
Is éard atá i gceist le Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta ná nasc 

a chothú idir daoine agus an dúlra agus iad a spreagadh chun níos 

mó a fhoghlaim, níos mó a fheiceáil agus níos mó a dhéanamh ar 

son na bithéagsúlachta.
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Buzz!

Is éard atá i gceist le Seachtain Náisiúnta na 
Bithéagsúlachta ná nasc a chothú idir daoine 

agus an dúlra agus iad a spreagadh chun níos 
mó a fhoghlaim, níos mó a fheiceáil agus níos 

mó a dhéanamh ar son na bithéagsúlachta.

Baineann sé freisin le tábhacht na 
bithéagsúlachta a chur in iúl agus daoine a 

spreagadh chun a gcuid féin a dhéanamh 
chun í a chosaint chomh maith le taitneamh a 

bhaint aisti.

Nascann ár n-oidhreacht nádúrtha sinn 
lenár bhfréamhacha agus lenár bpobal. Go 
fíorúil a dhéanfaidh Comhairle Chontae na 
Gaillimhe agus a comhpháirtithe ceiliúradh 

ar Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta i 
mbliana, trí Buzz na Gaillimhe.

Seo a leanas liosta d’imeachtaí ar líne atá 
beartaithe do gach lá den tseachtain chun 

feasacht, eolas agus bród níos fearr a chruthú 
i mbithéagsúlacht an chontae...

Clár

Ita Martin a chur an phríomh-íomhá den chuach ar fáil
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Ceiliúr na n-éan ar an 
bportach (Giolcadh an 
Ghealbhain) 
Dáta: Dé Domhnaigh an  
16 Bealtaine 2021

Am: 6am 

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Bí le John Lusby ó Cairde Éanlaith Éireann 
agus Ruth Hanniffy le haghaidh taispeántas 
fíorúil de Ghiolcadh an Ghealbhain. Ní féidir 
le grúpa againn dul amach chun taitneamh a 
bhaint as giolcadh an ghealbhain, ach is féidir 
linn giolcadh an ghealbhain a thabhairt chomh 
fada leat! Tabharfaidh John agus Ruth cuairt ar 
Phortach Áth Tíomáin agus Portach Cheathrú 
na gCapall chun éisteacht le ceiliúr na n-éan 
agus é a thaifeadadh nuair a bheidh sé faoi lán 
seoil le héirí na gréine. 

Faigheann an tionscnamh seo tacaíocht ó Chiste 
Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna le Grúpa Forbartha 
Áth Tíomáin agus i gcomhar le Comhairle Chontae na 
Gaillimhe.

ealaín: an Bhumbóg 
bhuí mhór (do Pháistí)
Dáta: Dé Luain an 17 Bealtaine 2021

Am: 1pm | Fad: 45 nóiméad

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Cruthaigh ealaín iontach bunaithe ar an 
mbumbóg bhuí mhór in éineacht le Aga 
Grandowicz – maisitheoir fiadhúlra de chuid 
na hÉireann a bhfuil duaiseanna buaite aici, 
comhchruthaitheoir ‘Dr Hibernica Finch’s 
Compelling Compendium of Irish Animals’ 
(2018) agus ‘Remarkable Creatures: A Guide 
to Some of Ireland’s Disappearing Animals’ 
(2021).

Ábhair a bheidh ag teastáil: páipéar, pinn 
luaidhe daite, uiscedhathanna, uisce.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
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Dáta:  Dé Luain an 17 Bealtaine 2021

Am: 10:00 am – 11:00am 

Déanfar plé sa chaint seo, arna seachadadh 
ag an ngairneoir agus gníomhaí timpeallachta 
Aoife Munn, ar gach rud ar cheart duit bheith 
eolach faoi agus tú ag cruthú gairdín céadfach. 
Clúdófar gach réimse, ó phlandáil go cláir 
chéadfacha. Faigh amach cé na plandaí ar féidir 
leo fanacht ina seasamh i ngairdín céadfach 
scoile agus cé na cinn is fearr chun gairdín a 
chruthú a athróidh de réir na séasúr. Beidh 
neart deiseanna le ceisteanna a chur freisin.

le clárú: 

https://www.eventbrite.ie/e/creating-a-sensory-garden-galway-county-
council-registration-152881323153

Gairdín céadfach a chruthú

Beidh an chaint á reáchtáil ar líne agus tá sí 
saor in aisce dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu 
i limistéar riaracháin Chomhairle Chontae na 
Gaillimhe amháin. Tá áiteanna teoranta agus ní 
mór áirithint a dhéanamh. 

Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle 
Chontae na Gaillimhe faoi Phlean Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017 - 2022 
agus Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin bPlean 
Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta 2017 - 2021 
agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ó 
Fhóram Oidhreachta Chontae na Gaillimhe.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
https://www.eventbrite.ie/e/creating
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ag péinteáil móinéar 
bláthanna fiáine
Dáta: Dé Luain an 17 Bealtaine 2021

Am: 2pm | Fad: 45 nóiméad

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Tapaigh an deis chun móinéar bláthanna 
fiáine a phéinteáil in éineacht le Aga 
Grandowicz – maisitheoir fiadhúlra de chuid 
na hÉireann a bhfuil duaiseanna buaite aici, 
comhchruthaitheoir ‘Dr Hibernica Finch’s 
Compelling Compendium of Irish Animals’ 
(2018) agus ‘Remarkable Creatures: a guide to 
some of Ireland’s disappearing animals’ (2021).

Ábhair a bheidh ag teastáil: páipéar, pinn 
luaidhe daite, uiscedhathanna, uisce. 

Iontas na Coillearnaí
Dáta: Dé Máirt an 18 Bealtaine 2021

Am: 10am

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Bí leis an éiceolaí, Janice Fuller, chun blaiseadh 
a fháil d’iontas na gcoillearnach. Faigh breis 
eolais faoi na bláthanna iomadúla a líonann 
urlár na coillearnaí san earrach, faoinár gcrainn 
agus toir dhúchasacha, agus faoin bhfáth go 
bhfuil luach chomh mór sin ag coillearnach 
don fhiadhúlra agus don domhan nádúrtha. 

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
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Dáta: Dé Máirt 18 Bealtaine 2021

Am: 19:00 – 20:00 

Beidh an gairneoir agus gníomhaí 
timpeallachta Aoife Munn ag caint faoin 
bplandáil don bhithéagsúlacht agus don athrú 
aeráide. Cuideoidh an chaint idirghníomhach 
bhríomhar seo leat roghanna iontacha plandála 
a dhéanamh chun tacú le fiadhúlra áitiúil. 
Féachfaidh sé freisin ar na dúshláin a bhaineann 
leis an athrú aeráide agus na plandaí is féidir 
linn a úsáid chun na héifeachtaí a laghdú. Beidh 
deiseanna le ceisteanna a chur freisin.

le clárú: 

https://www.eventbrite.ie/e/planting-for-biodiversity-and-climate-change-
registration-152884394339

ag plandáil le haghaidh bithéagsúlachta agus 
athrú aeráide

Beidh an chaint á reáchtáil ar líne agus tá sí 
saor in aisce dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu 
i limistéar riaracháin Chomhairle Chontae na 
Gaillimhe amháin. Tá áiteanna teoranta agus ní 
mór áirithint a dhéanamh. 

Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle 
Chontae na Gaillimhe faoi Phlean Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017 - 2022 
agus Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin bPlean 
Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta 2017 - 2021 
agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ó 
Fhóram Oidhreachta Chontae na Gaillimhe.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
https://www.eventbrite.ie/e/planting
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Gairdín Fiáin 
na Gaillimhe - 
Bithéagsúlacht gairdín 
ón ithir go dtí an 
spéir
Dáta: Dé Céadaoin an 19 Bealtaine 2021

Am: 10am 

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo   

Taispeánfaidh Rosina Joyce a gairdín in 
Oirthear na Gaillimhe dúinn agus léireoidh 
sí roinnt smaointe simplí a d’fhéadfadh 
beatha a thabhairt do do ghairdín féin. Beidh 
filíocht ó Christy Corcoran le cloisteáil, agus 
grianghrafadóireacht de chuid Thomas 
O’Sullivan le feiceáil, sa seisiún ar líne seo. 
Is tionscnamh foirne de chuid Chomhairle 
Chontae na Gaillimhe é seo.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
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Dáta: Déardaoin an 20 Bealtaine 2021

Am: 14:30 – 15:30 

Tá ríméad ar Oifig Oidhreachta Chomhairle 
Chontae na Gaillimhe caint a chur i láthair ar 
Phlandáil Pailneora leis an ngairneoir Aoife 
Munn. Féachfaidh an chaint seo ar na plandaí 
is fearr chun pailneoirí a mhealladh chuig 
do ghairdín, conas a chinntiú go ndéantar 
iad a bheathú ar feadh na bliana agus conas 
gnáthóga a chruthú atá cóngarach don 
phlandáil pailneora. Pléifear plandaí a thacaíonn 
leis an bpailniú chomh maith le meascáin 
mhaithe plandála. Beidh seisiún ceisteanna 
agus freagraí ann freisin.

le clárú: 

https://www.eventbrite.ie/e/pollinator-planting-sponsored-by-galway-
county-council-registration-152886139559

Plandáil Pailneora

Beidh an chaint á reáchtáil ar líne agus tá sí 
saor in aisce dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu 
i limistéar riaracháin Chomhairle Chontae na 
Gaillimhe amháin. Tá áiteanna teoranta agus ní 
mór áirithint a dhéanamh. 

Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle 
Chontae na Gaillimhe faoi Phlean Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017 - 2022 
agus Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin bPlean 
Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta 2017 - 2021 
agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ó 
Fhóram Oidhreachta Chontae na Gaillimhe.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
https://www.eventbrite.ie/e/pollinator
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Dáta: Dé hAoine an 21 Bealtaine 2021

Am: 10:00am – 12:00 meán lae 

Bí le Aoife Munn, Gairneoir agus Gníomhaí 
Timpeallachta, a chabhróidh leat do dhramhaíl 
a laghdú, trí thionscadail cheardaíochta nach 
ndéanann díobháil don timpeallacht a phlé, 
amhail do chlúdaigh céir féin a chruthú agus 
go leor eile. Mairfidh an seisiún seo 1.5 - 2 uair 
an chloig.

Beidh an chaint á reáchtáil ar líne agus tá sí 
saor in aisce dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu 
i limistéar riaracháin Chomhairle Chontae na 
Gaillimhe amháin. Tá áiteanna teoranta agus ní 
mór áirithint a dhéanamh. 

le clárú: 

https://www.eventbrite.ie/e/sustainable-living-registration-152888707239

maireachtáil Inbhuanaithe

Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle 
Chontae na Gaillimhe faoi Phlean Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017 - 2022 
agus Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin bPlean 
Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta 2017 - 2021 
agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ó 
Fhóram Oidhreachta Chontae na Gaillimhe.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
https://www.eventbrite.ie/e/sustainable
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Tearmann a chruthú 
do ghráinneoga i do 
ghairdín
Dáta: Dé hAoine an 21 Bealtaine 2021

Am: 1pm

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Buailfidh Elaine O’Riordan ó Shuirbhé 
Gráinneog na hÉireann le Bev Truss ó Chúramóirí 
Fiadhúlra Hogsprickle agus gheobhaidh sí 
roinnt leideanna maidir le tearmann a chruthú 
do ghráinneoga i do ghairdín. Tabharfaidh 
Bev comhairle freisin chun go n-aithneoidh 
tú na hamanna a bhfuil cúnamh ag teastáil ó 
ghráinneog agus cad ba cheart a dhéanamh 
má aimsíonn tú gráinneog atá tinn nó gortaithe 
nó ainmhí fiáin eile.

Shutterstock, Coatesy
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mamaigh Shlí an 
atlantaigh Fhiáin -  
an chrú-ialtóg bheag
Dáta: Dé hAoine 21 Bealtaine 2021

Am: 2pm

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Cuirfidh Iontaobhas Fiadhúlra Vincent 
gearrscannán i láthair faoin gcrú-ialtóg 
bheag, arb é an speiceas ialtóg is mó atá faoi 
chosaint in Éirinn. Rinne an chrú-ialtóg bheag 
coilíniú ar Éirinn 6,000 bliain ó shin agus níl 
fáil uirthi ach i sé chontae san iarthar faoi 
láthair: Maigh Eo, Gaillimh, an Clár, Luimneach, 
Ciarraí agus iarthar Chorcaí. Is féidir leis an 
lucht féachana léargas a fháil ar shaol ceann 
de na mamaigh is lú in Éirinn agus den obair a 
dhéanann Iontaobhas Fiadhúlra Vincent chun 
é a chaomhnú. 

F. C. Robiller / naturlichter.de

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
naturlichter.de
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Éagsúlacht 
bhitheolaíoch abhann
Dáta: Dé Sathairn 22 Bealtaine 2021

Am: 2pm

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Don Lá Idirnáisiúnta um Éagsúlacht 
Bhitheolaíoch, tá físeán curtha le chéile ag 
Oifig Oidhreachta na Gaillimhe agus Clár 
Uiscí na nÚdarás Áitiúil a thaispeánann 
éagsúlacht bhitheolaíoch abhann. Bí ag 
foghlaim faoi roinnt de na plandaí agus feithidí 
bruachánacha uisceacha inár sruthanna agus 
inár n-aibhneacha leis an Oifigeach Uisce 
Pobail Conor Ruane. Taispeánfaidh Conor 
mar is féidir le pobail táscairí tábhachtacha 
bithéagsúlachta maidir le cáilíocht uisce 
a sheiceáil. Oibríonn Conor le Clár Uisce 
na nÚdarás Áitiúil agus é mar aidhm aige 
rannpháirtíocht an phobail a fheabhsú 
agus tacú le seachadadh tionscadal agus 
tionscnamh áitiúil um cháilíocht uisce faoi 
stiúir an phobail.

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
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Dáta: Dé Domhnaigh an  
23 Bealtaine 2021

Am: 2pm

Á léiriú den chéad uair ar Facebook 
Galway Beo agus Caineál YouTube 
Galway Beo

Is cur i láthair gairid físeach é ‘Scréachóga 
Reilige, Foirgnimh agus Bithéagsúlacht’ 
arna óstáil ag John Lusby, Cairde Éanlaith 
Éireann i gcomhar le Comhairle Chontae na 
Gaillimhe, a dhéanfaidh ceiliúradh ar cheann 
de na héin is mó iomrá sa tír seo. Trí phíosaí 
scannáin, íomhánna agus scéalta faoina 
eispéiris phearsanta ag déanamh staidéir ar 
Scréachóga Reilige i nGaillimh agus níos faide 
i gcéin, fiosróidh John an t-údar go bhfuil áit 
chomh speisialta sin ag an Scréachóg Reilige i 
gcultúr na hÉireann agus faoin tuath in Éirinn 

Scréachóga Reilige, 
Foirgnimh agus 
Bithéagsúlacht

agus pléifidh sé a bhfuil i ndán do Scréachóga 
Reilige sa chontae amach anseo.

Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle 
Chontae na Gaillimhe faoi Phlean Oidhreachta agus 
Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017 - 2022 
agus Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin bPlean 
Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta 2017 – 
2021.

Scréachóg 
reilige
Illustration by Damien 
Goodfellow 2021

biodiversity.galwaycommunityheritage.org
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Chun tuilleadh eolais a fháil:
Tabhair cluas éisteachta do Galway Bay Fm 
agus féach ar ár láithreáin ghréasáin agus ar ár 
gcainéil mheán sóisialta:

C
LIC

K TO

VIEW

https://m.facebook.com/pages/category/Community-Service/Galway-
Beo-102500174744778/

https://www.youtube.com/channel/UC_bWW4CrzofP-4HlMwjTMfg

https://biodiversity.galwaycommunityheritage.org/

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:
Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe 

Ríomhphost: mmannion@galwaycoco.ie

D’fhorbair Comhairle Chontae na Gaillimhe an tionscnamh seo i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, Clár 
Uiscí na nÚdarás Áitiúil, Grúpa Forbartha Áth Tíomáin, Institiúid Ryan, OÉG agus Iontaobhas Fiadhúlra Vincent. Tá 

sé maoinithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, Ciste Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna agus maoiniú an Phlean 
Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta.

https://m.facebook.com/pages/category/Community-Service/Galway-Beo-102500174744778/
https://www.youtube.com/channel/UC_bWW4CrzofP-4HlMwjTMfg
https://biodiversity.galwaycommunityheritage.org/
mailto:mmannion@galwaycoco.ie

