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An Bealach Coillearnaí

Tearmann
Dúlra
Dhroim nDamh

1. Crann Uasal
Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós 
thiar ar fheirm Mhuintir Lochlainn. 
Tá na tailte seo in úsáid fá choinne 
réthalmhaíochta le blianta fada. Bhíodh 
eallach agus roinnt caorach ar féarach 
amuigh i rith na bliana agus is annamh a 
d’úsáidtí leas saorga ar an fheirm. Ba é an 
‘t-ionchur beag’ an cur chuige bainistíochta 
a bhí in úsáid ar bhunús fheirmeacha na 
háite. Sampla annamh is ea feirm Mhuintir 
Lochlainn de ghnáthóga ina bhfuil cuid 
mhór speiceas de lusanna agus d’ainmhithe 
atá anois tearc sa tír mórthimpeall.

Díreach taobh leis an charrchlós tá 
seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás 
bláthanna geala bána ar bhachlóga an 
chrainn seo i mí na Bealtaine.
Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an 
tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor 
tagairtí don sceach gheal sa tseanchas agus 
an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile agus 
ba ghnách leis na feirmeoirí na crainn seo 
a chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste 
ar bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste 
ar an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann 
sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

2. Ríocht na mBradán
Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. 
Is ionann ‘griollach’ agus áit fhliuch lán 
clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm 
atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn 

fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na 
Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 
míle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil 
Raithin agus déanann siad a mbealach 
aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh. 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa 
bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. 
I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar 
a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac 
Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint 
mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta 
agus logainmneacha sa cheantar, sa 
tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh 
atá in aice láimhe. 

3. An Ruachan
Anois tá tú taobh le droichead cloiche in 
áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa 
talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is 
féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh 
isteach i ndíogacha agus i sruthanna san 
áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le 
húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na 
dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá 
raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an 
logainm seo go raibh daoine ag baint ócair 
anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a 
aghaidh daite le hócar agus é agus dul i 
ndeabhadh lainne. B’fhéidir gur stad Fionn 
Mac Cumhaill féin anseo go gcuirfeadh 
sé dath cogaidh air féin roimh cheann dá 
chathanna móra.

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an 
droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha 
é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. 
Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh 
leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus 
ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil 
ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta 
is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, 
mar a dtumann sé síos go grinneall le 
feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu 
iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé 
grinneall na habhna.

4. Fál go Fáslach
Ar thaobh na láimhe deise den chosán 
tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an 
cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na 
mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, 
bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba 
thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann 
agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna 
fireanna agua baineanna orthu, bíonn 
crainn chuilinn fireann nó baineann, 
leis na caora dearga ag fás ar na crainn 
bhaineanna amháin.

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is 
ionann fáslach agus portach as a bhfuil 
an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag 
baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud 
na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad 
a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de 
thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i 
ndiaidh choncas Eilíse.

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht 
chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha 
ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán 
ag fás ann, é bán agus clúmhach le 
duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh 

Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos 
faide anonn sa tséasúr feictear sciollam 
na móna, lena bhláthanna ar chruth 
réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in 
áiteanna sa phortach atá níos fliche. 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh 
tú an drúchtín móna, lus beag álainn 
ach marfach, a bheireann ar chuileoga 
bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. 
Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith 
a théann i bhfostú iontu nó díleánn an 
planda go mall í le cur leis an chothú 
bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

5. Idir Dhá Ghnáthóg
Agus sinn ag dul trasna an chosáin 
d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul 
idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, 
áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath 
orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid 
cothaithe. Thoir agus níos faide suas an 
cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, 
den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. 
Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an 
tseascann seo is ea biolar gréagáin agus 
odhrach bhallach. Tá bláthanna míne 
liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a 
chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar 
aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is 
tábhachtaí do shliocht speiceas amháin 
féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá 
a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas 
féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach 
bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus 
i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair 
ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. 
Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith 
do bholb na an fhritileáin réiseagus is í 
an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas 
ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh 
leighis thábhachtach í an odhrach bhallach 
mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le 
galar an tochais nó an gad brád. Faigheann 
go leor feithidí féasta neachtair agus 
pailine amach sa tsamhradh i mblátha 
cruinneogacha na hodhraí ballaí. 

Bealach Dhroim nDamh 
(6.5 Km)

Bealach an Ruachain (1 Km)

haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon.

Coillearnach Nua 
Cuireadh na crainn óga in 1998. Is í an 
choillearnach nua seo a bheas mar fhoraois 
aibí sa todhchaí. Nuair is féidir, cloíonn an 
tIontaobhas Coillearnaí le próisis nádúrtha, 
ag ligean don choillearnach forbairt de 
réir a chéile. In amanna, ámh, úsáidtear 
barrscoitheadh - bealach traidisiúnta 
bainistithe mar a scoitear crainn, ansin 
ligtear dóibh fás arís sula dtugtar faoin 
phróiseas athuair. Thar am cuidíonn sé 
sin leis an fhlóra talún dhúchasach 
agus leis na speicis a bhaineann leis, 
mar shampla an Fritileán Geal agus an 
Breacfhéileacán Coille.

Féarach agus Bogach
Tá neart gnáthóg féarach agus bogach 
sa tearmann atá mar dhídean ag mórán 
speiceas de lus agus de mhíol. I measc 
na mbláthanna tá an Gliográn mín álainn 
agus Glanrosc beag bídeach ann. Tá rún 
ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go 
bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar 
fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an Gliográn agus an 
Glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. 
Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil 
flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh 
go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. Bíonn an 
lámh in uachtar ag an súsán sna bogaigh 
mhóna nó portaigh, go dearfach bheadh 
sé fíor a rá gurb é an súsán máthair na 
Móna mar is iad iarsmaí an chaonaigh 
sin an comhdhamhna i mó i móin na 
bportach. Fásann an Drúchtín Móna 
sna portaigh fosta. Lus beag álainn ach 
marfach é an Drúchtín Móna a bheireann 
ar chuileoga bídeacha ina adharcáin 
fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag 
cuileoigín ar bith a théann i bhfostú 
iontu nó díleánn an planda go mall í le 
cur leis an chothú bhocht ón chré fhliuch 
mhóinteach.

Míle fáilte go Tearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. 

Is togra comhoibrithe é an tearmann 
seo idir an tIontaobhas Coillearnaí agus 
Cumann Forbartha Charn Tóchair. Is 
leis an Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 
80 acra de Choill Dhroim nDamh, ar 
an taobh thoir den tearmann. Tá idir 
choillearnach ársa agus choillearnach 
nuaphlandaithe sa chuid seo chomh 
maith le roinnt gnáthóga bogaigh. 
Is leis an Chumann Forbartha an 130 
acra ar an taobh thiar den tearmann 
mar a bhfuil feirm Mhuintir Lochlainn 
tráth agus meascán de ghnáthóga 
éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach 
ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga 
innilte ársa agus bogaigh. Déanann 
an dá eagraíocht monatóireacht agus 
bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh 
ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le 
cuairteoirí araon.

Tá réimse de ghnáthóga sa tearmann 
a bhíodh coitianta in Éirinn tráth ach 
atá ag éirí níos annaimhe i ré seo na 
dianfheirmeoireachta. Is tearmann 
tábhachtach é seo dár mbithéagsúlacht, 
óir tá an réimse fairsing de ghnáthóga 
idirghaolmhara ina mhionsamhail den 
tírdhreach a bhí againn fadó.

Tá trí áit chónaithe ársa, ar a dtugtar 
ráthanna, sa tearmann chomh maith. 
Is dócha go bhfuil áiteanna ársa eile a 
bhaineann lenár sinsir sa choillearnach 
chomh maith, ag fanacht go dtiocfaidh 
muid orthu. 

Is é Droim nDamh an cnoc caol fada atá 
ina luí thuaidh theas i lár an tearmainn. 
Tá an cnoc seo ainmnithe as damh nó fia 
fireann.

Réamhrá

An Chopróg Bheag Drúchtín Móna

Coillearnach Ársa
Tugann eolas áitiúil, a dtacaíonn taighde ar 
sheanléarscáileanna leis, le fios go bhfuil 
coillte ar Dhroim nDamh le corradh mór le 
400 bliain, agus is dóiche na mílte bliain. 
Bhí na coillte seo mar chuid de choillte 
ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na 
Coilleadh Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór 
den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna 
a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar le linn choncas Eilíse ar 
Ghaeil Uladh ag deireadh an 16ú haois le 
cuidiú le plandáil Albanach agus Shasanach 
ina dhiaidh sin. Faoi dheireadh an 17ú 

An Barr Buí ar Bhiolar Gréagáin

Dearcáin na Darach Sléibhe 

Tearmann tábhachtach dár 
mbithéagsúlacht agus 

mionsamhail dár 
dtírdhreach ársa.

Buíochas

Is a bhuí le maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir agus ó Ghníomhaireacht
Timpeallachta Thuaisceart Éireann a féadadh Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh
a cheannach agus a bhainistiú.

Tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh á fhorbairt i gcomhar ag Iontaobhas na gCoillte 
agus ag Cumann Forbartha Charn Tóchair.

www.droimndamh.org

Is é Iontaobhas na gCoillte
an carthanas caomhnaithe 
coillearnaí is mó le rá sa RA. 
Tá tuilleadh eolais le fáil ag
woodlandtrust.org.uk

Iontaobhas na gCoillte 
i dTuaisceart Éireann
1 Cúirt Dufferin, 
Ascaill Dufferin, Beannchar, 
Contae an Dúin BT20 3BX

Is trádmharc cláraithe é lógó 
Iontaobhas na gCoillte. Cláraithe 
i Sasana, uimh. 1982873
Is carthanas cláraithe é Iontaobhas 
na gCoillte i Sasana agus sa Bhreatain 
Bheag uimh. 294344 agus in Albain 
uimh. SCO38885
Cuideachta neamhbhrabúsach 
teoranta faoi ráthaíocht.

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair
Tuilleadh eolais:
www.ancarn.org 

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair, 
An Carn, 
Bóthar Thír Chiana, 
Machaire Rátha, 
Co. Dhoire BT46 5NH

www.droimndamh.org

Samplaídá bhfuil le feiceáil sa 
tearmann

Bealach an Ruachain 
(1Km)
1. Crann Uasal
2. Ríocht na mBradán
3. An Ruachan
4. Fál go Fáslach
5. Idir Dhá Ghnáthóg

Bealach Loch 
Bran (1.5 Km)
6. Fálta na Beatha
7. Loch Bran
8. Aiteann

9. Ráth agus Radharc

An Bealach Coillearnaí (4 Km)
10. Seanchas agus Stair

na Ráthanna
11. Scéal na gCoillte
12. Raideog agus Fraochlach
13. Nuachoill
14. Ciorcal Cloch
15. Abhainn agus Eochraí
16. Gorta
17. Linn agus an Saol Faoi Uisce
18. Ar Imeall na gCoillte
19. Dorchlaí Dúlra
20. Léanta na mBláthanna

Tearmann
Dúlra
Dhroim nDamh

1. Crann Uasal
Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós 
thiar ar fheirm Mhuintir Uí Lachtnáin. 
Tá na tailte seo in úsáid fá choinne 
talmhaíocht ar dhéine íseal le blianta fada. 
Bhíodh eallach agus roinnt caorach ar 
féarach amuigh i rith na bliana agus is 
annamh a d’úsáidtí leas saorga ar an 
fheirm. Ba é an  ‘t-ionchur beag’ an cur 
chuige bainistíochta a bhí in úsáid ar 
bhunús fheirmeacha na háite. Sampla 
annamh is ea feirm Mhuintir Uí Lachtnáin 
de ghnáthóga ina bhfuil cuid mhór 
speiceas de lusanna agus d’ainmhithe atá 
anois tearc sa tír mórthimpeall.

Díreach taobh leis an charrchlós tá 
seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás 
bláthanna geala bána ar bhachlóga an 
chrainn seo i mí na Bealtaine.
Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an 
tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor 
tagairtí don sceach gheal sa tseanchas 
agus an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile 
agus ba ghnách leis na feirmeoirí a 
chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste ar 
bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste ar 
an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann 
sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

2. Ríocht na mBradán
Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. 
Is ionann ‘griollach’ agus áit fhliuch lán 
clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm 
atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn 

fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na 
Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 
mhíle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil 
Raithin agus déanann siad a mbealach 
aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh. 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa 
bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. 
I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar 
a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac 
Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint 
mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta 
agus logainmneacha sa cheantar, sa 
tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh 
atá in aice láimhe.  

3. An Ruachan
Anois tá tú taobh le droichead cloiche in 
áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa 
talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is 
féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh 
isteach i ndíogacha agus i sruthanna san 
áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le 
húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na 
dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá 
raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an 
logainm seo go raibh daoine ag baint ócair 
anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a 
aghaidh daite le hócar agus é agus dul i 
ndeabhaidh lainne. B’fhéidir gur stad 
Fionn mac Cumhaill féin anseo go 
gcuirfeadh sé dath cogaidh air féin roimh 
cheann dá chathanna móra.

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an 
droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha 
é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. 
Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh 
leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus 
ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil 
ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta 
is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, 
mar a dtumann sé síos go grinneall le 
feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu 
iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé 
grinneall na habhna.

4. Fál go Fáslach
Ar thaobh na láimhe deise den chosán 
tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an 
cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na 
mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, 
bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba 
thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann 
agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna 
fireanna agua baineanna orthu, bíonn 
crainn chuilinn fireann nó baineann, 
leis na caora dearga ag fás ar na crainn 
bhaineanna amháin.

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is 
ionann fáslach agus portach as a bhfuil 
an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag 
baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud 
na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad 
a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de 
thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i 
ndiaidh choncas Eilíse.

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht 
chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha 
ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán 
ag fás ann, é bán agus clúmhach le 
duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh 

Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos 
faide anonn sa tséasúr feictear sciollam 
na móna, lena bhláthanna ar chruth 
réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in 
áiteanna sa phortach atá níos fliche. 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh 
tú an drúchtín móna, lus beag álainn 
ach marfach, a bheireann ar chuileoga 
bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. 
Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith 
a théann i bhfostú iontu nó díleánn an 
planda go mall í le cur leis an chothú 
bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

5. Idir Dhá Ghnáthóg
Agus sinn ag dul trasna an chosáin 
d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul 
idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, 
áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath 
orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid 
cothaithe. Thoir agus níos faide suas an 
cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, 
den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. 
Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an 
tseascann seo is ea biolar gréagáin agus 
odhrach bhallach. Tá bláthanna míne 
liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a 
chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar 
aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is 
tábhachtaí do shliocht speiceas amháin 
féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá 
a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas 
féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach 
bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus 
i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair 
ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. 
Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith 
do bholb ná an fritileán réisc agus is í 
an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas 
ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh 
leighis thábhachtach í an odhrach bhallach 
mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le 
galar an tochais nó an gad brád. Faigheann 
go leor feithidí féasta neachtair agus 
pailine amach sa tsamhradh i mblátha 
cruinneogacha na hodhraí ballaí. 

Bealach Dhroim nDamh 
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haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon.

Coillearnach Nua 
Cuireadh na crainn óga in 1998. Is í an 
choillearnach nua seo a bheas mar fhoraois 
aibí sa todhchaí. Nuair is féidir, cloíonn an 
tIontaobhas Coillearnaí le próisis nádúrtha, 
ag ligean don choillearnach forbairt de 
réir a chéile. In amanna, ámh, úsáidtear 
barrscoitheadh - bealach traidisiúnta 
bainistithe mar a scoitear crainn, ansin 
ligtear dóibh fás arís sula dtugtar faoin 
phróiseas athuair. Thar am cuidíonn sé 
sin leis an fhlóra talún dhúchasach 
agus leis na speicis a bhaineann leis, 
mar shampla an Fritileán Geal agus an 
Breacfhéileacán Coille.

Féarach agus Bogach
Tá neart gnáthóg féarach agus bogach 
sa tearmann atá mar dhídean ag mórán 
speiceas de lus agus de mhíol. I measc 
na mbláthanna tá an Gliográn mín álainn 
agus Glanrosc beag bídeach ann. Tá rún 
ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go 
bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar 
fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an Gliográn agus an 
Glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. 
Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil 
flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh 
go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. Bíonn an 
lámh in uachtar ag an súsán sna bogaigh 
mhóna nó portaigh, go dearfach bheadh 
sé fíor a rá gurb é an súsán máthair na 
Móna mar is iad iarsmaí an chaonaigh 
sin an comhdhamhna i mó i móin na 
bportach. Fásann an Drúchtín Móna 
sna portaigh fosta. Lus beag álainn ach 
marfach é an Drúchtín Móna a bheireann 
ar chuileoga bídeacha ina adharcáin 
fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag 
cuileoigín ar bith a théann i bhfostú 
iontu nó díleánn an planda go mall í le 
cur leis an chothú bhocht ón chré fhliuch 
mhóinteach.

Míle fáilte go Tearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. 

Is togra comhoibrithe é an tearmann 
seo idir an tIontaobhas Coillearnaí agus 
Cumann Forbartha Charn Tóchair. Is 
leis an Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 
80 acra de Choill Dhroim nDamh, ar 
an taobh thoir den tearmann. Tá idir 
choillearnach ársa agus choillearnach 
nuaphlandaithe sa chuid seo chomh 
maith le roinnt gnáthóga bogaigh. 
Is leis an Chumann Forbartha an 130 
acra ar an taobh thiar den tearmann 
mar a bhfuil feirm Mhuintir Lochlainn 
tráth agus meascán de ghnáthóga 
éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach 
ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga 
innilte ársa agus bogaigh. Déanann 
an dá eagraíocht monatóireacht agus 
bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh 
ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le 
cuairteoirí araon.

Tá réimse de ghnáthóga sa tearmann 
a bhíodh coitianta in Éirinn tráth ach 
atá ag éirí níos annaimhe i ré seo na 
dianfheirmeoireachta. Is tearmann 
tábhachtach é seo dár mbithéagsúlacht, 
óir tá an réimse fairsing de ghnáthóga 
idirghaolmhara ina mhionsamhail den 
tírdhreach a bhí againn fadó.

Tá trí áit chónaithe ársa, ar a dtugtar 
ráthanna, sa tearmann chomh maith. 
Is dócha go bhfuil áiteanna ársa eile a 
bhaineann lenár sinsir sa choillearnach 
chomh maith, ag fanacht go dtiocfaidh 
muid orthu. 

Is é Droim nDamh an cnoc caol fada atá 
ina luí thuaidh theas i lár an tearmainn. 
Tá an cnoc seo ainmnithe as damh nó fia 
fireann.

Réamhrá

An Chopróg Bheag Drúchtín Móna

Coillearnach Ársa
Tugann eolas áitiúil, a dtacaíonn taighde ar 
sheanléarscáileanna leis, le fios go bhfuil 
coillte ar Dhroim nDamh le corradh mór le 
400 bliain, agus is dóiche na mílte bliain. 
Bhí na coillte seo mar chuid de choillte 
ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na 
Coilleadh Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór 
den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna 
a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar le linn choncas Eilíse ar 
Ghaeil Uladh ag deireadh an 16ú haois le 
cuidiú le plandáil Albanach agus Shasanach 
ina dhiaidh sin. Faoi dheireadh an 17ú 

An Barr Buí ar Bhiolar Gréagáin

Dearcáin na Darach Sléibhe 

Tearmann tábhachtach dár 
mbithéagsúlacht agus 

mionsamhail dár 
dtírdhreach ársa.

Buíochas

Is a bhuí le maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir agus ó Ghníomhaireacht
Timpeallachta Thuaisceart Éireann a féadadh Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh
a cheannach agus a bhainistiú.

Tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh á fhorbairt i gcomhar ag Iontaobhas na gCoillte 
agus ag Cumann Forbartha Charn Tóchair.

www.droimndamh.org

Is é Iontaobhas na gCoillte
an carthanas caomhnaithe 
coillearnaí is mó le rá sa RA. 
Tá tuilleadh eolais le fáil ag
woodlandtrust.org.uk

Iontaobhas na gCoillte 
i dTuaisceart Éireann
1 Cúirt Dufferin, 
Ascaill Dufferin, Beannchar, 
Contae an Dúin BT20 3BX

Is trádmharc cláraithe é lógó 
Iontaobhas na gCoillte. Cláraithe 
i Sasana, uimh. 1982873
Is carthanas cláraithe é Iontaobhas 
na gCoillte i Sasana agus sa Bhreatain 
Bheag uimh. 294344 agus in Albain 
uimh. SCO38885
Cuideachta neamhbhrabúsach 
teoranta faoi ráthaíocht.

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair
Tuilleadh eolais:
www.ancarn.org 

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair, 
An Carn, 
Bóthar Thír Chiana, 
Machaire Rátha, 
Co. Dhoire BT46 5NH

www.droimndamh.org

Bealach an 
Ruachain (1 Km)

Bealach Loch Bran (1.5 Km)

Bealach Coillearnaí (4 Km)

Eochar

Coiste
Forbartha 
Charn
Tóchair

The Woodland 
Trust

Áit Páirceála 

Key showing joint ownership 
of Tearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh

Samplaídá bhfuil le feiceáil sa 
tearmann

Bealach an Ruachain 
(1Km)
1. Crann Uasal
2. Ríocht na mBradán
3. An Ruachan
4. Fál go Fáslach
5. Idir Dhá Ghnáthóg

Bealach Loch Bran 
(1.5 Km)
6. Fálta na Beatha
7. Loch Bran
8. Aiteann

9. Ráth agus Radharc

Bealach Coillearnaí (4 Km)
10. Seanchas agus Stair 

 na Ráthanna
11. Scéal na gCoillte
12. Raideog agis Fraochlach
13. Nuachoill
14. Ciorcal Cloch
15. Abhainn agus Eochraí
16. Gorta
17. Linn agus an saol faoi Uisce
18. Ar Imeall na gCoillte
19. Dorchlaí Dúlra
20. Léanta na mBláthanna

Br
. L

ea
th

Ch
ia

na
En

tr
an

ce

En
tr

an
ce

Br
na

G
rio

lla
ig

h

Tearmann
Dúlra
Dhroim nDamh

1. Crann Uasal
Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós 
thiar ar fheirm Mhuintir Uí Lachtnáin. 
Tá na tailte seo in úsáid fá choinne 
talmhaíocht ar dhéine íseal le blianta fada. 
Bhíodh eallach agus roinnt caorach ar 
féarach amuigh i rith na bliana agus is 
annamh a d’úsáidtí leas saorga ar an 
fheirm. Ba é an  ‘t-ionchur beag’ an cur 
chuige bainistíochta a bhí in úsáid ar 
bhunús fheirmeacha na háite. Sampla 
annamh is ea feirm Mhuintir Uí Lachtnáin 
de ghnáthóga ina bhfuil cuid mhór 
speiceas de lusanna agus d’ainmhithe atá 
anois tearc sa tír mórthimpeall.

Díreach taobh leis an charrchlós tá 
seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás 
bláthanna geala bána ar bhachlóga an 
chrainn seo i mí na Bealtaine.
Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an 
tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor 
tagairtí don sceach gheal sa tseanchas 
agus an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile 
agus ba ghnách leis na feirmeoirí a 
chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste ar 
bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste ar 
an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann 
sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

2. Ríocht na mBradán
Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. 
Is ionann ‘griollach’ agus áit fhliuch lán 
clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm 
atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn 

fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na 
Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 
mhíle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil 
Raithin agus déanann siad a mbealach 
aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh. 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa 
bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. 
I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar 
a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac 
Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint 
mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta 
agus logainmneacha sa cheantar, sa 
tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh 
atá in aice láimhe.  

3. An Ruachan
Anois tá tú taobh le droichead cloiche in 
áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa 
talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is 
féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh 
isteach i ndíogacha agus i sruthanna san 
áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le 
húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na 
dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá 
raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an 
logainm seo go raibh daoine ag baint ócair 
anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a 
aghaidh daite le hócar agus é agus dul i 
ndeabhaidh lainne. B’fhéidir gur stad 
Fionn mac Cumhaill féin anseo go 
gcuirfeadh sé dath cogaidh air féin roimh 
cheann dá chathanna móra.

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an 
droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha 
é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. 
Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh 
leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus 
ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil 
ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta 
is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, 
mar a dtumann sé síos go grinneall le 
feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu 
iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé 
grinneall na habhna.

4. Fál go Fáslach
Ar thaobh na láimhe deise den chosán 
tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an 
cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na 
mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, 
bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba 
thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann 
agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna 
fireanna agua baineanna orthu, bíonn 
crainn chuilinn fireann nó baineann, 
leis na caora dearga ag fás ar na crainn 
bhaineanna amháin.

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is 
ionann fáslach agus portach as a bhfuil 
an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag 
baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud 
na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad 
a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de 
thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i 
ndiaidh choncas Eilíse.

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht 
chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha 
ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán 
ag fás ann, é bán agus clúmhach le 
duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh 

Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos 
faide anonn sa tséasúr feictear sciollam 
na móna, lena bhláthanna ar chruth 
réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in 
áiteanna sa phortach atá níos fliche. 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh 
tú an drúchtín móna, lus beag álainn 
ach marfach, a bheireann ar chuileoga 
bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. 
Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith 
a théann i bhfostú iontu nó díleánn an 
planda go mall í le cur leis an chothú 
bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

5. Idir Dhá Ghnáthóg
Agus sinn ag dul trasna an chosáin 
d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul 
idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, 
áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath 
orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid 
cothaithe. Thoir agus níos faide suas an 
cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, 
den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. 
Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an 
tseascann seo is ea biolar gréagáin agus 
odhrach bhallach. Tá bláthanna míne 
liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a 
chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar 
aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is 
tábhachtaí do shliocht speiceas amháin 
féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá 
a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas 
féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach 
bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus 
i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair 
ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. 
Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith 
do bholb ná an fritileán réisc agus is í 
an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas 
ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh 
leighis thábhachtach í an odhrach bhallach 
mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le 
galar an tochais nó an gad brád. Faigheann 
go leor feithidí féasta neachtair agus 
pailine amach sa tsamhradh i mblátha 
cruinneogacha na hodhraí ballaí. 
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haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon.

Coillearnach Nua 
Cuireadh na crainn óga in 1998. Is í an 
choillearnach nua seo a bheas mar fhoraois 
aibí sa todhchaí. Nuair is féidir, cloíonn an 
tIontaobhas Coillearnaí le próisis nádúrtha, 
ag ligean don choillearnach forbairt de 
réir a chéile. In amanna, ámh, úsáidtear 
barrscoitheadh - bealach traidisiúnta 
bainistithe mar a scoitear crainn, ansin 
ligtear dóibh fás arís sula dtugtar faoin 
phróiseas athuair. Thar am cuidíonn sé 
sin leis an fhlóra talún dhúchasach 
agus leis na speicis a bhaineann leis, 
mar shampla an Fritileán Geal agus an 
Breacfhéileacán Coille.

Féarach agus Bogach
Tá neart gnáthóg féarach agus bogach 
sa tearmann atá mar dhídean ag mórán 
speiceas de lus agus de mhíol. I measc 
na mbláthanna tá an Gliográn mín álainn 
agus Glanrosc beag bídeach ann. Tá rún 
ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go 
bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar 
fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an Gliográn agus an 
Glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. 
Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil 
flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh 
go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. Bíonn an 
lámh in uachtar ag an súsán sna bogaigh 
mhóna nó portaigh, go dearfach bheadh 
sé fíor a rá gurb é an súsán máthair na 
Móna mar is iad iarsmaí an chaonaigh 
sin an comhdhamhna i mó i móin na 
bportach. Fásann an Drúchtín Móna 
sna portaigh fosta. Lus beag álainn ach 
marfach é an Drúchtín Móna a bheireann 
ar chuileoga bídeacha ina adharcáin 
fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag 
cuileoigín ar bith a théann i bhfostú 
iontu nó díleánn an planda go mall í le 
cur leis an chothú bhocht ón chré fhliuch 
mhóinteach.

Míle fáilte go Tearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. 

Is togra comhoibrithe é an tearmann 
seo idir an tIontaobhas Coillearnaí agus 
Cumann Forbartha Charn Tóchair. Is 
leis an Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 
80 acra de Choill Dhroim nDamh, ar 
an taobh thoir den tearmann. Tá idir 
choillearnach ársa agus choillearnach 
nuaphlandaithe sa chuid seo chomh 
maith le roinnt gnáthóga bogaigh. 
Is leis an Chumann Forbartha an 130 
acra ar an taobh thiar den tearmann 
mar a bhfuil feirm Mhuintir Lochlainn 
tráth agus meascán de ghnáthóga 
éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach 
ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga 
innilte ársa agus bogaigh. Déanann 
an dá eagraíocht monatóireacht agus 
bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh 
ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le 
cuairteoirí araon.

Tá réimse de ghnáthóga sa tearmann 
a bhíodh coitianta in Éirinn tráth ach 
atá ag éirí níos annaimhe i ré seo na 
dianfheirmeoireachta. Is tearmann 
tábhachtach é seo dár mbithéagsúlacht, 
óir tá an réimse fairsing de ghnáthóga 
idirghaolmhara ina mhionsamhail den 
tírdhreach a bhí againn fadó.

Tá trí áit chónaithe ársa, ar a dtugtar 
ráthanna, sa tearmann chomh maith. 
Is dócha go bhfuil áiteanna ársa eile a 
bhaineann lenár sinsir sa choillearnach 
chomh maith, ag fanacht go dtiocfaidh 
muid orthu. 

Is é Droim nDamh an cnoc caol fada atá 
ina luí thuaidh theas i lár an tearmainn. 
Tá an cnoc seo ainmnithe as damh nó fia 
fireann.

Réamhrá

An Chopróg Bheag Drúchtín Móna

Coillearnach Ársa
Tugann eolas áitiúil, a dtacaíonn taighde ar 
sheanléarscáileanna leis, le fios go bhfuil 
coillte ar Dhroim nDamh le corradh mór le 
400 bliain, agus is dóiche na mílte bliain. 
Bhí na coillte seo mar chuid de choillte 
ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na 
Coilleadh Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór 
den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna 
a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar le linn choncas Eilíse ar 
Ghaeil Uladh ag deireadh an 16ú haois le 
cuidiú le plandáil Albanach agus Shasanach 
ina dhiaidh sin. Faoi dheireadh an 17ú 

An Barr Buí ar Bhiolar Gréagáin

Dearcáin na Darach Sléibhe 

Tearmann tábhachtach dár 
mbithéagsúlacht agus 

mionsamhail dár 
dtírdhreach ársa.

Buíochas

Is a bhuí le maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir agus ó Ghníomhaireacht
Timpeallachta Thuaisceart Éireann a féadadh Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh
a cheannach agus a bhainistiú.

Tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh á fhorbairt i gcomhar ag Iontaobhas na gCoillte 
agus ag Cumann Forbartha Charn Tóchair.

www.droimndamh.org

Is é Iontaobhas na gCoillte
an carthanas caomhnaithe 
coillearnaí is mó le rá sa RA. 
Tá tuilleadh eolais le fáil ag
woodlandtrust.org.uk

Iontaobhas na gCoillte 
i dTuaisceart Éireann
1 Cúirt Dufferin, 
Ascaill Dufferin, Beannchar, 
Contae an Dúin BT20 3BX

Is trádmharc cláraithe é lógó 
Iontaobhas na gCoillte. Cláraithe 
i Sasana, uimh. 1982873
Is carthanas cláraithe é Iontaobhas 
na gCoillte i Sasana agus sa Bhreatain 
Bheag uimh. 294344 agus in Albain 
uimh. SCO38885
Cuideachta neamhbhrabúsach 
teoranta faoi ráthaíocht.

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair
Tuilleadh eolais:
www.ancarn.org 

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair, 
An Carn, 
Bóthar Thír Chiana, 
Machaire Rátha, 
Co. Dhoire BT46 5NH

www.droimndamh.org

Bealach an 
Ruachain (1 Km)

Bealach Loch Bran (1.5 Km)

Bealach Coillearnaí (4 Km)

Eochar

Coiste
Forbartha 
Charn
Tóchair

The Woodland 
Trust

Áit Páirceála 

Key showing joint ownership 
of Tearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh

Samplaídá bhfuil le feiceáil sa 
tearmann

Bealach an Ruachain 
(1Km)
1. Crann Uasal
2. Ríocht na mBradán
3. An Ruachan
4. Fál go Fáslach
5. Idir Dhá Ghnáthóg

Bealach Loch Bran 
(1.5 Km)
6. Fálta na Beatha
7. Loch Bran
8. Aiteann

9. Ráth agus Radharc

Bealach Coillearnaí (4 Km)
10. Seanchas agus Stair 

 na Ráthanna
11. Scéal na gCoillte
12. Raideog agis Fraochlach
13. Nuachoill
14. Ciorcal Cloch
15. Abhainn agus Eochraí
16. Gorta
17. Linn agus an saol faoi Uisce
18. Ar Imeall na gCoillte
19. Dorchlaí Dúlra
20. Léanta na mBláthanna
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1. Crann Uasal
Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós 
thiar ar fheirm Mhuintir Lochlainn. 
Tá na tailte seo in úsáid fá choinne 
réthalmhaíochta le blianta fada. Bhíodh 
eallach agus roinnt caorach ar féarach 
amuigh i rith na bliana agus is annamh a 
d’úsáidtí leas saorga ar an fheirm. Ba é an 
‘t-ionchur beag’ an cur chuige bainistíochta 
a bhí in úsáid ar bhunús fheirmeacha na 
háite. Sampla annamh is ea feirm Mhuintir 
Lochlainn de ghnáthóga ina bhfuil cuid 
mhór speiceas de lusanna agus d’ainmhithe 
atá anois tearc sa tír mórthimpeall.

Díreach taobh leis an charrchlós tá 
seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás 
bláthanna geala bána ar bhachlóga an 
chrainn seo i mí na Bealtaine.
Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an 
tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor 
tagairtí don sceach gheal sa tseanchas agus 
an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile agus 
ba ghnách leis na feirmeoirí na crainn seo 
a chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste 
ar bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste 
ar an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann 
sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

2. Ríocht na mBradán
Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. 
Is ionann ‘griollach’ agus áit fhliuch lán 
clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm 
atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn 

fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na 
Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 
míle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil 
Raithin agus déanann siad a mbealach 
aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh. 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa 
bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. 
I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar 
a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac 
Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint 
mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta 
agus logainmneacha sa cheantar, sa 
tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh 
atá in aice láimhe. 

3. An Ruachan
Anois tá tú taobh le droichead cloiche in 
áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa 
talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is 
féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh 
isteach i ndíogacha agus i sruthanna san 
áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le 
húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na 
dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá 
raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an 
logainm seo go raibh daoine ag baint ócair 
anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a 
aghaidh daite le hócar agus é agus dul i 
ndeabhadh lainne. B’fhéidir gur stad Fionn 
Mac Cumhaill féin anseo go gcuirfeadh 
sé dath cogaidh air féin roimh cheann dá 
chathanna móra.

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an 
droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha 
é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. 
Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh 
leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus 
ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil 
ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta 
is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, 
mar a dtumann sé síos go grinneall le 
feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu 
iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé 
grinneall na habhna.

4. Fál go Fáslach
Ar thaobh na láimhe deise den chosán 
tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an 
cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na 
mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, 
bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba 
thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann 
agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna 
fireanna agua baineanna orthu, bíonn 
crainn chuilinn fireann nó baineann, 
leis na caora dearga ag fás ar na crainn 
bhaineanna amháin.

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is 
ionann fáslach agus portach as a bhfuil 
an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag 
baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud 
na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad 
a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de 
thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i 
ndiaidh choncas Eilíse.

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht 
chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha 
ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán 
ag fás ann, é bán agus clúmhach le 
duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh 

Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos 
faide anonn sa tséasúr feictear sciollam 
na móna, lena bhláthanna ar chruth 
réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in 
áiteanna sa phortach atá níos fliche. 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh 
tú an drúchtín móna, lus beag álainn 
ach marfach, a bheireann ar chuileoga 
bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. 
Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith 
a théann i bhfostú iontu nó díleánn an 
planda go mall í le cur leis an chothú 
bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

5. Idir Dhá Ghnáthóg
Agus sinn ag dul trasna an chosáin 
d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul 
idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, 
áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath 
orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid 
cothaithe. Thoir agus níos faide suas an 
cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, 
den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. 
Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an 
tseascann seo is ea biolar gréagáin agus 
odhrach bhallach. Tá bláthanna míne 
liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a 
chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar 
aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is 
tábhachtaí do shliocht speiceas amháin 
féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá 
a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas 
féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach 
bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus 
i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair 
ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. 
Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith 
do bholb na an fhritileáin réiseagus is í 
an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas 
ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh 
leighis thábhachtach í an odhrach bhallach 
mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le 
galar an tochais nó an gad brád. Faigheann 
go leor feithidí féasta neachtair agus 
pailine amach sa tsamhradh i mblátha 
cruinneogacha na hodhraí ballaí. 

Bealach Dhroim nDamh 
(6.5 Km)

Bealach an Ruachain (1 Km)
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Bealach Coillearnaí

haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon.

Coillearnach Nua 
Cuireadh na crainn óga in 1998. Is í an 
choillearnach nua seo a bheas mar fhoraois 
aibí sa todhchaí. Nuair is féidir, cloíonn an 
tIontaobhas Coillearnaí le próisis nádúrtha, 
ag ligean don choillearnach forbairt de 
réir a chéile. In amanna, ámh, úsáidtear 
barrscoitheadh - bealach traidisiúnta 
bainistithe mar a scoitear crainn, ansin 
ligtear dóibh fás arís sula dtugtar faoin 
phróiseas athuair. Thar am cuidíonn sé 
sin leis an fhlóra talún dhúchasach 
agus leis na speicis a bhaineann leis, 
mar shampla an Fritileán Geal agus an 
Breacfhéileacán Coille.

Féarach agus Bogach
Tá neart gnáthóg féarach agus bogach 
sa tearmann atá mar dhídean ag mórán 
speiceas de lus agus de mhíol. I measc 
na mbláthanna tá an Gliográn mín álainn 
agus Glanrosc beag bídeach ann. Tá rún 
ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go 
bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar 
fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an Gliográn agus an 
Glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. 
Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil 
flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh 
go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. Bíonn an 
lámh in uachtar ag an súsán sna bogaigh 
mhóna nó portaigh, go dearfach bheadh 
sé fíor a rá gurb é an súsán máthair na 
Móna mar is iad iarsmaí an chaonaigh 
sin an comhdhamhna i mó i móin na 
bportach. Fásann an Drúchtín Móna 
sna portaigh fosta. Lus beag álainn ach 
marfach é an Drúchtín Móna a bheireann 
ar chuileoga bídeacha ina adharcáin 
fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag 
cuileoigín ar bith a théann i bhfostú 
iontu nó díleánn an planda go mall í le 
cur leis an chothú bhocht ón chré fhliuch 
mhóinteach.

Míle fáilte go Tearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. 

Is togra comhoibrithe é an tearmann 
seo idir an tIontaobhas Coillearnaí agus 
Cumann Forbartha Charn Tóchair. Is 
leis an Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 
80 acra de Choill Dhroim nDamh, ar 
an taobh thoir den tearmann. Tá idir 
choillearnach ársa agus choillearnach 
nuaphlandaithe sa chuid seo chomh 
maith le roinnt gnáthóga bogaigh. 
Is leis an Chumann Forbartha an 130 
acra ar an taobh thiar den tearmann 
mar a bhfuil feirm Mhuintir Lochlainn 
tráth agus meascán de ghnáthóga 
éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach 
ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga 
innilte ársa agus bogaigh. Déanann 
an dá eagraíocht monatóireacht agus 
bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh 
ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le 
cuairteoirí araon.

Tá réimse de ghnáthóga sa tearmann 
a bhíodh coitianta in Éirinn tráth ach 
atá ag éirí níos annaimhe i ré seo na 
dianfheirmeoireachta. Is tearmann 
tábhachtach é seo dár mbithéagsúlacht, 
óir tá an réimse fairsing de ghnáthóga 
idirghaolmhara ina mhionsamhail den 
tírdhreach a bhí againn fadó.

Tá trí áit chónaithe ársa, ar a dtugtar 
ráthanna, sa tearmann chomh maith. 
Is dócha go bhfuil áiteanna ársa eile a 
bhaineann lenár sinsir sa choillearnach 
chomh maith, ag fanacht go dtiocfaidh 
muid orthu. 

Is é Droim nDamh an cnoc caol fada atá 
ina luí thuaidh theas i lár an tearmainn. 
Tá an cnoc seo ainmnithe as damh nó fia 
fireann.

Réamhrá

An Chopróg Bheag Drúchtín Móna

Coillearnach Ársa
Tugann eolas áitiúil, a dtacaíonn taighde ar 
sheanléarscáileanna leis, le fios go bhfuil 
coillte ar Dhroim nDamh le corradh mór le 
400 bliain, agus is dóiche na mílte bliain. 
Bhí na coillte seo mar chuid de choillte 
ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na 
Coilleadh Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór 
den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna 
a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar le linn choncas Eilíse ar 
Ghaeil Uladh ag deireadh an 16ú haois le 
cuidiú le plandáil Albanach agus Shasanach 
ina dhiaidh sin. Faoi dheireadh an 17ú 

An Barr Buí ar Bhiolar Gréagáin

Dearcáin na Darach Sléibhe 

Tearmann tábhachtach dár 
mbithéagsúlacht agus 

mionsamhail dár 
dtírdhreach ársa.

Buíochas

Is a bhuí le maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir agus ó Ghníomhaireacht 
Timpeallachta Thuaisceart Éireann a féadadh Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh
a cheannach agus a bhainistiú.

Tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh á fhorbairt i gcomhar ag Iontaobhas na gCoiste 
agus ag Cumann Forbartha Charn Tóchair.

www.drumnaph.org/ga

Is é aann  ttIIoonnttaaoobbhhaass  CCooiilllleeaarrnnaaíí  
an carthanas caomhnaithe 
coillearnaí is mó le rá sa RA. 
Tá tuilleadh eolais le fáil ag 
woodlandtrust.org.uk

Iontaobhas Coillearnaí 
Thuaisceart Éireann
1 Cúirt Dhuifriain, 
Ascaill Dhuifriain, Beannchar, 
Contae an Dúin BT20 3BX

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair 
Tuilleadh eolais: 
www.ancarn.org 

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair, 
An Carn, 
Bóthar Thír Chiana, 
Machaire Rátha, Co. 
Dhoire BT46 5NH

Cosáin Siúil Threoraithe

Bealach an 
Ruachain (1 Km)

Bealach Loch Bran (1.5 Km)

Bealach Coillearnaí (4 Km)
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The Woodland 
Trust

Áit Páirceála 

Key showing joint ownership 
of Tearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh

Samplaídá bhfuil le feiceáil sa 
tearmann

Bealach an Ruachain 
(1Km)
1. Crann Uasal
2. Ríocht na mBradán
3. An Ruachan
4. Fál go Fáslach
5. Idir Dhá Ghnáthóg

Bealach Loch Bran 
(1.5 Km)
6. Fálta na Beatha
7. Loch Bran
8. Aiteann

9. Ráth agus Radharc

Bealach Coillearnaí (4 Km)
10. Seanchas agus Stair 

 na Ráthanna
11. Scéal na gCoillte
12. Raideog agis Fraochlach
13. Nuachoill
14. Ciorcal Cloch
15. Abhainn agus Eochraí
16. Gorta
17. Linn agus an saol faoi Uisce
18. Ar Imeall na gCoillte
19. Dorchlaí Dúlra
20. Léanta na mBláthanna
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1. Crann Uasal
Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós 
thiar ar fheirm Mhuintir Lochlainn. 
Tá na tailte seo in úsáid fá choinne 
réthalmhaíochta le blianta fada. Bhíodh 
eallach agus roinnt caorach ar féarach 
amuigh i rith na bliana agus is annamh a 
d’úsáidtí leas saorga ar an fheirm. Ba é an 
‘t-ionchur beag’ an cur chuige bainistíochta 
a bhí in úsáid ar bhunús fheirmeacha na 
háite. Sampla annamh is ea feirm Mhuintir 
Lochlainn de ghnáthóga ina bhfuil cuid 
mhór speiceas de lusanna agus d’ainmhithe 
atá anois tearc sa tír mórthimpeall.

Díreach taobh leis an charrchlós tá 
seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás 
bláthanna geala bána ar bhachlóga an 
chrainn seo i mí na Bealtaine.
Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an 
tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor 
tagairtí don sceach gheal sa tseanchas agus 
an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile agus 
ba ghnách leis na feirmeoirí na crainn seo 
a chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste 
ar bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste 
ar an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann 
sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

2. Ríocht na mBradán
Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. 
Is ionann ‘griollach’ agus áit fhliuch lán 
clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm 
atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn 

fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na 
Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 
míle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil 
Raithin agus déanann siad a mbealach 
aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh. 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa 
bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. 
I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar 
a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac 
Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint 
mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta 
agus logainmneacha sa cheantar, sa 
tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh 
atá in aice láimhe. 

3. An Ruachan
Anois tá tú taobh le droichead cloiche in 
áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa 
talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is 
féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh 
isteach i ndíogacha agus i sruthanna san 
áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le 
húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na 
dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá 
raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an 
logainm seo go raibh daoine ag baint ócair 
anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a 
aghaidh daite le hócar agus é agus dul i 
ndeabhadh lainne. B’fhéidir gur stad Fionn 
Mac Cumhaill féin anseo go gcuirfeadh 
sé dath cogaidh air féin roimh cheann dá 
chathanna móra.

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an 
droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha 
é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. 
Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh 
leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus 
ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil 
ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta 
is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, 
mar a dtumann sé síos go grinneall le 
feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu 
iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé 
grinneall na habhna.

4. Fál go Fáslach
Ar thaobh na láimhe deise den chosán 
tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an 
cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na 
mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, 
bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba 
thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann 
agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna 
fireanna agua baineanna orthu, bíonn 
crainn chuilinn fireann nó baineann, 
leis na caora dearga ag fás ar na crainn 
bhaineanna amháin.

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is 
ionann fáslach agus portach as a bhfuil 
an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag 
baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud 
na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad 
a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de 
thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i 
ndiaidh choncas Eilíse.

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht 
chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha 
ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán 
ag fás ann, é bán agus clúmhach le 
duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh 

Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos 
faide anonn sa tséasúr feictear sciollam 
na móna, lena bhláthanna ar chruth 
réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in 
áiteanna sa phortach atá níos fliche. 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh 
tú an drúchtín móna, lus beag álainn 
ach marfach, a bheireann ar chuileoga 
bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. 
Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith 
a théann i bhfostú iontu nó díleánn an 
planda go mall í le cur leis an chothú 
bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

5. Idir Dhá Ghnáthóg
Agus sinn ag dul trasna an chosáin 
d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul 
idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, 
áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath 
orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid 
cothaithe. Thoir agus níos faide suas an 
cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, 
den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. 
Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an 
tseascann seo is ea biolar gréagáin agus 
odhrach bhallach. Tá bláthanna míne 
liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a 
chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar 
aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is 
tábhachtaí do shliocht speiceas amháin 
féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá 
a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas 
féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach 
bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus 
i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair 
ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. 
Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith 
do bholb na an fhritileáin réiseagus is í 
an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas 
ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh 
leighis thábhachtach í an odhrach bhallach 
mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le 
galar an tochais nó an gad brád. Faigheann 
go leor feithidí féasta neachtair agus 
pailine amach sa tsamhradh i mblátha 
cruinneogacha na hodhraí ballaí. 
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haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon.

Coillearnach Nua 
Cuireadh na crainn óga in 1998. Is í an 
choillearnach nua seo a bheas mar fhoraois 
aibí sa todhchaí. Nuair is féidir, cloíonn an 
tIontaobhas Coillearnaí le próisis nádúrtha, 
ag ligean don choillearnach forbairt de 
réir a chéile. In amanna, ámh, úsáidtear 
barrscoitheadh - bealach traidisiúnta 
bainistithe mar a scoitear crainn, ansin 
ligtear dóibh fás arís sula dtugtar faoin 
phróiseas athuair. Thar am cuidíonn sé 
sin leis an fhlóra talún dhúchasach 
agus leis na speicis a bhaineann leis, 
mar shampla an Fritileán Geal agus an 
Breacfhéileacán Coille.

Tá réimse de ghnáthóga sa tearmann 
a bhíodh coitianta in Éirinn tráth ach 
atá ag éirí níos annaimhe i ré seo na 
dianfheirmeoireachta. Is tearmann 
tábhachtach é seo dár mbithéagsúlacht, 
óir tá an réimse fairsing de ghnáthóga 
idirghaolmhara ina mhionsamhail den 
tírdhreach a bhí againn fadó.

Tá trí áit chónaithe ársa, ar a dtugtar 
ráthanna, sa tearmann chomh maith. 
Is dócha go bhfuil áiteanna ársa eile a 
bhaineann lenár sinsir sa choillearnach 
chomh maith, ag fanacht go dtiocfaidh 
muid orthu. 

Is é Droim nDamh an cnoc caol fada atá 
ina luí thuaidh theas i lár an tearmainn. 
Tá an cnoc seo ainmnithe as damh nó fia 
fireann.

An Chopróg Bheag Drúchtín Móna

Féarach agus Bogach
Tá neart gnáthóg féarach agus bogach 
sa tearmann atá mar dhídean ag mórán 
speiceas de lus agus de mhíol. I measc na 
mbláthanna tá an gliográn mín álainn 
agus glanrosc beag bídeach ann. Tá rún 
ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go 
bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar 
fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an Gliográn agus an 
Glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. 
Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil 
flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh 
go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. Bíonn an 
lámh in uachtar ag an tsúsán sna bogaigh 
mhóna nó portaigh, go dearfa bheadh sé 
fíor a rá gurb é an súsán máthair na móna 
mar is iad iarsmaí an chaonaigh sin an 
bunábhar i móin na bportach. Fásann an 
drúchtín móna 
sna portaigh fosta. Lus beag álainn ach 
marfach é an Drúchtín Móna a bheireann 
ar chuileoga bídeacha ina adharcáin 
fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag 
cuileoigín ar bith a théann i bhfostú iontu 
nó díleánn an planda go mall í le cur leis 
an chothú bhocht ón chré fhliuch 
mhóinteach.

Coillearnach Ársa
Tugann eolas áitiúil, a dtacaíonn taighde ar 
sheanléarscáileanna leis, le fios go bhfuil 
coillte ar Dhroim nDamh le corradh mór le 
400 bliain, agus is dóiche na mílte bliain. 
Bhí na coillte seo mar chuid de choillte 
ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na 
Coilleadh Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór 
den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna 
a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar le linn choncas Eilíse ar 
Ghaeil Uladh ag deireadh an 16ú haois le 
cuidiú le plandáil Albanach agus Shasanach 
ina dhiaidh sin. Faoi dheireadh an 17ú 

An Barr Buí ar Bhiolar Gréagáin

Tearmann tábhachtach dár 
mbithéagsúlacht agus 

mionsamhail dár 
dtírdhreach ársa.

Buíochas

Is a bhuí le maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir agus ó Ghníomhaireacht
Timpeallachta Thuaisceart Éireann a féadadh Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh
a cheannach agus a bhainistiú.

Tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh á fhorbairt i gcomhar ag Iontaobhas na gCoillte 
agus ag Cumann Forbartha Charn Tóchair.

www.droimndamh.org

Is é Iontaobhas na gCoillte
an carthanas caomhnaithe 
coillearnaí is mó le rá sa RA. 
Tá tuilleadh eolais le fáil ag
woodlandtrust.org.uk

Iontaobhas na gCoillte 
i dTuaisceart Éireann
1 Cúirt Dufferin, 
Ascaill Dufferin, Beannchar, 
Contae an Dúin BT20 3BX

Is trádmharc cláraithe é lógó 
Iontaobhas na gCoillte. Cláraithe 
i Sasana, uimh. 1982873
Is carthanas cláraithe é Iontaobhas 
na gCoillte i Sasana agus sa Bhreatain 
Bheag uimh. 294344 agus in Albain 
uimh. SCO38885
Cuideachta neamhbhrabúsach 
teoranta faoi ráthaíocht.

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair
Tuilleadh eolais:
www.ancarn.org 

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair, 
An Carn, 
Bóthar Thír Chiana, 
Machaire Rátha, 
Co. Dhoire BT46 5NH

www.droimndamh.org
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Key showing joint ownership 
of Tearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh

Réamhrá
Míle fáilte go Tearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. 

Is togra comhoibrithe é an tearmann seo 
idir an tIontaobhas Coillearnaí agus 
Coiste Forbartha Charn Tóchair. Is leis an 
Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 80 acra 
de Choill Dhroim nDamh, ar 
an taobh thoir den tearmann. Tá idir 
choillearnach ársa agus choillearnach 
nuaphlandaithe sa chuid seo chomh 
maith le roinnt gnáthóga bogaigh. 
Is leis an "Coiste Forbartha an 130 acra 
ar an taobh thiar den tearmann mar a 
bhfuil feirm Mhuintir Uí Lachtnáin tráth 
agus meascán de ghnáthóga 
éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach 
ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga 
innilte ársa agus bogaigh. Déanann 
an dá eagraíocht monatóireacht agus 
bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh 
ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le 
cuairteoirí araon.

Samplaídá bhfuil le feiceáil sa 
tearmann

Dearcáin na Darach Sléibhe 

Bealach an Ruachain 
(1Km)
1. Crann Uasal
2. Ríocht na mBradán
3. An Ruachan
4. Fál go Fáslach
5. Idir Dhá Ghnáthóg

Bealach Loch Bran 
(1.5 Km)
6. Fálta na Beatha
7. Loch Bran
8. Aiteann

9. Ráth agus Radharc

Bealach Coillearnaí (4 Km)
10. Seanchas agus Stair 

 na Ráthanna
11. Scéal na gCoillte
12. Raideog agis Fraochlach
13. Nuachoill
14. Ciorcal Cloch
15. Abhainn agus Eochraí
16. Gorta
17. Linn agus an saol faoi Uisce
18. Ar Imeall na gCoillte
19. Dorchlaí Dúlra
20. Léanta na mBláthanna
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1. Crann Uasal
Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós 
thiar ar fheirm Mhuintir Lochlainn. 
Tá na tailte seo in úsáid fá choinne 
réthalmhaíochta le blianta fada. Bhíodh 
eallach agus roinnt caorach ar féarach 
amuigh i rith na bliana agus is annamh a 
d’úsáidtí leas saorga ar an fheirm. Ba é an 
‘t-ionchur beag’ an cur chuige bainistíochta 
a bhí in úsáid ar bhunús fheirmeacha na 
háite. Sampla annamh is ea feirm Mhuintir 
Lochlainn de ghnáthóga ina bhfuil cuid 
mhór speiceas de lusanna agus d’ainmhithe 
atá anois tearc sa tír mórthimpeall.

Díreach taobh leis an charrchlós tá 
seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás 
bláthanna geala bána ar bhachlóga an 
chrainn seo i mí na Bealtaine.
Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an 
tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor 
tagairtí don sceach gheal sa tseanchas agus 
an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile agus 
ba ghnách leis na feirmeoirí na crainn seo 
a chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste 
ar bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste 
ar an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann 
sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

2. Ríocht na mBradán
Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. 
Is ionann ‘griollach’ agus áit fhliuch lán 
clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm 
atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn 

fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na 
Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 
míle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil 
Raithin agus déanann siad a mbealach 
aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh. 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa 
bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. 
I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar 
a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac 
Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint 
mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta 
agus logainmneacha sa cheantar, sa 
tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh 
atá in aice láimhe. 

3. An Ruachan
Anois tá tú taobh le droichead cloiche in 
áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa 
talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is 
féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh 
isteach i ndíogacha agus i sruthanna san 
áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le 
húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na 
dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá 
raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an 
logainm seo go raibh daoine ag baint ócair 
anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a 
aghaidh daite le hócar agus é agus dul i 
ndeabhadh lainne. B’fhéidir gur stad Fionn 
Mac Cumhaill féin anseo go gcuirfeadh 
sé dath cogaidh air féin roimh cheann dá 
chathanna móra.

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an 
droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha 
é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. 
Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh 
leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus 
ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil 
ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta 
is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, 
mar a dtumann sé síos go grinneall le 
feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu 
iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé 
grinneall na habhna.

4. Fál go Fáslach
Ar thaobh na láimhe deise den chosán 
tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an 
cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na 
mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, 
bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba 
thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann 
agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna 
fireanna agua baineanna orthu, bíonn 
crainn chuilinn fireann nó baineann, 
leis na caora dearga ag fás ar na crainn 
bhaineanna amháin.

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is 
ionann fáslach agus portach as a bhfuil 
an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag 
baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud 
na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad 
a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de 
thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i 
ndiaidh choncas Eilíse.

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht 
chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha 
ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán 
ag fás ann, é bán agus clúmhach le 
duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh 

Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos 
faide anonn sa tséasúr feictear sciollam 
na móna, lena bhláthanna ar chruth 
réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in 
áiteanna sa phortach atá níos fliche. 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh 
tú an drúchtín móna, lus beag álainn 
ach marfach, a bheireann ar chuileoga 
bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. 
Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith 
a théann i bhfostú iontu nó díleánn an 
planda go mall í le cur leis an chothú 
bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

5. Idir Dhá Ghnáthóg
Agus sinn ag dul trasna an chosáin 
d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul 
idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, 
áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath 
orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid 
cothaithe. Thoir agus níos faide suas an 
cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, 
den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. 
Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an 
tseascann seo is ea biolar gréagáin agus 
odhrach bhallach. Tá bláthanna míne 
liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a 
chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar 
aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is 
tábhachtaí do shliocht speiceas amháin 
féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá 
a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas 
féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach 
bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus 
i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair 
ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. 
Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith 
do bholb na an fhritileáin réiseagus is í 
an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas 
ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh 
leighis thábhachtach í an odhrach bhallach 
mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le 
galar an tochais nó an gad brád. Faigheann 
go leor feithidí féasta neachtair agus 
pailine amach sa tsamhradh i mblátha 
cruinneogacha na hodhraí ballaí. 

Bealach Dhroim nDamh 
(6.5 Km)

Bealach an Ruachain (1 Km)
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Bealach Coillearnaí

haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon.

Coillearnach Nua 
Cuireadh na crainn óga in 1998. Is í an 
choillearnach nua seo a bheas mar fhoraois 
aibí sa todhchaí. Nuair is féidir, cloíonn an 
tIontaobhas Coillearnaí le próisis nádúrtha, 
ag ligean don choillearnach forbairt de 
réir a chéile. In amanna, ámh, úsáidtear 
barrscoitheadh - bealach traidisiúnta 
bainistithe mar a scoitear crainn, ansin 
ligtear dóibh fás arís sula dtugtar faoin 
phróiseas athuair. Thar am cuidíonn sé 
sin leis an fhlóra talún dhúchasach 
agus leis na speicis a bhaineann leis, 
mar shampla an Fritileán Geal agus an 
Breacfhéileacán Coille.

Féarach agus Bogach
Tá neart gnáthóg féarach agus bogach 
sa tearmann atá mar dhídean ag mórán 
speiceas de lus agus de mhíol. I measc 
na mbláthanna tá an Gliográn mín álainn 
agus Glanrosc beag bídeach ann. Tá rún 
ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go 
bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar 
fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an Gliográn agus an 
Glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. 
Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil 
flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh 
go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. Bíonn an 
lámh in uachtar ag an súsán sna bogaigh 
mhóna nó portaigh, go dearfach bheadh 
sé fíor a rá gurb é an súsán máthair na 
Móna mar is iad iarsmaí an chaonaigh 
sin an comhdhamhna i mó i móin na 
bportach. Fásann an Drúchtín Móna 
sna portaigh fosta. Lus beag álainn ach 
marfach é an Drúchtín Móna a bheireann 
ar chuileoga bídeacha ina adharcáin 
fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag 
cuileoigín ar bith a théann i bhfostú 
iontu nó díleánn an planda go mall í le 
cur leis an chothú bhocht ón chré fhliuch 
mhóinteach.

Tá réimse de ghnáthóga sa tearmann 
a bhíodh coitianta in Éirinn tráth ach 
atá ag éirí níos annaimhe i ré seo na 
dianfheirmeoireachta. Is tearmann 
tábhachtach é seo dár mbithéagsúlacht, 
óir tá an réimse fairsing de ghnáthóga 
idirghaolmhara ina mhionsamhail den 
tírdhreach a bhí againn fadó.

Tá trí áit chónaithe ársa, ar a dtugtar 
ráthanna, sa tearmann chomh maith. 
Is dócha go bhfuil áiteanna ársa eile a 
bhaineann lenár sinsir sa choillearnach 
chomh maith, ag fanacht go dtiocfaidh 
muid orthu. 

Is é Droim nDamh an cnoc caol fada atá 
ina luí thuaidh theas i lár an tearmainn. 
Tá an cnoc seo ainmnithe as damh nó fia 
fireann.

An Chopróg Bheag Drúchtín Móna

Coillearnach Ársa
Tugann eolas áitiúil, a dtacaíonn taighde ar 
sheanléarscáileanna leis, le fios go bhfuil 
coillte ar Dhroim nDamh le corradh mór le 
400 bliain, agus is dóiche na mílte bliain. 
Bhí na coillte seo mar chuid de choillte 
ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na 
Coilleadh Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór 
den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna 
a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar le linn choncas Eilíse ar 
Ghaeil Uladh ag deireadh an 16ú haois le 
cuidiú le plandáil Albanach agus Shasanach 
ina dhiaidh sin. Faoi dheireadh an 17ú 

An Barr Buí ar Bhiolar Gréagáin

Tearmann tábhachtach dár 
mbithéagsúlacht agus 

mionsamhail dár 
dtírdhreach ársa.

Buíochas

Is a bhuí le maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir agus ó Ghníomhaireacht
Timpeallachta Thuaisceart Éireann a féadadh Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh
a cheannach agus a bhainistiú.

Tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh á fhorbairt i gcomhar ag Iontaobhas na gCoillte 
agus ag Cumann Forbartha Charn Tóchair.

www.droimndamh.org

Is é Iontaobhas na gCoillte
an carthanas caomhnaithe 
coillearnaí is mó le rá sa RA. 
Tá tuilleadh eolais le fáil ag
woodlandtrust.org.uk

Iontaobhas na gCoillte 
i dTuaisceart Éireann
1 Cúirt Dufferin, 
Ascaill Dufferin, Beannchar, 
Contae an Dúin BT20 3BX

Is trádmharc cláraithe é lógó 
Iontaobhas na gCoillte. Cláraithe 
i Sasana, uimh. 1982873
Is carthanas cláraithe é Iontaobhas 
na gCoillte i Sasana agus sa Bhreatain 
Bheag uimh. 294344 agus in Albain 
uimh. SCO38885
Cuideachta neamhbhrabúsach 
teoranta faoi ráthaíocht.

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair
Tuilleadh eolais:
www.ancarn.org 

Coiste Forbartha 
Charn Tóchair, 
An Carn, 
Bóthar Thír Chiana, 
Machaire Rátha, 
Co. Dhoire BT46 5NH

www.droimndamh.org

Bealach an 
Ruachain (1 Km)

Bealach Loch Bran (1.5 Km)

Bealach Coillearnaí (4 Km)

Eochar

Coiste
Forbartha 
Charn
Tóchair

The Woodland 
Trust

Áit Páirceála 

Key showing joint ownership 
of Tearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh

Réamhrá
Míle fáilte go Tearmann Dúlra 
Dhroim nDamh. 

Is togra comhoibrithe é an tearmann seo 
idir an tIontaobhas Coillearnaí agus 
Coiste Forbartha Charn Tóchair. Is leis an 
Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 80 acra 
de Choill Dhroim nDamh, ar 
an taobh thoir den tearmann. Tá idir 
choillearnach ársa agus choillearnach 
nuaphlandaithe sa chuid seo chomh 
maith le roinnt gnáthóga bogaigh. 
Is leis an Choiste Forbartha an 130 acra 
ar an taobh thiar den tearmann mar a 
raibh feirm Mhuintir Lachtnáin tráth 
agus meascán de ghnáthóga 
éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach 
ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga 
innilte ársa agus bogaigh. Déanann 
an dá eagraíocht monatóireacht agus 
bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh 
ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le 
cuairteoirí araon.

Samplaídá bhfuil le feiceáil sa 
tearmann

Dearcáin na Darach Sléibhe 

Bealach an Ruachain 
(1Km)
1. Crann Uasal
2. Ríocht na mBradán
3. An Ruachan
4. Fál go Fáslach
5. Idir Dhá Ghnáthóg

Bealach Loch Bran 
(1.5 Km)
6. Fálta na Beatha
7. Loch Bran
8. Aiteann

9. Ráth agus Radharc

Bealach Coillearnaí (4 Km)
10. Seanchas agus Stair 

 na Ráthanna
11. Scéal na gCoillte
12. Raideog agis Fraochlach
13. Nuachoill
14. Ciorcal Cloch
15. Abhainn agus Eochraí
16. Gorta
17. Linn agus an saol faoi Uisce
18. Ar Imeall na gCoillte
19. Dorchlaí Dúlra
20. Léanta na mBláthanna
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In An Carn, ionad pobail, díreach 
míle síos an bóthar:

•An Croí, Teach Caife agus Bistro
•An Teach Glas, Lóistín Féinfhreastail
•Siopa, An Carn 
•An Coire, Ionad Ealaíon

Clibeáil, seiceáil isteach agus roinn 
grianghraif as do chuairt ar líne 

Cosáin Siúil Threoraithe (6.5 Km)

Tearmann Dúlra Dhroim nDamh 
15 Bóthar Leath Chiana 
Machaire Rátha BT46 5PB

Cosáin Siúil Threoraithe



W
TM

L/
M

ic
ha

el
 C

oo
pe

r

W
TM

L/
M

ic
ha

el
 C

oo
pe

r

W
TM

L/
Pr

es
s 

Ey
e

W
TM

L/
Jo

hn
 B

ri
dg

es

W
TM

L/
Jo

hn
 B

ri
dg

es
W

TM
L/

M
ic

ha
el

 C
oo

pe
r

W
TM

L/
M

ic
ha

el
 C

oo
pe

r

W
TM

L/
Pr

es
s 

Ey
e

W
TM

L/
Ke

it
h 

H
ug

ge
tt

W
TM

L/
Pa

ul
 s

tr
er

ry

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air.  Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air.  Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air.  Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air.  Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air.  Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
a bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail cloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas sa 
cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht ar na 
clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht agus 
cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) An Bealach Coillearna (4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

10. Seanchas agus Stair na
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn mac Cumhaill. Dar leis an 
tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, iad 
an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i i gcoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, le 
cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán, go bhfuil coill aibí anseo leis 

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
a bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail cloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas sa 
cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht ar na 
clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht agus 
cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) An Bealach Coillearna (4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

10. Seanchas agus Stair na
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn mac Cumhaill. Dar leis an 
tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, iad 
an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i i gcoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, le 
cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán, go bhfuil coill aibí anseo leis 

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
a bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail cloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas sa 
cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht ar na 
clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht agus 
cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) An Bealach Coillearna (4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

10. Seanchas agus Stair na
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn mac Cumhaill. Dar leis an 
tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, iad 
an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i i gcoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, le 
cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán, go bhfuil coill aibí anseo leis 

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú 
draíochta Fhinn mhic Cumhaill, Bran, a 
fuair bás, deirtear, le linn dó a bheith ag 
seilg an daimh dhraíochta. Cuimhnítear air 
ag Loch Bran sa tearmann. Loingeach 
iontach contúirteach atá sa loch anois, nó 
tá sé plúchta le fásra le himeacht na 
gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara suí 
sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar Sheán 
ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó shaighdiúirí 
Shasana nuair a bhí siad á thabhairt go 
Doire lena thriail. Agus iad ag dul thar 
Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán ar na 
saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé 
na bonnaí dó síos na fargáin chun na 
saoirse agus na saighdiúirí sna sála air. Níos 
faide anonn sa tóir rinne Seán léim eile 
anonn an aill ag Coill an Easa, áit ar a 
dtugtar ‘Léim Sheáin’ go dtí an lá atá inniu 
ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú 
draíochta Fhinn mhic Cumhaill, Bran, a 
fuair bás, deirtear, le linn dó a bheith ag 
seilg an daimh dhraíochta. Cuimhnítear air 
ag Loch Bran sa tearmann. Loingeach 
iontach contúirteach atá sa loch anois, nó 
tá sé plúchta le fásra le himeacht na 
gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara suí 
sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar Sheán 
ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó shaighdiúirí 
Shasana nuair a bhí siad á thabhairt go 
Doire lena thriail. Agus iad ag dul thar 
Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán ar na 
saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé 
na bonnaí dó síos na fargáin chun na 
saoirse agus na saighdiúirí sna sála air. Níos 
faide anonn sa tóir rinne Seán léim eile 
anonn an aill ag Coill an Easa, áit ar a 
dtugtar ‘Léim Sheáin’ go dtí an lá atá inniu 
ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú 
draíochta Fhinn mhic Cumhaill, Bran, a 
fuair bás, deirtear, le linn dó a bheith ag 
seilg an daimh dhraíochta. Cuimhnítear air 
ag Loch Bran sa tearmann. Loingeach 
iontach contúirteach atá sa loch anois, nó 
tá sé plúchta le fásra le himeacht na 
gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara suí 
sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar Sheán 
ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó shaighdiúirí 
Shasana nuair a bhí siad á thabhairt go 
Doire lena thriail. Agus iad ag dul thar 
Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán ar na 
saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé 
na bonnaí dó síos na fargáin chun na 
saoirse agus na saighdiúirí sna sála air. Níos 
faide anonn sa tóir rinne Seán léim eile 
anonn an aill ag Coill an Easa, áit ar a 
dtugtar ‘Léim Sheáin’ go dtí an lá atá inniu 
ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú 
draíochta Fhinn mhic Cumhaill, Bran, a 
fuair bás, deirtear, le linn dó a bheith ag 
seilg an daimh dhraíochta. Cuimhnítear air 
ag Loch Bran sa tearmann. Loingeach 
iontach contúirteach atá sa loch anois, nó 
tá sé plúchta le fásra le himeacht na 
gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara suí 
sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar Sheán 
ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó shaighdiúirí 
Shasana nuair a bhí siad á thabhairt go 
Doire lena thriail. Agus iad ag dul thar 
Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán ar na 
saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé 
na bonnaí dó síos na fargáin chun na 
saoirse agus na saighdiúirí sna sála air. Níos 
faide anonn sa tóir rinne Seán léim eile 
anonn an aill ag Coill an Easa, áit ar a 
dtugtar ‘Léim Sheáin’ go dtí an lá atá inniu 
ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú 
draíochta Fhinn mhic Cumhaill, Bran, a 
fuair bás, deirtear, le linn dó a bheith ag 
seilg an daimh dhraíochta. Cuimhnítear air 
ag Loch Bran sa tearmann. Loingeach 
iontach contúirteach atá sa loch anois, nó 
tá sé plúchta le fásra le himeacht na 
gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara suí 
sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar Sheán 
ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó shaighdiúirí 
Shasana nuair a bhí siad á thabhairt go 
Doire lena thriail. Agus iad ag dul thar 
Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán ar na 
saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé 
na bonnaí dó síos na fargáin chun na 
saoirse agus na saighdiúirí sna sála air. Níos 
faide anonn sa tóir rinne Seán léim eile 
anonn an aill ag Coill an Easa, áit ar a 
dtugtar ‘Léim Sheáin’ go dtí an lá atá inniu 
ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú 
draíochta Fhinn mhic Cumhaill, Bran, a 
fuair bás, deirtear, le linn dó a bheith ag 
seilg an daimh dhraíochta. Cuimhnítear air 
ag Loch Bran sa tearmann. Loingeach 
iontach contúirteach atá sa loch anois, nó 
tá sé plúchta le fásra le himeacht na 
gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara suí 
sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar Sheán 
ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó shaighdiúirí 
Shasana nuair a bhí siad á thabhairt go 
Doire lena thriail. Agus iad ag dul thar 
Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán ar na 
saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé 
na bonnaí dó síos na fargáin chun na 
saoirse agus na saighdiúirí sna sála air. Níos 
faide anonn sa tóir rinne Seán léim eile 
anonn an aill ag Coill an Easa, áit ar a 
dtugtar ‘Léim Sheáin’ go dtí an lá atá inniu 
ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá pháirc, 
ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. Dorchlaí Dúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
tsuíomh thábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar éill sna
limistéir shainithe nó in aice le
beostoc

• Bruscar a thabhairt abhaile
leat

• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat a bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le An 
Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá pháirc, 
ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. Dorchlaí Dúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
tsuíomh thábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar éill sna
limistéir shainithe nó in aice le
beostoc

• Bruscar a thabhairt abhaile
leat

• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat a bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le An 
Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá pháirc, 
ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. Dorchlaí Dúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
tsuíomh thábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar éill sna
limistéir shainithe nó in aice le
beostoc

• Bruscar a thabhairt abhaile
leat

• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat a bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le An 
Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá pháirc, 
ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. Dorchlaí Dúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
tsuíomh thábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar éill sna
limistéir shainithe nó in aice le
beostoc

• Bruscar a thabhairt abhaile
leat

• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat a bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le An 
Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra Pobail 
Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá pháirc, 
ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. Dorchlaí Dúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

10. Seanchas agus Stair na 
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn Mac Cumhaill. Dar leis 
an tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, 
iad an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, 
le cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail chloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas 
sa cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht 
ar na clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht 
agus cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) Bealach Coillearnaí(4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
tsuíomh thábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar éill sna
limistéir shainithe nó in aice le
beostoc

• Bruscar a thabhairt abhaile
leat

• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

Ar mhaith leat a bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le An 
Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

Coill Dhroim nDamh a thugtar mar 
chnuasainm ar an mheascán iontach 
gnáthóg atá anseo, idir bhogach, 
choillearnach nuaphlandaithe agus 
choillearnach ársa - acmhainn thar a 
bheith annamh agus luachmhar.

Tá an choill ársa ann leis na céadta bliain. 
Le cuidiú ó sheanléarscáileanna, ó thaifid 
eastáit agus ó ghnéithe nádúrtha, is féidir 
í a rianú siar chomh fada le 1599. Tá an 
coll agus an cuileann le fáil taobh leis an 
dair ársa ina ceannbhrat dlúth. Tá ceann 
acu seo, Dair Mhic Cartaine, ainmnithe 
as tréadaí bó a mair sna 1860í agus a 

deirtear a chónaigh faoin chrann i rith an 
tsamhraidh.

Tá móinéar luachra thart ar an 
choillearnach ársa, agus plandaíodh 
beagnach 30,000 crann dúchasach sna 
páirceanna ar an taobh ó thuaidh. Is 
gnáthóg rathúil é seo uilig don fhiadhúlra, 
idir Spioróga agus Chlamháin agus 
Mhadraí Uisce agus Ghiorriacha Sléibhe. 
Cuirtear fáilte ildathach roimh chuairteoirí 
san earrach leis na Lusanna Gaoithe, 
Seamsóga, Coinnle Corra agus Sabhaircíní 
atá go tiubh ar urlár na coillearnaí ársa. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
a bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail cloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas sa 
cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht ar na 
clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht agus 
cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) An Bealach Coillearna (4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

10. Seanchas agus Stair na
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn mac Cumhaill. Dar leis an 
tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, iad 
an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i i gcoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, le 
cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán, go bhfuil coill aibí anseo leis 

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

20. Léanta na mBláthanna
Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra 
Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá 
pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, 
d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar 
anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na 
páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh 
bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, 
cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca 
le héiceachóras a thugann tacaíocht 
don iliomad feithidí agus ainmhithe a 
bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir 
ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa 
gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca 
a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór 
den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn 
mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. 
Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é 
sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin 
ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann 
siad seo laghdaíonn an gliográn agus an 
glanrosc an forlámhas atá ag féar agus 
ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha 
eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar 
sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse 
speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go 
gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí 
léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Tá cloch amháin ar an bhfuil claíomh 
mór, cruit agus tríchosóg greanta uirthi. 
Tá an claíomh ann ar son cath a bhí sa 
cheantar i bhfad i bhfad ó shin idir clann 
Mhic Lochlainn agus muintir Uí Néill 
inar maraíodh an taoiseach Niall Mac 
Lochlainn. De réir an tseanchais ainmníodh 
an baile fearainn Sleacht Néill as carn 
cuimhneacháin don taoiseach atá istigh 
ann. Tá an chruit ann ar son thraidisiún 
fada an cheoil Ghaelaigh sa cheantar atá 
ag teacht chun cinn arís. Is comhartha é an 
tríchosóg a mbaineann muintir Uí Chaoilte 
feidhm aisti ar son Néill Uí Chaoilte, duine 
áitiúil a ghreann an chloch seo. 

Léiríonn an chloch le madadh allta agus 
iolar scéal ó bhaile fearainn in aice láimhe, 
Alt an Mhadaidh Bhacaigh. Chuidigh 
seanbhean a bhí ina cónaí sa ghleann le 
madadh alla nó mac tíre a bhí gortaithe. 
Chuir sí dóigh ar a chréachta agus thug 
sí aire dó go raibh sé ar a sheanléim arís. 
D’imigh an madadh allta agus chan fhaca 
an tseanbhean riamh arís é. Tamallt ina 
dhiaidh sin bhí síobadh mór sneachta ann. 
Bhí an gleann blocáilte agus cailleadh a 
lán daoine le fuacht agus le hocras, gan 
iad a bheith in ann bogadh as a dtithe. Le 
linn an ama seo chonacthas madadh alla 
aonair gach lá ag fágáil giorria ag doras na 
seanmhná go dtí gur choscair an sneachta. 

Tá an t-iolar ann ar son Ghleann an Iolair. 
Chan fhuil ach aistear beag gairid suas go 
Gleann an Iolair siar ó thuaidh thar 
an tsliabh. 

Seasann an chloch leis an chú agus an 
damh ar son an chnoic sa tearmann, 
Droim nDamh. Is é an madadh cú draíochta 
Fhinn Mhic Cumhaill, Bran, a fuair bás, 
deirtear, le linn dó bheith ag seilg an daimh 
dhraíochta. Cuimhnítear air ag Loch Bran sa 
tearmann. Loingeach iontach contúirteach 
atá sa loch anois, nó tá sé plúchta le fásra 
le himeacht na gcéadta bliain. 

Ar an cheathrú cloch chímid Seán Crosach 
Ó Maoláin, fear de bhunadh na háite 
a chaith a shaol ina ropaire go luath 
san ochtú haois déag. Mac le feirmeoir 
tionónta a bhí i Seán, ach d’imigh sé ar a 
sheachnadh nuair a díbríodh a theaghlach 
óna bhfeirm bheag agus é i dtús a shaoil. 
Dálta cuid mhór Gael cha raibh an dara 
suí sa bhuaile ag Seán ach dul a chónaí 
ar imeall an tsaoil úir iarphlandála seo 
gan é a bheith toilteanach géilleadh do 
na tiarnaí talaimh ar dhearc seisean orthu 
mar ghadaithe talaimh ar ghlac a muintir 
seilbh ar thailte Uladh corradh beag agus 
céad bliain roimhe sin. Is minic a thug Seán 
cuid mhór dar ghoid sé do bhochtáin an 
cheantair. 

I gceann de na scéalta is mó iomrá ar 
Sheán ríomhtar mar a d’éalaigh sé ó 
shaighdiúirí Shasana nuair a bhí siad á 
thabhairt go Doire lena thriail. Agus iad ag 
dul thar Shliabh Charn Tóchair d’iarr Seán 
ar na saighdiúirí na glais a bhaint de go 
dtaispeánfadh sé daofa trí léim a chuirfeadh 
iontas an domhain orthu. Chuir sé lena 
fhocal nó léim sé trí iarraidh agus thug sé na 
bonnaí dó síos na fargáin chun na saoirse 
agus na saighdiúirí sna sála air. Níos faide 
anonn sa tóir rinne Seán léim eile anonn an 
aill ag Coill an Easa, áit ar a dtugtar ‘Léim 
Sheáin’ go dtí an lá atá inniu ann. 

Déanann an chéad chloch eile, leis 
an bhradán, an long agus an ghrian, 
comóradh brónach ar na mílte ón cheantar 
agus, leoga, na milliúin Gael arbh éigean 

daofa imeacht óna dtailte, óna muintir, óna 
dteanga agus óna gcultúr lena ndóchas a 
chur i saol níos fearr ar an choigrígh thar 
sáile agus ar chúl luí na gréine, gan pilleadh 
aríst go deo. 

Ar an chloch dheireanach tá comharthaí 
ár seansinsear, an mhuintir a cheap 
ogham craobh, an córas scríbhneoireachta 
agus aibítir bunaithe ar ainmneacha na 
gcrann. Litríonn na hiogaí ar imeall na 
cloiche Droim nDamh scríofa in ogham. 
Tá na comharthaí cuacha bunaithe ar 
shnoíodóireacht ársa chomh maith ar 
charraigeacha ar fud Éireann agus níos 
faide i gcéin, ag comóradh arís na gcultúr 
agus na dtreibheanna ársa atá againn siar 
fríd am.

15. Abhainn agus Eochraí
Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn 
na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an 
áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin 
a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag 
is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé 
go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go 
hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain 
sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag 
an tsruth, don bhradán agus don bhreac 
ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga 
foirfe iad na haibhneacha clochacha don 
bhradán óg a mbíonn barr ratha air in 
uisce éadomhain gasta.

16. Gorta
Má dhearcann tú go cúramach isteach 
sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go 
bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil 
fágtha de theach beag inar chónaigh 
Sally ‘Allen’ Bradley, duine de na daoine 
deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. 
Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán 
teaghlach ag cur fúthu sa choill agus 
timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 
1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce 
agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn 
seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt 
tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i 
dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn 
bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag 
innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo 
arís go raibh Droim nDamh ag athrú go 
síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag 
imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an 
talaimh atá sa tearmann anois. 

17. Linn agus an Saol faoi Uisce
Seo eanach agus linn an tearmainn. 
Draenáladh an bogach seo agus is beag 
nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a 
leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den 
chosán mar chuid de pholasaí draenála 
na Roinne Talmhaíochta. As siocair an 

ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí 
a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. 
Mar sin cuireadh damba ar an bhogach 
lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. 
Is é an cosán féin ar feadh na habhann an 
damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal 
an uisce. Shábháil struchtúir an damba 
agus na píopaí sceite an bogach iontach 
seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag 
agus bogach cruthaithe, caomhnaithe 
nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg 
atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca 
luachra, an tsnáthaid mhór agus an 
iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a 
bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

18. Ar Imeall na gCoillte
Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn 
idir an choillearnach dhorcha agus an tír 
oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill 
chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas 
an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne 
tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann 
is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. 
De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac 
Cartaíne a raibh léamh agus scríobh 
aige ag am nach raibh sin ag mórán. 
Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i 
dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith 
an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna 
coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios 
cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne 
sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa 
cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara 
leath den 19ú haois a bhí sé. 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh 
iontach go deo tábhachtach a fhad is a 
bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán 
dár n-éanacha, feithidí agus mamach, 

ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an 
tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga 
á mbeathú féin ar an iliomad cuileog 
a thig taobh leis an choill ar an aer. Le 
breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh 
fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin 
ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe 
na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a 
dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha 
na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul 
i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo 
ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, 
ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an 
leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa 
cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do 
lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce 
theacht isteach. 

19. DorchlaíDúlra
Tá tú anois in aice le seanfhál a bhí idir 
dhá pháirc tráth, ach atá anois i lár na 
coilleadh nua. Cé go bhfuil roinnt  fál ársa 
ar theorainneacha bailte fearainn agus ar 
theorainneacha seandúichí na gclanna ann, 
níor cuireadh an chuid is mó de na fálta i 
nDoire Theas go dtí luathbhlianta an 19ú 
haois le páirceanna a dhruidim isteach. 
Is cinnte go bhfuil an fál seo sean, ach ní 
dóiche go bhfuil sé ársa. Ach is gnáthóg 
iontach luachmhar é go fóill, lena sceacha 
aibí, an chorrfhuinseog le driseoga ar an 
imeall, ina bhfuil rath ar phlandaí, feithidí, 
éanacha agus mamach. 

na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na 
coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra 
Ghleann Chon Chadhain agus na Coille 
Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den 
cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a 
fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil 
Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den 
choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh 
choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla 
a sholáthar do na plandóirí Albanacha 
agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú 
haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór 
seo leagtha agus níor mhair ach bólaí 
iargúlta mar Dhroim nDamh. Inniu tá Éire 
go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, 
mar sin tá tábhacht mhór ag baint le 
seansuíomhanna coillearnaí mar seo, 
ó thaobh na héiceolaíochta agus an 
chultúir araon. 

12. Raideog agus Fraochlach
Anois tá tú ar ardaidh bheag agus 
ó thuaidh tá portach triomaithe ina 
bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh 
den chuid is mó. Planda tábhachtach 
anseo, chomh maith le codanna eile den 
tearmann, is ea an raideog chumhra, 
roschrann beag a bhfuiltear ag baint 
úsáide as le blianta fada le feithidí 

cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar 
anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i 
ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

13. Nuachoill
Cuireadh na crainn óga seo in 1998. 
Amach anseo beidh seo ina coill aibí. 
De thoradh ar bhainistíocht leanúnach 
agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr 
na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a 
bhaineann le himeall na coilleadh mar an 
breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí 
a bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus 
ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin 
agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil 
againn go meallfaidh an bhainistíocht seo 
an eangach gheal atá níos teirce go dtí 
an áit.

14. Ciorcal Cloch
Tá tú i ndiaidh teacht go dtí ráth a 
gcuireann muintir na háite Lios na Sí air. 
Is ionann lios agus ráth, agus baineann 
an lios seo leis an lucht sí. De réir an 
tseanchais ní cóir an focal ‘sí’ a rá os 
ard nó bheadh sé sin dímheasúil agus 
d’fhéadfadh sé drochádh a tharraingt ort. 
Cuirtear síos ar mhuintir sin an tsaoil úd 
eile mar ‘na daoine maithe’. 

Díreach trasna ó Lios na Sí tá ciorcal cloch. 
Cuid dár n-oidhreacht iad na ciorcail cloch 
agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár 
naisc lenár sinsir na mílte bliain ó shin. 
Bunadh na háite a chruthaigh an ciorcal 
cloch nua seo in ómós don bhéaloideas sa 
cheantar. Léiríonn an tsnoíodóireacht ar na 
clocha traidisiúin, stair, scéalaíocht agus 
cultúr an phobail timpeall ar Dhroim 
nDamh agus an mhórcheantair.

Bealach Loch Bran (1.5 Km) An Bealach Coillearna (4 Km)

6. Fálta na Beatha
Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh 
atá ina shampla maith den tírdhreach 
talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach 
féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na 
hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse 
chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna 
anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, 
bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach 
dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus 
mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an 
ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa 
lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go 
leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh 
sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, 
de thoradh drochbhainistíochta agus iad 
a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a 
bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. 
Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á 
mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna 
geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, 
cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh 
agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus 
aistreánach, orthu i rith cuid mhór den 
gheimhreadh. 

Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh 
tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus 
seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse 
speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, 
a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach 
ann le fada. Le plandaí bláthanna mar 
mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar 
gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach 
cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán 
cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 

7. Loch Bran
Anois tá tú ag amharc ó dheas anonn ar 
Loch Bran, a hainmníodh as ceann de na 
cúnna móra a bhí ag an laoch Ghaelach, 
Fionn Mac Cumhaill. Ba leanaí daonna iad 
Bran agus a dheartháir Sceolán a cuireadh i 
gconriocht - is é sin go ndearnadh madaidh 
daofa - sular rugadh iad. I scéal áitiúil 
insítear faoin dóigh a bhfuair Loch Bran a 
ainm ó eachtra miotaseolaíochta nuair a bhí 
Fionn agus Bran sa tóir ar fhia nó damh alla. 
Sa bhéaloideas ba neach draíochta a bhí sa 
damh, a raibh baint aige leis an lucht sí agus 
b’fhéidir gur iarsma de scéal níos faide sa 
traidisiún seo é scéal seo na seilge. D’imigh 
an damh seo as radharc go mistéireach 
isteach sa talamh, ach níor ghéill an cú agus 
thosaigh sé a thochailt síos ina dhiaidh. Líon 
an poll le huisce agus báitheadh an cú, ach, 
ar ndóigh d’fhan an damh faoin talamh. 
Tugadh Loch Bran ar an loch agus Droim 
nDamh ar an droim in aice láimhe. Deirtear 
gurb é an cnoc díreach ó thuaidh ar a bhfuil 
tú i do sheasamh carn carta pholl an locha 
agus Mullach Bhrain a chuirtear air. 

Inniu is sampla ar dóigh é Loch Bran 
d’idirsheascann, le talamh portaigh íseal 
timpeall air. Den chuid is mó is é sfagnam 
(nó caonach móna, grabhróg mhóna nó 
súsán) an fásra atá ann. Is é carnadh an 
tsúsáin seo sa bhogach i gcaitheamh na 
gcéadta bliain a dhéanann móin. 
Tá súsán cosúil le spúinse agus súnn sé 
isteach suas le 20 oiread a mheáchain 
féin d’uisce. Cinntíonn sé seo go mbíonn 

dromchla an phortaigh fliuch. Tá tábhacht 
iontach mór le portaigh na hÉireann ó 
thaobh uisce a thaisceadh ó cheathanna 
troma, ansin é a scaoileadh go mall. 
Bhí, gan amhras, tionchar carnach na 
draenála ar ár bportaigh in Éirinn ina 
chúis amháin le mórthuilte ar ár dtalamh 
feirmeoireachta agus inár mbailte móra le 
tamall de bhlianta.

Is iomaí sin dóigh thraidisiúnta ar féidir 
sfagnam a úsáid. Tá tréithe antaiseipteacha 
ann agus cuireadh ar chréachtaí é sa chéad 
agus sa dara cogadh domhanda. 

8. Aiteann
Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó 
dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus 
ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim 
aitinn tairbheach don tearmann ach 
d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh 
maith agus déantar bainistíocht orthu 
le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar 
ghnáthóga tábhachtacha eile.

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le 
rá go gceapann siad nítrigin ón aer 
agus úsáideann siad é mar leas 
nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin 
leis an aiteann fás níos rábaí agus 
níos fearr ná beagnach planda 
ar bith eile ar chré atá níos 
boichte agus níos tirime. 
Bíonn tionchar ag aiteann mar 
féadann sé spréadh go tapaidh 
agus an chré a shaibhriú, rud a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’éiceachórais atá ar bheagán 
cothaithe, leithéid an talaimh 
phortaigh timpeall 
Loch Bran.

Is planda iontach tábhachtach é an t-
aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a 
bhláthanna geala buí pailin agus neachtar 
do speicis éagsúla beiche agus feithidí 
eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach 
bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann 
foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, 
féarmhá agus talamh feirmeoireachta, 
ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach 
agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na 
héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh 
is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá 
fhoscadh na dtom úd. 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá 
sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as 
an speiceas thábhachtach seo ar son an 
dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar 
ghnáthóga leochaileacha eile.

9. Ráth agus Radharc 
Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar 
an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth 
ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a 
bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath 
eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. 
Creideamh pisreogach atá ann nár cheart 
baint do na ráthanna ar eagla míshásamh 
a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén 
mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar 
don cheann seo. 

Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit 
seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth 
suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an 
sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina 
sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos 
faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra 
gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch 
gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh 
Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 

Is gnáthóg iontach 
iad na haibhneacha 
clochacha do na bradáin óga 
ar breá leo uisce tapa tanaí.

Tearmann rathúil don fhiadhúlra, 
idir spioróga, chlamháin, 

mhadaíuisce 
agus ghiorriacha 
sléibhe.

Reserve
Rules
Cosáin
Tógadh na cosáin le rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar 
ghnáthóga an tearmainn. 
Tá trí bhealach molta ag brath 
ar fhad an turais ba mhaith 
leat a shiúl

Meas
Iarrtar ort meas a léiriú don 
suíomh tábhachtach seo trí:

• Gan lus ar bith a lot ná a 
stoitheadh

• Peataí a choinneáil ar iall sna 
limistéir shainithe nó in aice 
le beostoc

• Bruscar a thógáil abhaile leat
• Geataí a dhruidim i do dhiaidh

Collectively known as Drumnaph Wood, 
the wonderful mix of habitats here 
comprises wetland, recently planted 
woodland and ancient woodland – an 
extremely rare and precious resource.

The ancient woodland has seen centuries 
come and go. With a helping hand from 
old maps, estate records and natural 
features, it has been traced back as far as 
1599. Its close canopy of Hazel and Holly is 
interspersed with some fine old Oaks. One 
of these, McCartney’s Oak, is named after 
a grazier who lived in the 1860s and is said 

10. Seanchas agus Stair na
Ráthanna
Díreach ar an taobh thiar díot, ar 
mhullach an chnoic, tá ráth ársa ar a 
dtugtar Lios Sceoláin. Sin tagairt eile do 
scéalta fá Fhionn mac Cumhaill. Dar leis an 
tseanchas ba le haintín Fhinn, Tuireann, iad 
an cúpla, Bran agus Sceolán. In insint 
amháin, rinneadh madadh di le cumhacht 
na draíochta nuair a bhí sí ag iompar 
clainne. Rugadh an dá chú chlúiteacha 
sin di, de réir thraidisiún na nGael, Bran 
agus Sceolán. 

Ár sinsir Ghaelacha a thóg na ráthanna. Cé 
gur dhaingin iad cuid mhór acu, húsáidtí 
iad chomh maith fá choinne eallach nó 
beostoc eile a choinneáil agus le barr an 

to have sheltered under the tree during the 
summer months.

Rush meadow buffers the ancient 
woodland, and almost 30,000 native trees 
have been planted in the fields further 
north. All provide a thriving haven for 
wildlife, from Sparrowhawks and Buzzards 
to Otters and the Irish Hare. Springtime 
visitors receive a colourful greeting 
from the Wood Anemone, Wood Sorrel, 
Bluebells and Primroses that carpet the 
ancient woodland floor.

fhómhair a stóráil. Tá ráthanna coitianta i 
dtírdhreach na hÉireann agus tá an focal 
‘ráth’ ina lán logainmneacha. Sampla 
amháin is ea Machaire Rátha, an t-ainm 
atá ar an bhaile díreach ó dheas ó Dhroim 
nDamh.

Ba mhinic ráthanna a bheith tógtha fá fhad 
radhairc de ráth amháin eile nó níos mó 
ráthanna. Mar sin dá ndéanfaí ionsaí ar 
ráth amháin bheadh muintir na ráthanna 
eile ar an eolas láithreach agus d’fhéadfadh 
siad teacht i gcabhair. Le trí ráth ar an 
tearmann agus ar a laghad 10 gcinn eile sa 
cheantar is dóiche gur clanna gaolta a bhí 
iontu a thuig nár neart go cur le chéile. 

11. Scéal na gCoillte
Anois tá tú i i gcoill ársa Dhroim nDamh. 
Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, le 
cúpla dair mhór agus corrleamhán. 
Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta 
ag galar Dúitseach na leamhán, atá i 
ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 
20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh 
sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad 
féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina 
bhfuil nead choille, coinnle corra agus 
cúlarán, go bhfuil coill aibí anseo leis 

Ar mhaith leat bheith páirteach i gCairde Dhroim nDamh?

Tá Cairde Dhroim nDamh páirteach i ndírchaomhnóireacht sa tearmann agus 
cuideoidh siad le réimse de thograí molta a bhainistiú agus a riar sna blianta beaga 
amach romhainn. Fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leo cuidiú le togra ar bith acu 
seo a riar, nó tuilleadh eolais a fháil faoin tearmann, teagmháil a dhéanamh le 
Kelley/Glenn ag 028 7964 5607 nó le An Carn 028 7954 9978.

Is cinnte go bhfuil Coill 
Dhroim nDamh sean, 
i bhfad níos sine ná na 
crainn iad féin. 

Rialacha an 
Tearmainn


