin

Q3 Cuil Chadáin Cásáide – Hydropsychidae: Tógann siad a 
mbaile as cipíní nó as púróg 

Q4 Nimfeach na Cuile Bealtaine - Emphemeroptera 
Baetis: An-íogair don truailliú

Q5 Cuil Chloch - Dinocras cephalotes: Táscaire den 
chaighdeán uisce is airde19 20

Tugann na feithidí a mhaireann i sruth léargas ar cháilíocht 
an uisce atá ann de réir an Scála ‘Q’:

    Q1 = Dona         Q2 = Droch       Q3 = Measartha 
Q4 = Maith        Q5 = Ard

Cad iad na feithidí a mbeifear in ann 
a aimsiú inár Sruthsa Féin?

Q3 Bádóirí
Q3 Cuil Chadáin 

Cásáide

Q1 Péist Q2 Táilliúir

Príomhghnáthóga na hÉireann
Uinseann Ó Murchú (Foinse an Chóid: Fossitt 2000)

Tá éagsúlacht ghnáthóg in Éirinn atá mór, agus atá 
uathúil i gcásanna áirithe, nuair a chuirtear san áireamh 
gurb oileán í Éire nach bhfuil ach achar thart ar 84,000 
ciliméadar cearnach ann. Seo a leanas roinnt eolais ar 
na príomhghnáthóga seo... cén cinn a aithníonn tú ó do 
cheantar áitiúil?

Mhúnlaigh trí rud mhóra na gnáthóga a forbraíodh 
in Éirinn ón oighearaois dheireanach 12,000 bliain ó 
shin; rinne an bhungheolaíocht, tionchair dhaoine, agus 
aimsir ar leith na hÉireann na hithreacha a chruthú. 
Tháinig forbairt ar ithreacha ó bhuncharraig lom agus 
d’imir saghas na buncharraige, na plandaí a d’fhás sna 
hithreacha, agus an aimsir inar féidir le plandaí ar leith fás, 
tionchar ar aigéadacht na n-ithreacha. Tháinig daoine i 
láthair ina dhiaidh sin agus d’aimsigh siad talamh ghlas a 
mhúnlaigh siad chun freastal ar a riachtanais, agus rinne 
siad páirceanna cloch a ghlanadh, chuir siad fálta sceach, 
agus leag nó chuir siad crainn. Idir gnáthóga droimneacha 
ardtalún agus tailte ísle saibhre torthúla, aibhneacha, 
lochanna agus farraigí fairsinge, tá éagsúlacht an-spéisiúil, 
ilchineálach, agus fhorluíteach de ghnáthóga nádúrtha, 
leathnádúrtha agus antrapaigineacha ann in Éirinn.

Idir Upland mountain streams (FW1) creimthe agus 
Lowland depositing rivers (FW2) fánacha agus Canálacha 
(FW3) de dhéantús an duine, tá éagsúlacht ollmhór de 
ghnáthóga uisceacha ann. Seachas an t-uisce a sholáthar 
dúinn a theastaíonn uainn, cothaíonn siad réimse fairsing 
de bhithéagsúlacht - speicis uisceacha, talún, agus éanúla 
san áireamh. Tá clú agus cáil ar ‘an Oileán Glas’ as an méid 
talamh féaraigh atá ann, idir Dry humid acid grassland (GS3) 
íseal-táirgiúlachta an Churraigh i gCill Dara agus an Improved 
agricultural grassland (GA1) ard-déine agus an pháirc nó 
an fhaiche imeartha áitiúil, a rangaítear iad mar Amenity 
grassland (GA2). In áiteanna ina bhfuil talamh íseal, seachas 
féar, teastaíonn talamh thorthúil chun barra gráin agus prátaí 
a fhás in Arable crops (BC1) agus is féidir Tilled land (BC3) 
eile a úsáid chun barra gráin, glasraí agus torthaí a fhás.

Is minice a thagtar ar Raised bogs (PB1) ar thalamh íseal 
éadomhain, áit ar fhás caonach, a chruthaíonn móin, go 
fairsing agus áit ar chruthaigh sé cruth sa talamh atá cosúil 

le cruinneachán. Tá dhá shaghas portaigh ann i gceantair 
shléibhtiúla; Upland blanket bogs (PB2) atá níos airde ná 150 
méadar, agus Lowland blanket bogs (PB3) atá faoin airde 
sin. Ní thagtar ar bhratphortaigh ísealtalún, i bhformhór na 
gcásanna, ach i gceantair chósta san iarthar ina dtiteann 
breis agus 1.25 méadar de bháisteach sa bhliain agus ina 
bhfásann go leor speicis féir. Fásann Wet heath (HH3), Dry 
siliceous heath (HH1) agus Dry calcareous heath (HH2) ar 
shléibhte. Tá Open marine waters (MW1) timpeall ar Éirinn, 
agus tá meascán de Estuaries (MW4), Sea inlets and bays 
(MW2) agus Straits and sounds (MW3) idir na huiscí fairsinge 
seo a chuireann timpeallachtaí éagsúla ar fáil do speicis 
éisc chósta agus speicis éin. Tá gnáthóga fothaoidmheara 
ghrinneall na farraige timpeall ár gcóstaí ar cheann de na 
gnáthóga is fairsinge in Éirinn agus tá meascán de láib faoi 
uisce, gaineamh, gairbhéal, coiréal agus leapacha carraige i 
gceist leo, a chuireann bia agus fothain ar fáil d’ainmhithe idir 
chrústaigh an-bheaga agus liamháin ghréine agus míolta móra.  

Níl fágtha inniu den Oak-birch-holly woodland (WN1) 
tábhachtach agus den choillearnach Oak-ash-hazel 
(WN2) ach paistí fánacha, cé go gcuireann siad gnáthóga 
tábhachtacha ar fáil go fóill do phlandaí agus ainmhithe 
dúchasacha.  Tá fáschoillte a saothraíodh le déanaí, ar nós 
Conifer plantation (WD4) agus Mixed broadleaf/conifer 
woodlands (WD2) curtha in ionad na gcoillte móra nádúrtha 
a bhíodh ann tráth dá raibh. 

Is é Built land (BL3) an ghnáthóg is oiriúnaí do Homo 
sapiens, ach tagann éin, plandaí, and mamaigh eile i dtír 
ar nideog laistigh den ghnáthóg seo agus maireann siad 
faoi rath! I ngan fhios, déanann na foirgnimh arda a tógadh 
go forleathan, agus an fuílleach coilm uirbeacha atá ann, 
gnáthóga agus cothú an-oiriúnach a chur ar fáil d’éin, cosúil 
le fabhcúin ghorma Iarscríbhinn I!  Ar deireadh, tá roinnt 
gnáthóg in Éirinn nach dtagtar orthu ach chomh hannamh 
sin (go hidirnáisiúnta) gur ainmníodh iad mar shaghsanna 
gnáthóige Iarscríbhinn I faoin Treoir maidir le Gnáthóga ón 
AE, an phábháil aolchloiche (Exposed calcareous rock ER2) 
atá i mBoirinn, Turloughs (FL6) (lochanna gearrshaolacha 
i gceantair aolchloiche), Machair grasslands (CD6) ar 
dhumhcha ar na cóstaí thiar thuaidh, agus Yew woodland 
(WN3) ársa san áireamh.  Ar aghaidh leat agus Fiosraigh é!



Dea-chleachtas Teaghlaigh
Nigh do charr i niteoir ghluaisteáin cheadúnaithe ionas go 
mbaileofar an rith chun srutha agus nach ndeachaidh sé isteach 
sa Dothra.

Ná húsáid táirgí glantacháin ina bhfuil fosfáití nó tuarthóir toisc 
gur féidir leis na táirgí seo dochar a dhéanamh dár n-abhainn.

Ná cuir táirgí tí coitianta síos draein.

Déantar go leor táirgí tí a lipéadú mar Ghuaise, mar Nimh 
nó mar Ghreannach. Ní mór caitheamh leo mar dhramhaíl 
thocsaineach maidir le diúscairt trí Threoirlínte an Údaráis 
Áitiúil a leanúint.

Seachain úsáid lotnaidicídí, luibhicídí agus leasachán i 
do ghairdín agus iad ag dul suas inár n-aibhneacha agus 
fadhbanna a chruthú. Fiosraigh bealaí níos nádúrtha chun 
gairdín a dhéanamh.

Agus aon obair tochailte á déanamh agat cuimhnigh go 
ndéanann siolta dochar do chúrsaí uisce ná lig dó dul 
isteach inár n-aibhneacha agus dochar a dhéanamh don 
bhithéagsúlacht.

Má fhaigheann tú paitió nó cabhsa nua, roghnaigh dromchla 
tréscaoilteach seachas dromchla neamh-thréscaoilteach.

Ná déan dearmad i gcónaí go bhfuil uisce lómhar agus 
go bhfuil sé riachtanach ár n-aibhneacha a chosaint ionas 
gur féidir le glúine atá le teacht \taitneamh a bhaint astu.

Foilseachán Sruthdhreachanna 
Iontaobhas Bradán Chom Sheola Teo., Beanntraí, Co. Chorcaí

Coomhola 
Salmon Trust

Lom na fír inne 
Breathnaíonn an modh Sruthdhreachanna ar na leithris, na linnte, 

na folcadáin agus na cithfholcadáin mar fho-aibhneacha dár 
n-aibhneacha! Tá cumas ollmhór ag na rudaí a chuirimid isteach 

iontu tionchar a imirt ar Chaighdeán agus ar Bhithéagsúlacht 
uisce áitiúil. Lasmuigh dár dtithe inár ngairdíní agus i gclóis tá 
an cumas céanna againn gnáthóga nádúrtha a chruthú nó a 

scrios. Cabhróidh na leideanna seo le cáilíocht an uisce agus an 
bhithéagsúlacht a athchóiriú:

Cad is Bithéagsúlacht ann?
Tá na téarmaí ‘nádúr ‘agus‘ bithéagsúlacht 

’inmhalartaithe. Is cuid bhunúsach den 
bhithéagsúlacht iad daoine agus idirghníomhaíonn 

siad leis ar bhonn laethúil. Tá go leor créatúir 
éagsúla a maireann in abhainn, idir mhamaigh, 
inveirteabraigh, phlandaí, éin agus éisc. Is féidir 
leat cineálacha éagsúla tírdhreacha a fheiceáil 

freisin mar a shiúlann tú taobh leis an abhainn lena 
n-áirítear limistéir leath fiáin cosúil le bruacha na 

habhann, an abhainn féin, talamh féir, coillearnach 
agus locháin.

Bradáin agus Breaic na Mara 

Déanann bradáin fhiáine agus bruscar mara 

sceitheadh san abhainn. Is táscaire é láithreacht 

na n-iasc seo ar chaighdeán maith uisce agus 

buntáiste mór do phobail ar féidir leo dul i mbun 

slatiascaireachta. Bíonn aibhneacha lán breac gach 

bliain agus is féidir le slatiascairí, a bhfuil ceadúnas 

acu, iascaireacht a dhéanamh ar thaobh na habhann.

Feithidí Sruthracha
An raibh a fhios agat go nochtann suirbhé nó daonáireamh ar na feithidí a mhaireann san abhainn caighdeán comhshaoil an uisce? Tá cuileanna 
cloch, cuileanna na Bealtaine agus larbhaí na cuile cadáin cásáide i measc na bhfeithidí uisce is íogaire ó thruailliú. Má fhaigheann tú riamh iadsan sa is dea-comhartha iad, agus sampla iontach den 

bhithéagsúlacht leis.

Is é atá mar aidhm leis an tionscadal seo aird a tharraingt 
air agus Rannpháirtíocht an Phobail a spreagadh in 
acmhainní saibhre Uisceacha & Bithéagsúlachta Aibhneacha 
na hÉireann, agus tá Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle 
Contae Chiarraí, Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh, 
agus Tionscnamh Dhuilleog Ghlas na hEorpa ag tacú leis.

Ná lig don dúlra dul síos an Drain!
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Hidroirfeolaíocht
Tréith fhisiceach is ea hidreafoirfeolaíocht a 

bhaineann le cruth, teorainn agus ábhar coirp 
uisce. Fágann dálaí maithe hidreareolaíochta 

go bhfuil gnáthóga fisiceacha d’éisc, do 
inveirteabraigh agus do mhacraifítí uisceacha. I 

measc na mbrúnna ar féidir leo difear a dhéanamh 
do Choinníollacha maithe hidreafholcóideachta 
áirítear an canálú, claífoirt agus an astarraingt.

t: (353/0) 275 0453  
e: streamscapes1@gmail.com   
w: www.streamscapes.ie


