•
Mapa a léamh
•
Sceitse a thógáil d’fhoirgneamh
•
Grianghraf a thógáil
•
Taighde a dhéanamh ar scéal áitiúil
•
Labhairt le daoine níos sine agus a gcuid scéalta siúd a thaifead
•
Nótaí allamuigh a scríobh amach
•
Plandaí na háite a aithint
•
Ríomhaire a úsáid
scileanna ar féidir a úsáid i rith iniúchadh na hoidhreachta.
Déan staidéar ar na scileanna agus ábhair spéise atá ag do ghrúpa. An bhfuil
taithí nó spéis ag aon duine i do ghrúpa sna himeachtaí atá leagtha amach thuas?
Má tá, is féidir tascanna ar leith a leagan amach dóibh seo ar mhaithe leis an
iniúchadh m.sh. má tá scileanna ealaíne ag ball d’fhéadfaí iad a roghnú mar
maisitheoir chun na gnéithe oidhreachta áitiúil a thagann sibh trasna orthu a
bhreacadh síos. An ball atá ábalta mapa a léamh go héasca bheadh siad ábalta
an scil seo a mhúineadh do dhaoine eile ar mhaithe leis an suirbhé allamuigh.
(e) Ag Taifead do chuid Pleananna agus Dhul chun cinn
Déan do chuid cinntí pleanála ar fad lastuas a thaifead i do dhoiciméad
straitéiseach – is leor leabhar nótaí faoi chlúdach crua. Treoreoidh an
doiciméad seo thú trí do thréimhsí pleanáilte oibriúcháin. Ar dtús réitigh
tascanna beaga atá idéanta (m.sh. déan socrú chun suirbhé a dhéanamh ar
líon bheag bailte fearainn laistigh de thréimhse ama ar leith) agus lean ort ó
na tascanna seo chun do chuid spriocanna fadtéarmach a bhaint amach m.sh.
suirbhé an pharóiste.
De réir mar a théann an grúpa ar aghaidh sa phróiseas, cuirfear míreanna leis
an doiciméad straitéiseach go rialta m.sh. i rith pleanáil an suirbhé allamuigh
tabharfar bailte fearainn do dhaoine éagsúla agus beidh gá dátaí do
chruinnithe an ghrúpa a chur isteach sa tréimhse ama ar mhaithe le
cúiseanna éagsúla. Dá bhrí sin is doicméad oibre agus doiciméad a bheidh
ag fás le linn an phróiseas é an doiciméad straitéiseach agus ba cheart go
mbeadh sé in úsáid ar bhonn leanúnach.
Cuimhnigh:
•
•
•
•
•
•

Pleanáil an cur chuige a bheidh agat
Déan taifead ar do chinntí
Déan cinneadh ar an gceantar don suirbhé
Leag amach tréimhsí indéanta ceann ar cheann
Úsáid na scileanna agus ábhair spéise ata ag an ngrúpa
Bí fócasaithe i gcónaí.
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Roinn II
Ag Déanamh an Iniúchadh
(a) Ag réiteach don suirbhé allamuigh
Faigh cóip den mapa Suirbhé Ordnáis (OS) 6 orlach is déanaí a bhaineann leis
an gceantar cuí atá roghnaithe agat don iniúchadh. Is é seo an bunmhapa a
bheidh agat chun an t-eolas ar fad a bheidh agat a thaifead i rith do suirbhé
allamuigh. Déan cóipeanna den mapa d’obair gharbh agus d’obair allamuigh
agus coinnigh na mapaí bhunaidh slán. Moltar duit an mapa seo a úsáid
d’obair allamuigh nuair gur méid cuí é le haghaidh staidéar áitiúil. Cuirfidh
mapaí an tSuirbhé Ordnáis (OS Discovery Series maps) (1:50000) pictiúr níos
déanaí ar fáil den tírdhreach agus is féidir é a úsáid ar mhaithe le codarsnacht
a dhéanamh ionas gur féidir a dhéanamh amach an bhfuil cuid de na gnéithe
atá le feiceáil ar na mapaí 6 orlach i láthair i gcónaí.
Roimh tabhairt faoin obair allamuigh, déan scrúdú ar na mapaí agus bí níos
eolaí ar na siombail agus céard a léiríonn siad. Marcáil na gnéithe ina léirítear
spéis atá le feiceáil ar an mapa. Marcáil teorainn na mbailte fearann.
Téigh i gcomhairle le leabhra stair áitiúil agus aon fhoinsí clár faisnéise a
d’fhéadfadh a bheith agat féin nó ag do ghrúpa chun eolas a chur le chéile ar
ghnéithe inspéise sa gceantar. Mar shampla, is mór an acmhainn eolais é
Fardalach Seandálaíochta an Chontae ar ghnéithe seandálaíochta i do
cheantar mar atá le Taifead na Séadchomharthaí agus Áiteanna (RMP). Tá
gach láthair seandálaíochta a taifeadadh ar na mapaí 6 orlach OS maps
aibhsithe agus cur síos déanta orthu san RMP. Cuireann Taifead na Struchtúr
Chaomhnaithe (RPS) a chuir an tÚdarás Áitiúil le chéile agus a bhíonn ar fáil
go hiondúil ar an láithreán gréasáin a bhíonn acu eolas ar fáil ar ghnéithe
ailtireachta thábhachtach sa chontae. Féach ar láithreán gréasáin an
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS)
(www.heritagedata.ie) chun eolas a fháil ar láthair
chaomhnaithe na hoidhreachta nádúrtha atá
ainmnithe i do cheantar.
Téigh chuig an leabharlann áitiúil (agus
leabharlann an chontae) agus bí níos eolaí ar
do roinn staire áitiúil.
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(b) Déan cleachtadh ar an suirbhé allamuigh
Chun do chead iarracht a dhéanamh ar Suirbhe Allamuigh ba cheart don
ghrúpa tabhairt faoi roinnt seisiúin chleachtaidh, ag tabhairt cuairt ar dhá nó
ar thrí bhaile fearainn, ag tabhairt an deis do gach bhall den ghrúpa mapaí a
léamh agus chun gnéithe inspéise a aithint agus a thaifead a chleachtadh
chomh maith. Ba cheart an modh oibre a leanas a chleachtadh:
• Roghnaigh baile fearainn, atá éasca chun teacht air agus a bhfuil roinnt
gnéithe inspéise ann
• Faigh cead chun dul isteach ar an talamh ó úinéirí na talún agus cur
ceist maidir le haon contúirt fholaithe m.sh. tairbh, fálta leictreach 7rl.
• Bí umhal do Chód Iompair na Talún Feirme i gcónaí.
• Ná déan dearmud thú féin a ghléasadh mar is cóir – d’fhéadfá teacht
trasna ar áiteanna lábach, srutháin agus ar dhroch aimsir 7rl.
• Ba cheart go mbeadh leabhar nótaí allamuigh, cóip de mapa 6 orlach an
baile fearainn, peann luaidhe agus pinn ag gach ball den ghrúpa.
• Déan réamhsiúl timpeall ar dtús chun thú féin a chur ar an eolas níos
fearr ar an tír-raon, na teorainn agus ranna an baile fearainn agus chun
mapa a léamh.
• Ansin féach ar na míreanna inspéise atá sainaithnithe agat ó do chuid
oibre atá déanta agat leis an mapa ag do dheasc.
• Siúl thart ar an mbaile fearainn agus déan taifead ar na gnéithe inspéise
ar fad, mar atá leagtha amach i Roinn a Trí.
• Déan gnéithe na míreanna seo a thaifead trí grianghrafadóireacht,
sceitseáil, tomhas agus trí nótaí a bhreacadh síos.
• Má tá eolas agat ar na gnéithe seo cheana féin breac síos i do chuid
nótaí é. Ba cheart go mbeadh achoimre cruinn, slachtmhar ar do chuid
tuairimí agus do chuid imprisin i do leabhar nótaí allamuigh – ná bí ag
brath ar do chuimhne!
• Marcáil suíomh na gnéithe inspéise ar fad ar chóip mapa an baile
fearainn. Úsáid peann luaidhe géar – má fhaigheann do mapa fliuch
ritheadh an dúch. Cuimhnigh nach bhfuil taifead de thírdhreach an lae
inniu ar an mapa 6 orlach OS atá ar iompar agat. Ag braith ar an eagrán
atá in úsáid agat is féidir leis dátú siar chomh fada leis na 1890í agus na
1940í. Ba cheart dhuit na difríochtaí atá idir a bhfuil sa mapa agus céard
atá ar an talamh inniu a nótáil agus na hathruithe seo a thaifead.
Cuimhnigh nach bhfuil sa mapa seo ach pictiúr neamhiomlán ar a bhfuil
ar an talamh – níl ann ach breac-chuntas agus is leatsa an méid atá in
easnamh a líonadh isteach.
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Díograiseoirí óga ag taifead a n-oidhreacht áitiúil, Dubh Ros, Cinn Mhara,
Co. na Gaillimhe
(c) An Suirbhé Allamuigh
Nuair a mheasann baill an ghrúpa go bhfuil siad eolach ar modheolaíocht an
tsuirbhé agus go bhfuil siad ábalta an mapa a leanacht timpeall an baile
fearainn, tá sé in am tús a chur leis an suirbhé iarbhír.
Léireoidh tagairt de do dhoiciméad straitéiseach cén bailte fearainn atá i
gCéim 1 agus an tréimhse ama atá ag dul leis na mbailte fearann seo. Faoin
tráth seo ba cheart dátaí a shocrú do chruinnithe dul chun cinn agus na dátaí
seo a thaifead sa doiciméad straitéiseach. Moltar nuair a bhíonn suirbhé
deanta ar líon áirithe bailte fearann gur cheart don ghrúpa teacht le chéile.
Gníomhaíocht thábhachtach atá anseo mar go gceadaíonn sé do:
• Plé a dhéanamh i measc an ghrúpa ar mhíreanna inspéise a nochtadh
• Eolas a roinnt – d’fhéadfadh níos mó eolas a bheith ag cuid de na baill
ar mhír speisialta inspéise i mbaile fearainn nó go mbeadh eolas acu
ar fhoinsí ar a bhféadtaí taighde sa bhreis a dhéanamh.
• Plé agus athbhreithniú a dhéanamh ar aon fhadhb a bhí acu le loighistic
an obair allamuigh
• Cothabháil meanma an ghrúpa
• Athbhreithniú a dhéanamh ar fhócas agus uainiú an suirbhé
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Chun críoch an suirbhé allamuigh, ba chóir don
ghrúpa iad féin a eagrú i mbeirteanna. Moltar
go mbeadh beirt ar a laghad allamuigh i gcás
timpistí.
Ba cheart do gach cúpla baile fearainn a roghnú nó
baile fearainn a thabhairt dóibh. Tá an cúpla
freagrach ansin as suirbhé a dhéanamh ar an
mbaile fearainn sin agus gach gné inspéise a
bhaineann leis a thaifead, ag leanúint an
modheolaíocht atá leagtha amach i roinn (b) thuas.
Ba cheart do suirbhéirí allamuigh a chinntí a
fhorlíonadh trí labhairt le muintir na háite, staraithe 7rl. nuair gur féidir. Is féidir le
dul i gcomhairle le sean mapaí a bheith an-úsáideach – ní bhíonn an t-eolas ar
fad mar ea in aon mapa nó leabhar amháin. Má thagann na suirbhéirí trasna ar
suíomh inspéise ar leith, ba chóir dóibh é a phlé leis an ngrúpa agus seans dul ar
ais chuige leis an ngrúpa ar fad.
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Roinn III
Gnéi the le Nótáil
Déanann an roinn seo iarracht gnéithe oidhreachta
inspéise a d’fhéadfadh a bheith i do cheantar a mholadh.
Tá siad grúpáilte faoi sraith ceannteidil ach tá se
tábhachtach go dtuigfí nach bhfuil oidhreacht chomh
soiléir sin. Tá na hidirnaisc idir ghnéithe ilchineálach na
hoidhreachta coimpléascach. Tá sé cosúil le gréasán
ar ann do agus a bhfuil tionchar aige ar ár saolta agus
ar saolta ár sinsearaigh. Ní féidir oidhreacht a roinnt
isteach i mboscaí néata. D’fhéadfadh gné den
oidhreacht chultúrtha a bheith i láthair de bharr
oidhreacht nádúrtha an cheantair agus a mhalairt go
cruinn m.sh. séipéal Luath-Chríostaí a bheadh tógtha
ar eiscir – chuir an eiscir limistéar de thalamh tirim ar
fáil os cionn an talamh phortaigh mórthimpeall ina raibh an manach ábalta a
dhíthrabhacht a bhunú. Tagann roinnt snáithe eile uaidh seo i dtéarmaí bunús na
n-eascracha agus na portaigh, na tóchair agus na stíleanna maireachtála 7rl. Tá
neart samplaí den chineál seo ann agus tá sé an-tábhachtach agus iniúchadh á
dhéanamh ar an oidhreacht go ndéantar gach ghné d’oidhreacht áitiúil a scrúdú
agus a cheangal leis an tírdhreach as a dtáinig siad. Seans go gceapfá go bhfuil
an tasc seo scanrúil ach le cleachtadh déanfar suirbhéir oilte dhuit agus beidh
tuiscint níos fearr agat ar éabhlóid na tírdhreiche.
Seans nach mbeidh na gnéithe ar fad dá dtagraítear sa roinn seo ar fáil i do
cheantar. Dírigh isteach ar an méid atá agat – is é seo a dhéanann do cheantar
uathúil agus difriúil ó cheantair do chomharsain. Is é a chumann scéal d’áit féin.
CATAGÓIR 1
Geolaíocht agus Geomoirfeolaíocht
Meastar go minic gur ábhar coimpléascach í an geolaíocht nach luíonn laistigh de
théarmaí tagartha grúpa oidhreachta pobail áitiúil. Ach tá sé tábhachtach go
dtuigeadh muid go raibh tionchar ag an gloch atá fúinn ar an oidhreacht nádúrtha
ar fad atá timpeall orainn agus leis sin go mbíonn tionchar aige ar an oidhreacht
chultúrtha i dtéarmaí feirmeoireachta, foirgnimh agus stíleanna maireachtála. Ní
gá dúinn a bheith inár saineolaithe geolaíoch le bheith níos eolaí ar an gcineál
cloch áitiúil agus conas gur úsáideadh í chun cuid mhaith den oidhreacht thógtha
atá timpeall orainn a chruthú.
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Chruthaigh Ronán Hennessy agus an Dr. Martin Feely, Roinn na hEolaíochta
Domhain agus Aigéin, OÉ Gaillimh CD-Rom le déanaí dar teideal ‘Galway County
in Stone – the geological heritage of Connemara. Series 1: Twelve Bens’ chun
cuidiú linn geolaíocht Chontae na Gaillimhe a aithint. Tugann an uirlis úsáideach
léirmhínithe seo an deis dhúinn tírdhreach nádúrtha an réigiún a fhiosrú agus níos
mó a fhoghlaim faoin stair geolaíoch atá aige. Tá an tionscadal seo cistithe ag
Comhairle Chontae na Gaillimhe agus ag an gComhairle Oidhreachta agus tá súil
go ndéanfar an tionscadal thábhachtach seo a fhorbairt chomh fada le ceantair
eile sa chontae.
Chun críocha iniúchadh na hoidhreachta áitiúil, ní leoir na gnéithe oidhreachta
geolaíoch agus geomoirfeolaíoch a leanas (agus cuid eile a dtiocfaidh tú trasna
orthu) a mharcáil ar mapa an baile fearainn agus aon eolas atá ar fáil a thaifead
sa leabhar nótaí allamuigh:
Cairéil – cén sórt cloch a cairéalaíodh ann?
Pábháil aolchloiche
Lomáin Carraige
Stríoca oighir
Coirí
Eascracha
Aibhneacha
Sléibhte
Cnoic
Gleannta
Aillte
Clocha muisiriún
Tornóga aoil
Nuair atá sibh ag déanamh an suirbhé allamuigh, ní leoir do thaifeadóirí na nithe
seo a leanas a chur san áireamh:
Cén cruth atá ar do bhaile fearainn/pharóiste?
Cén chaoi a dtáinig an cruth seo air? An bhfuil sé ag leanúint do ghnéithe nádúrtha
agus má tá céard iad?
An bhfuil aon bhaint ag na gnéithe sin ar aon bhealach ;e ainm an baile fearainn
m.sh. Druim - ridge, Cnoc – hill, carrig – rocky place?
Déan cur síos ar thírdhreach ghinearálta an baile fearainn.
An bhfuil aon tionscail don am atá caite nó don lae inniu bainteach leis an
geolaíocht?
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Trasghearradh trí eiscir, An tSeanbhuaile, Eachroim, Co. na Gaillimhe.

Áith, Dubh Ros, Cinnmhara, Co. na Gaillimhe
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CATAGÓIR 2
Eolaíocht an Nádúir
Beidh tírdhreach do cheantar áitiúil déanta suas d’éiceachórais difriúil m.sh.
portaigh, coillte, talamh féaraigh, cladaigh 7rl. Déan iarracht imlíne na néiceachóras a thaifead ar mapa an baile fearainn agus déan taifead ar na
príomhchineálacha plandaí agus ainmhithe atá i láthair i do leabhar nótaí
allamuigh. Is féidir le cuid de na n-éiceachóras a bheith ainmnithe mar limistéir
faoi chosaint faoin tAE agus Treoracha Náisiúnta. Sa gcás seo d’fhéadfadh siad
a bheith ainmnithe mar Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACs), Limistéir
Oidhreachta Nádúrtha (NHAs) agus/nó Limistéir Speisialta faoi Chosaint (SPAs).
Más é seo an cás, tá eolas ar phlandaí agus ainmhithe atá le fáil sna
héiceachórais seo ar fáil ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
(www.heritagedata.ie).
Is féidir cuntais thuairisciúil ar chuid de na héiceachórais ar mó seans a thiocfaidh
tú trasna orthu a fháil i ‘People and Nature: The Biodiversity of North-East County
Galway’ (O’Riordan E. 2005).
Is iad na teorainn páirce agus bóthar na gnéithe thábhachtach d’oidhreacht áitiúil
a roineann ár taobh tíre. Bíonn difríocht aoise, leagan amach agus feidhme
eatarthu ó áit go háit. D’fhéadfadh balla cloiche tirim, fál sceach nó bruach nó
meascán díobh seo a bheith mar teorann. Seans go raibh bunús ag cuid acu mar
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