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Fred Barry

Tá súil agam go gcuirfidh na léitheoirí iomadúla fáilte roimh dhreach an
eagráin is deireanaí den iris Seanda. Fuair gach ceann de na heagráin a chuaigh
roimhe ardmholadh ó bhaill an phobail i gcoitinne agus ó lucht gairme na
seandálaíochta. Níl amhras ach go bhfuil an iris anois ar na meáin scaipthe
torthaí imscrúduithe agus taighde seandálaíochta arna maoiniú ag an UBN
is mó a bhfuil spéis an phobail iontu agus tá mé cinnte go gcuirfear an spéis
chéanna in eagrán 4. Tá UBN den tuairim gur mór an fhreagracht atá air i
ndáil le hoidhreacht seandálaíochta na hÉireann fionnachtana seandálaíochta
a dhéantar ar scéimeanna bóithre náisiúnta a fhoilsiú agus is mór an obair
atá déanta leis sin a chur chun cinn i bpáipéir in irisí áitiúla agus náisiúnta
agus i dtréimhseacháin nach iad, i bhfoilseachán imeachtaí Sheimineáir
Sheandálaíochta Náisiúnta an UBN agus i leabhair atá sonrach do scéim faoi
leith arna bhfoilsiú i Sraith Mhonagraif UBN, Sonrach do Scéim.

Tabhair do bhur n-aire go ndéantar tagairt i roinn Nuachta an eagráin seo (féach lch 2 agus lch 5)
do dhá leabhar nua a d’fhoilsigh an UBN le gairid. Tá súil le dhá fhoilseachán eile ar a laghad roimh
dheireadh na bliana: Tá In the Shadow of the Galtees: archaeological excavations along the N8 Cashel–
Mitchelstown road scheme ag na clódóirí ag am scríofa na hirise seo agus is gearr go rachaidh an chéad
mhonagraf ina mbeidh cur síos ar thorthaí na dtochailtí ar bhealach an mhórbhóthair Cluain Aodha
Taobh Thuaidh de Cheanannas go dtí na clódóirí. Beifear ag tnúth go mór leis an dara leabhar dar teideal
Places Along the Way: first findings on the M3, agus tá gach súil leis go dtabharfaidh sé réamheolas ar
bhealach tarraingteach ar roinnt de na suímh is suntasaí ar thángthas orthu ar an M3. Leis sin beidh
cúig cinn de Mhonograif UBN, Sonrach do Scéim foilsithe; is céim chun cinn thábhachtach agus is éacht
mór é sin agus tig leis an UBN agus leis na comhairleoirí seandálaíochta ábhartha bheith mórtasach as.
Fairis sin má chuirtear an tSraith Mhonagraif UBN, Sonrach do Scéim agus an tSraith Mhonagraif um
Sheandálaíocht agus an Údarás um Bóithre Náisiúnta le chéile (féach an clúdach deiridh) ní fada go
mbeidh deich gcinn agus níos mó de leabhair foilsithe ag UBN ó 2003 i leith. Mar a luaitear i roinnt de
na hailt san eagrán seo de Seanda tá cuimse leabhar eile ar na bacáin agus is cinnte gur bliain bhisiúil a
bheidh i 2010 ar an dóigh chéanna.
Tá an UBN tiomanta torthaí na hoibre seandálaíochta a mhaoinítear a fhoilsiú agus a scaipeadh cibé
acu is torthaí tochailtí réamhfhorbartha mar chuid den phróiseas pleanála bóthair tríd is tríd nó torthaí
tionscadail taighde seandálaíochta fhoirmeálta a bheidh iontu. Leanfar leis an bpolasaí seo agus tá súil
againn i bhfad níos mó a bhaint amach san am atá romhainn i gcomórtas lenar baineadh amach go dtí
seo de réir mar a thaiscéalfar bealaí chun na gníomhaíochtaí iomadúla atá idir lámha againn faoi láthair a
fheabhsú agus chun torthaí na ‘seandálaíochta bóthair’ a chur i láthair. Beidh tábhacht ag Seanda maidir
leis an tsáriarracht seo agus tá mé cinnte go n-aontóidh sibh go bhfuil an t-eagrán a chuirtear i láthair
anseo ag tógáil ar a bhfuil bainte amach sna heagráin a chuaigh roimhe.

Íomhá clúdaigh: Tochailt ar reilig/lonnaíocht
ón meánaois luath ag Uamhain Bhriste, Co.
na Gaillimhe, ar an scéim bóthair Órán Mór
–Gort, N18. (Grianghraf: John Sunderland)
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In aice Lúb na hAbhann
bhaineann is dóigh le forbairt lonnaíocht Choill Mhic Thomáisín sa tréimhse
Neoiliteach. Nochtaigh na tochailtí gníomhaíocht dhaonna mórán leanúnach
sa chuid seo de Phort Láirge le linn na sé mhílaois dheireanacha agus tá na
fionnachtana curtha i láthair i bhfoirm ghasaitéir a ngabhann CD-ROM leis
ina bhfuil na tuarascálacha tochailte agus speisialtóra deiridh.
Le linn don ollamh emeritus Peter Woodman, Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh, Near the Bend in the River a lainseáil, mheabhraigh sé
idirbheartaíocht chomhaltaí fhochoiste seandálaíochta Chomhairle
Náisiúnta na hOidhreachta le hoifigí ón Roinn Comhshaoil sna luath
1990aidí tráth a raibh pleananna maidir le bunú an UBN á bhfoirmliú.
Chuir sá in iúl go raibh sé sásta ag éirí as na comhráití sin gur cuireadh san
áireamh tionchar seandálaíochta na mbóithre nua. Is toradh foilseachán
an mhonagraif scéime seo agus foilseacháin eile dá shórt den phróiseas
idirbheartaíochta sin.
O chlé: An Comhairleoir Tom Higgins, Méara Chontae Phort Láirge, an tOllamh
emeritus Peter Woodman, COC, Jacinta Kiely, Penny Johnston, John Tierney, Tionscadail
Seandálaíochta Eachtra, agus Rónán Swan, Ceann na Seandálaíochta (gníomhach), ag
ócáid lainseála Near the Bend in the River. (Grianghraf: James Eogan)

An 22 Eanáir 2009 bhí leabharlann Dún Garbháin, Co. Phort Láirge,
ina hóstach caoithiúil i dtaca le lainseáil an tríú foilseachán de shraith
mhonagraif UBN, sonrach do scéime—Near the Bend in the River: the
archaeology of the N25 Kilmacthomas realignment le Penny Johnston,
Jacinta Kiely agus John Tierney. Sa leabhar nua seo a foilsíodh ag deireadh
na bliana 2008 tá cur síos ar thorthaí imscrúduithe seandálaíochta ar
bhealach an ath-ailínithe Choill Mhic Thomáisín, N25, i gCo. Phort
Láirge a rinne Tionscadail Seandálaíochta Eachtra idir 1998 agus 2000.
Tá UBN an-bhródúil as an imleabhar seo a fhoilsiú toisc go bpléifear
ann ‘scéim leagáide’ a ndearnadh an chuid seandálaíochta de sular
ceapadh seandálaithe UBN agus níos tábhachtaí fós toisc gurb é an chéad
uair a táirgeadh foilseachán comhtháite maidir le torthaí imscrúduithe
seandálaíochta a rinneadh mar chuid de thionscadal mór bonneagair i
gContae Phort Láirge.
Ba é thoradh na dtochailtí go bhfuarthas fianaise ar ghníomhaíocht
dhaonna san am atá thart i 30 limistéar faoi leith ar feadh an bhóthair nua
seo. Sula ndearnadh an obair seo ní raibh fianaise ach ar dhumha dóite/
fhulacht fiadh amháin ar feadh líne an athlínithe. Áirítear ar na hiarsmaí
a nochtadh fionnachtain a bhfuil tábhacht náisiúnta aici mar atá poill
chuaille bhunsraithe foirgnimh a thóg daonra a bhain úsáid as criadóireacht
Eascra thar bheith maisithe nach mór 4,500 bliain ó shin, agus sainaithint
a bhfuil tábhacht aici ó thaobh an phobal áitiúil de mar atá córas garraí a
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Is é UBN a d’fhoilsigh Near the Bend in the River agus tá sé ar fáil trí
shiopaí leabhair nó go díreach ó Wordwell Book Sales, Wordwell Limited,
Teach Media, South County Business Park, Baile na Lobhar, Baile Átha
Cliath 18 (teil: +353 1 2947860; e-mail: helen@wordwellbooks.com).
Michael Stanley, Seandálaí UBN, Ceannoifig UBN.

Tionscadal taighde um Pobal na
An tAonach–Luimneach M7,
hÉireann sa Tréimhse Réamhstairiúil seimineár seandálaíochta
Is cúis áthais do UBN bheith ina pháirtí i dtionscadal taighde seandálaíochta
spreagúil nua atá maoinithe ag Comhairle Náisiúnta na hOidhreachta tríd an
gclár INSTAR (Taighde Straitéiseach Seandálaíochta Náisiúnta na hÉireann).
Is iad an Dochtúir Eileen Murphy ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (QUB)
agus an Dochtúir Barra Ó Donnabháin ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh atá
i gceannas an tionscadail dar teideal The People of Prehistoric Ireland. Tá sé
d’aidhm ag an gcéad chéim den tionscadal, ar fógraíodh maoiniú lena haghaidh
le deireanas, faisnéis maidir leis na hiarsmaí daonna uile ón tréimhse réamhstairiúil
ar thángthas orthu in Éirinn—riamh a chomhordú adhlacthaí lena gcuirtear dátaí
ón tréimhse Mhéisiliteach (c. 8000–4000 RCh) go dtí deireadh na hIarannaoise
(c. AD 450)—agus an fhaisnéis sin a chur ar fáil ar líne (www.qub.ac.uk/sites/
INSTARpeopleofprehistoricIreland/).

Le roinnt blianta anuas
nochtaigh an clár tógála
bóthair méid mór d’iarsmaí
daonna ar cuireadh dáta
sa tréimhse réamhstairiúil
leo agus cuirfidh siad go
mór lena bhfuil i
mbunachar sonraí an
tionscadail. Tá
UBN ag tnúth le dul i
mbun caidrimh leis an
Dochtúir Murphy agus
leis an Dochtúir Ó
Donnabháin
agus leis an bhfoireann
tionscadail, an Dochtúir
Harry Welsh
agus Clare McGranaghan,
QUB, agus faisnéis a
sholáthar maidir
leis na fionnachtana
sin agus an caidreamh
idir an tionscadal
agus comhairleachtaí
seandálaíochta ábhartha a
chomhordú.
Michael MacDonagh,
Seandálaí Sinsearach UBN,
Foireann an Iarthuaiscirt.

Reáchtáladh seimineár poiblí faoi na fionnachtana seandálaíochta ar
an scéim mótarbhealaigh an tAonach–Luimneach, M7, an 10 Deireadh
Fómhair 2009 ag Óstán Abbey Court, an tAonach, Co. Tiobraid Árann.
Chuir ionadaithe ó Aegis Archaeology, ón Roinn Seandálaíochta, Coláiste
na hOllscoile, Corcaigh, ó Headland Archaeology Ltd, ón UBN agus ó
TVAS (Ireland) Ltd páipéir i láthair inar léirigh siad cineál agus tábhacht
a gcuid fionnachtana ar a n-áirítear cinn saighde Mhéisiliteacha, suíomh
tábhachtach Neoiliteach ag Tulach Éide, Co. Tiobraid Árann agus cuimse
fianaise ar lonnaíochtaí ón gCré-umhaois agus ón meánaois luath i
réigiún Luimnigh/Thiobraid Árann Thuaidh. Tá breis eolais maidir leis
an seimineár ar fáil ar shuíomh idirlín UBN ag www.nra.ie/Archaeology/
News/.
Tá leabhar á ullmhú faoi láthair a fhoilseofar ag tarraingt ar dheireadh
na bliana 2010 ina bpléitear go heisiatach torthaí thochailtí Thulach
Éide. Tá foilseachán breise beartaithe freisin ina mbeidh cur síos ar na
fionnachtana seandálaíochta a rinneadh ar an scéim bóthair.
Paul O’Keeffe, Seandálaí Cúnta UBN, Foireann an
Mheán-Iarthair.

Amharc ón spéir ar imfhálú ón meánaois luath ag Gort Uí Bhriagáin, a tochlaíodh ar an
mótarbhealach an tAonach–Luimneach, M7, le híomhá liathscála de thorthaí shuirbhé
geoifisiceach ón ngarrai lena ais. (Íomhá: Markus Casey/Target Geophysics Ltd)
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Seimineár Náisiúnta Seandálaíochta 2009
(Grianghraf: Sheelagh Conran)

Is féidir coimrithe ó na láithreoireachtaí a rinneadh ag an seimineár
a fheiceáil ag suíomh idirlín an UBN ag www.nra.ie/Archaeology/
ArchaeologySeminar2009/ Foilseofar na páipéir uile a léadh ag an seimineár
Creative Minds i bhfómhar 2010 sa tSraith Mhonagraif um Sheandálaíocht
agus an Údarás um Bóithre Náisiúnta.
Michael Stanley, Seandálaí UBN, Ceannoifig UBN.

Saineolaí i gcriadóireacht na tréimhse réamhstairiúla Eoin Grogan ag tabhairt aithisc don
seimineár.

An 27 Lúnasa 2009 reáchtáil UBN an Seimineár Náisiúnta Seandálaíochta
ag Óstán an Gresham, Baile Átha Cliath, go comhuainneach le Seachtain
Náisiúnta na hOidhreachta (22–30 Lúnasa). Creative Minds: production,
manufacturing and invention in ancient Ireland an teideal a bhí ar sheimineár
na bliana seo. Faoi chuimsiú na téama seo d’iarr na cainteoirí éagsúla
cruthaíocht ár sinsir mar atá sí léirithe sna fionnachtana iomadúla a rinneadh
ar scéimeanna náisiúnta bóthair a imscrúdú, a thuiscint agus a cheiliúradh.
D’éist lucht freastail an tseimineáir le léachtaí maidir le huirlisí cloiche,
le criadóireacht agus le teicstílí a tháirgeadh sa tréimhse réamhstairiúil;
maidir le clogáin láimhe a mhonarú ag suíomh mainistreach agus maidir le
próisis mhiotalóireachta eile i rith na tréimhse réamhstairiúla deireanaí agus
thréimhse na meánaoise; agus le léirmhínithe airgtheacha ar an bhfianaise is
luaithe ar iompar faoi thiomáint rotha in Éirinn. Ba cheiliúradh chruthaíocht
na seandálaithe féin an seimineár freisin mar atá luaite sa phointe deireanach.
Is mór an dúshlán é léirmhíniú a dhéanamh ar iarsmaí neamhiomlána de
ghníomhaíocht dhaonna ón am atá thart agus chuige sin ní mór bua na
cruthaíochta agus fuílleach de ní hamháin chun ord a chur ar an bhfianaise
agus tuiscint a bhaint aisti ach chun í a chur i láthair freisin. Tríd an úsáid
a bhain siad as an tseandálaíocht trialach agus as athchruthuithe ríomhghinte agus trí fhianaise ó go leor suíomh ar fud na tíre a shintéisiú léirigh
na cainteoirí go rímhaith go raibh siad sách seiftiúil chun an dúshlán sin a
thabhairt.
Is imeacht í an tsraith sheimineár i bhféilire na seandálaíochta a bhfuil
an-mheas ag an bpobal uirthi de réir gach fianaise agus is teist ar rathúlacht
leanúnach na seimineár oiread na ndaoine a bhí i láthair. Ba mhaith leis an
UBN a chur in iúl do na cainteoirí agus don lucht freastail uile gur mór aige
iad a bheith rannpháirteach in imeacht an lae agus a rath a chinntiú dá réir.
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Macasamhail chlogáin láimhe ón meánaois luath ar taispeáint ag an seimineár.

Cainteoirí Eoin Grogan, Chiara Chiriotti, Cathy Moore agus Ellen O’Carroll le linn ceann
de na seisiún ceist agus freagra.

Rannpháirtithe ag an seimineár Creative Minds: (ó chlé) Michael MacDonagh, Richard
O’Brien, Angela Wallace, Eoin Grogan, Farina Sternke, John Tierney, Ellen O’Carroll, Cathy
Moore, Chiara Chiriotti, Niall Kenny, Mary Deevy agus Paul Stevens.

Imeachtaí na seimineár UBN is deireanaí
An 27 Lúnasa 2009 lainseáil Mick Monk ón Roinn Seandálaíochta, Coláiste
na hOllscoile, Corcaigh Dining and Dwelling, arna chur in eagar ag Michael
Stanley, Ed Danaher agus James Eogan. Tá an leabhar nua seo ar an séú
imleabhar sa tSraith Mhonagraif um Sheandálaíocht agus an Údarás um Bóithre
Náisiúnta, agus tá imeachtaí Seimineár Seandálaíochta Náisiúnta UBN a
reáchtáladh an 28 Lúnasa 2008 ag Óstán an Gresham, Baile Átha Cliath, mar
chuid de Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta ann. Mar aon leis na seimineáir
is deireanaí sa tsraith bhí imeacht 2008 dírithe ar théama faoi leith .i. cúrsaí
teaghaise agus caitheamh bia, agus pléadh a bhfuil d’fhianaise seandálaíochta
ar tháirgeadh ar phróiseáil agus ar chaitheamh bia agus ar lonnaíocht tuaithe in
Éirinn ó aimsir na bhfeirmeoirí is luaithe go dtí an 19ú céad. Tá 15 pháipéar ina
n-iomláine sa leabhar agus tá cur síos ag na húdair ar a n-áirítear seandálaithe,
aircé-luibheolaithe agus aircé-zó-eolaithe, ar chuimse iarsmaí seandálaíochta
nach rabhthas eolach orthu roimhe seo a nochtadh sna contaetha, Ceatharlach,
Corcaigh, Cill Dara, Cill Chainnigh, Luimneach, Uíbh Fhailí, Ros Comáin agus
Tiobraid Árann ar chodanna de na bealaí N6, N7, N8, N9/N10 agus N17.
Ar bhuaicphointí Dining and Dwelling áirítear tochailt mhuileann uisce thar
bheith dea-chaomhnaithe as adhmad ag Kilbegly, Co. Ros Comáin; cuntas ar
úsáid na seandálaíochta trialach chun an teoiric gur mhicreaghrúdlanna iarbhír a
bhí i roinnt dumhaí dóite/fulachtaí fiadh (a fhaightear in gach áit ar scéimeanna
bóithre na hÉireann) a scrúdú; imscrúdú a rinneadh ar bhonn foirceannach corn
óil as cóimhiotal copair i bpatrún míolchruthach nó i gcosúlacht ainmhí thar
bheith álainn ón meánaois luath a fuarthas le linn tochailtí ag Baile an Phásaigh,
Co. Cill Dara mar fhianaise ar fhleá na meanaoise luaithe; agus measúnú ar na
dúshláin agus ar na deiseanna a chuirtear ar fáil trí theicneolaíocht ríomhaire
ardchéime agus trí bhogearra léirshamhlaithe chun athchruthuithe 3T-bheoite a
dhéanamh de theaghaisí seanda.

Is é UBN a d’fhoilsigh Dining and Dwelling agus tá sé ar fáil trí shiopaí
leabhair nó go díreach ó Wordwell Book Sales, Wordwell Limited, Teach Media,
South County Business Park, Baile na Lobhar, Baile Átha Cliath 18 (teil: +353 1
2947860; e-mail: helen@wordwellbooks.com).
Michael Stanley, Seandálaí UBN, Ceannoifig UBN.

Mick Monk ón Roinn Seandálaíochta, COC, ag
caint ag ócáid lainseála Dining and Dwelling.

(Grianghraf: Sheelagh Conran)

I bhfianaise mhéid mhóir na sonraí seandálaíochta nua a bhfuil cur síos
orthu sa leabhar ba é Mick Monk, fear a bhí ar na seandálaithe timpeallachta
ceannaireachta in Éirinn leis na blianta fada an duine ab oiriúnaí chun Dining
and Dwelling a lainseáil; mhol seisean mar bhreisleabhar an-tábhachtach
sa tsraith é, a thug léargais ar bhealach réamhráiteach ar ábhar dúshlánach
nua fianaise ‘an extremely important addition to the series, presenting, in
a preliminary way, insights into the challenging new evidence’ ón gclár
tógála bóthair ar a n-áirítear suímh a sholáthair, dar leis, seoda do lucht na
seandálaíochta ‘gold nugget situations in archaeology.’ Le linn dó imleabhar
oirirc ‘an excellent volume’ agus táirge álainn ‘beautiful production’ a
thréaslú leis na húdair agus leis na heagarthóirí, mhol sé an leabhar mar
chomhartha urrraime d’obair foirne agus do chomhoibriú na gcomhairleachtaí
seandálaíochta éagsúla, na n-institiúidí acadúla agus na seandálaithe bainteacha.
Dúirt sé freisin gur bhealach isteach den chéad tábhacht é i rabhartha nua
fianaise ‘a crucial avenue into the cascade of new evidence’ a d’eascair as
seandálaíocht forbairt-threoraithe agus a chuir faoi deara go bhféadfaí fráma a
thabhairt do cheisteanna agus do thaighde amach anseo ‘a possibility to frame

questions and research into the future’ ag éirí as an bhfaisnéis luachmhar nua
‘gold’ seo.

Mick Monk ag ceiliúradh ócáid lainseála Dining and Dwelling in éindí le cuid de na húdair:
(ó chlé) Colm Flynn, Meriel McClatchie, Ken Hanley, John Tierney, Patricia Long, Mick Monk,
Colm Moriarty, Melanie McQuade, Billy Quinn agus Declan Moore.
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Nuacht

N uascéala T ionscadail

Comhpháirtithe
taighde UBN
Is comhpháirtí taighde UBN faoi láthair in dhá thionscadal a deonaíodh cistí
dóibh i 2008 agus i 2009 mar chuid den chlár INSTAR (Taighde Straitéiseach
Seandálaíochta Náisiúnta na hÉireann) atá faoi riaradh na Comhairle
Oidhreachta. Tá an clár ceaptha taighde téamach a chuidíonn le tuiscint
níos fearr ar oidhreacht seandálaíochta na hÉireann agus a fhreastalaíonn
do chomhoibriú idir comhairleachtaí seandálaíochta, institiúidí acadúla,
comhlachtaí taighde agus acadúla idirnáisiúta agus comhlachtaí Stáit a
mhaoiniú.
Ceann de na tograí seo is ea Cultivating Societies: assessing the evidence
for agriculture in Neolithic Ireland, atá faoi cheannaireacht Scoil na
Tíreolaíochta, na seandálaíochta agus na pailé-éiceolaíochta ag Ollscoil na
Banríona, Béal Feirste (QUB). Tá scrúdú á dhéanamh ar mhéid agus ar chineál
na feirmeoireachta Neoilití in Éirinn ag an tionscadal seo trí shonraí aircéluibheolaíochta agus aircé-zó-eolaíochta, pailé-éiceolaíochta, C14, iseatóip
cobhsaí agus seandálaíochta a chnuasach ó na hearnálacha tráchtála, stáit
agus acadúla. Cruthaíodh suíomh idirlín lántiomnaithe chun faisnéis faoin
tionscadal a chur ar fáil agus chun torthaí an taighde a chur in iúl don phobal
(www.chrono.qub.ac.uk/instar/). Áirítear ar aschur breise cur i láthair páipéir
ag Seimineár Seandálaíochta Náisiúnta an UBN i 2008 agus an foilseachán
a lean as in imeachtaí an tseimineáir Dining and Dwelling, arna lainseáil an
Lúnasa seo caite (féach lch 5). Tá faisnéis bhreise maidir le méid iomlán obair
leanúnach thaighdeoirí an tionscadail ar fáil sa rannán nuachta ar an suíomh
idirlín Cultivating Societies. (Féach lch 3 le haghaidh nuacht ar thionscadal
INSTAR The People of Prehistoric Ireland.)
I 2008 thug an UBN maoiniú óna Chlár Comhaltacht Taighde do
thionscadal taighde PhD dar teideal Understanding environmental and

Ellen O’Carroll ag léamh a páipéar ag
Seimineár Náisiúnta Seandálaíochta UBN,
2009. (Grianghraf: Sheelagh Conran)

landscape change in the midlands of Ireland through the cultural use of
woodland. Tá an taighde seo á dhéanamh ag an seandálaí agus an speisialtóir
adhmaid Ellen O’Carroll ó Roinn na luibheolaíochta Coláiste na Trínóide,
Baile Átha Cliath, agus is éard atá i gceist leis comhchumasc a dhéanamh
de theicníochtaí pailé-éiceolaíochta agus de shonraí seandálaíochta (ar a
n-áirítear faisnéis a fuarthas ó thochailtí a mhaoinigh an UBN) d’fhonn
úsáid choillearnaí agus an tionchar a bhí ag an úsáid sin i lár tíre in Éirinn
ón tréimhse Mhéisiliteach ar aghaidh a chainníochtú. Cuireadh i láthair
ag Seimineár Seandálaíochta Náisiúnta UBN 2009 (féach lch 4) páipéar
ina raibh cur síos ar aidhmeanna agus ar mhodhanna oibre an tionscadail
agus foilseofar an páipéar seo ina gcuirfear réamhthorthaí taighde ar fáil
in imeachtaí an tseimineáir i bhfómhar 2010. Tá breis faisnéise maidir
leis an tionscadal ar fáil ar shuíomh idirlín UBN ag www.nra.ie/Research/
ProjectProfiles/file,15940,en.pdf.
Michael Stanley, Seandálaí UBN, Ceannoifig UBN.

Imscrúdú Láithreach ‘Seandálaíochta’: taispeántas músaem M1
Cuirfidh an UBN i láthair i gcomhar le Músaem Chontae Lú
taispeántas de na fionnachtana seandálaíochta ón Mótarbhealach
M1 i dtuaisceart Co. Luaidhe. Tá téama Imscrúdú Láithreach
‘Seandálaíochta’ ag an taispeántas agus cuimsíonn sé na 50 suíomh
a tochlaíodh in aice le Dún Dealgan idir 2002 agus 2006. Beidh
sé ar siúl ó Shamhain 2009 go dtí Eanáir 2010 in éindí le suíomh
idirlín lántiomnaithe agus imeacht chomhdhála. Beidh an fócas
ar na leideanna a nochtadh le linn na dtochailtí seandálaíochta
agus ar an dóigh a mbaineadh úsáid astú chun pictiúr dhaoine na
cianaimsire a chur i dtoll a chéile.
Niall Roycroft, Seandálaí UBN, Foireann an Oirthir.
Erratum
Féadfaidh sé go bhfuil cuimhne ag roinnt léitheoirí ar nuacht a fhoilsíodh roimhe
seo (Seanda, Eagrán 2 [2007], lch 4) agus ar alt (Seanda, Eagrán 3 [2008], lch
46–8) ina raibh trácht faoi chlúdach cnaipe óir ón gCré-umhaois a fuarthas ar
Sheachród an Tulaigh Mhóir, N52. Scríobhadh sa tuairisc bhunaidh go bhfuarthas
an t-earra i mbaile fearainn Screagán, Co. Uíbh Fhailí. Tháinig an botún chun
solais le deireanas; is é Mucklach, Co. Uíbh Fhailí, an baile fearainn ceart.
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Nuascéala maidir
le Bunachar Sonraí
Seandálaíochta UBN

Siompóisiam um Theamhair

San eagrán de Seanda (2008) a eisíodh roimhe seo d’fhógair an UBN
lainseáil bhunachar sonraí gréasánbhunaithe a chuimseodh na suímh
seandálaíochta a tochlaíodh ar scéimeanna bóthair UBN. Tá faisnéis
thábhachtach bhonnlíne maidir le tochailtí a rinneadh ar scéimeanna
bóthair ar fud na tíre i mBunachar Sonraí Seandálaíochta UBN agus is
áis é chun comparáid a dhéanamh idir cineálacha, lonnaíochtaí agus
tréimhsí dátaithe suímh. Thar thréimhse na bliana seo caite nó níos
mó bhí tarraingt ar an acmhainn nua seo ag na céadta duine agus tá
sí anois ar an gcéad phort cuarda do go leor daoine a bhíonn i mbun
taighde seandálaíochta.
Mar fhrithghníomh i ndáil le haiseolas fiúntach a fuarthas ó
roinnt úsáideoirí tugadh an bunachar sonraí chun míneadais ar
bhonn leanúnach lena chinntiú go bhfuil sé chomh furasta agus is
féidir úsáid a bhaint as agus go riarann sé riachtanais lucht gairmiúil
seandálaíochta agus an phobail i gcoitinne. Tabharfar chun dáta
ar bhonn leanúnach Bunachar Sonraí Seandálaíochta UBN de réir
mar a bhíonn fáil ar thuarascálacha deireanacha tochailtí agus
tá teacht air ag suíomh idirlín UBN ag www.nra.ie/Archaeology/
NRAArchaeologicalDatabase/.
Michael Stanley, Seandálaí UBN, Ceannoifig UBN.

Athchruthú imfhálú cuaille Lios Muilinn ar thírdhreach ríomh-ghinte, bunaithe ar ghnéithe a
tochlaíodh laistigh den phasáiste bóthair M3. (Íomhá: Archaeological Consultancy Services Ltd)

I ndiaidh foilseachán tuarascálacha ar thochailtí Seán P Ó Ríordáin ag Dumha
na nGiall (Muiris O’Sullivan 2005) agus ag Ráth na Seanadh (Eoin Grogan
2008) tá Scoil na Seandálaíochta, UCD i gcomhar le hInstitiúid John Hume
do Léann Éireannach Domhanda le bheith ina óstach ar shiompóisiam dar
teideal Tara—From the Past to the Future. Pléifear na téamaí a leanas ag an
siompóisiam: seandálaíocht Teamhrach; Teamhair agus í suite ina suíomh logánta
agus ina suíomh réigiúnach; dearcaí comparáideacha ar Theamhair; tábhacht
éabhlóideach Teamhrach ón gcianaois ar aghaidh.
Léifidh scoláirí idirnáisiúnta thart ar 40 páipéar ag an siompóisiam; beidh sé
ag díriú ar na sonraí ón dá imleabhar faoin tochailt ach cuimseoidh sé measúnú
níos leithne ar thaighde a rinneadh ag Teamhair le 20 bliain anuas. Cuirfear
i láthair roinnt páipéar a bheidh ag tarraingt ar thorthaí tochailtí a rinneadh
chun tosaigh ar obair thógála an bhótharbhealaigh M3. Tabharfaidh Donald
Murphy ó Archaeological Consultancy Services Ltd (ACS Ltd) forléargas ar
sheandálaíocht scéim mhótarbhealach an M3 agus léifidh Aidan O’Connell
Iarstiúrthóir tochailte le ACS Ltd páipéar faoi na tochailtí ar choimpléasc
seandálaíochta Lios Muilinn ar a n-áirítear imfhálú annamh cuaille ón Iarannaois
an fhionnachtain is fearr aithne gan amhras ar an M3. Léifidh Frank Prendergast,
Ceann Roinn na n-Eolaíochtaí Faisnéise Spásúla ag Institiúid na Teicneolaíochta,
Baile Átha Cliath páipéar eile a bheidh dírithe ar Lios Muilinn, dar teideal A
study of the morphology, metrology and archaeoastronomy of the Iron Age
enclosure, Lismullin, Co. Meath.
Beidh an siompóisiam ar siúl idir 23 agus 26 Deireadh Fómhair i Halla
Clinton, UCD, Belfield. Tá faisnéis bhreise faoin siompóisiam ar fáil ag
suíomh idirlín Scoil na Seandálaíochta, UCD ag www.ucd.ie/archaeology/
tarasymposium2009/.
Michael Stanley, Seandálaí UBN, Ceannoifig UBN.

seanda Iris Seandálaíochta an UBN



Aoi-scríbhneoir

Seoda na haoise mórthimpeall Bhaile
Chathail, Co. Mhaigh Eo.
Réamhbhreathnú Richard F Gillespie, Seandálaí atá fostaithe ag Comhairle

dáta 2630–2470 RCh léi; ciallaíonn sin go bhfuil sé laistigh de raon na ndátaí le

Contae Mhaigheo ar roinnt de na Lámhdhéantusáin shuimiúla a fuarthas le linn

haghaidh ciorcal adhmaid den chineál Gréithe Eitrithe.

tochailtí ar Sheachród Bhaile Chathail, N5, agus atá ina n-ábhar leabhair atá le
Coirnín stáin ón gCré-umhaois

foilsiú.
Rinneadh cur síos achomair roimhe seo in New Routes to

Is sách annamh a fhaightear lámhdhéantusáin i ‘ndúmhaí dóite/fulachtaí fiadh ón

the Past (Sraith Mhonagraif um Sheandálaíocht

gCré-umhaois agus más ann dóibh is corr uirlis chloiche a fhaightear de ghnáth.

agus an Údarás um Bóithre Náisiúnta, Uimh.

Fuarthas coirnín stáin déchónúil áfach i sraith chaonach faoi urlár trach, dea-

4) ar shuímh sheandálaíochta ar thángthas

chaomhnaithe, líneáilte le hadhmad, a tochlaíodh i Sonnach, Co. Mhaigh Eo.

orthu ar Sheachród Bhaile Chathail, N5

Tá an dromchla amuigh de gach leath den choirnín maisithe le heasnacha atá

i gcontae Mhaigh Eo agus i gcontae Ros

ardaithe de bheagán a ghathaíonn ón lár ‘go dtí an polladh’. Díreach contrártha

Comáin agus tá sé i gceist foilseachán iomlán

lena chéile tá dhá chluaisín bheaga de mhiotal ag gobadh amach ó imlíne an

a dhéanamh maidir leo mar Mhonagraf Scéime UBN

choirnín. Tá roinnt caithimh le feiscint mórthimpeall imeall ‘an dá pholladh arb

dar teideal Of Troughs and Tuyères. Sna suímh tochailte tá gnéithe lonnaíochta,

fhéidir gur cúis leis é bheith ar crochadh ar shreang.

adhlactha agus tionscail a bhaineann leis an aois Neoiliteach, leis an gCré-

Shonraigh an Dochtúir Paul Mullarkey i saotharlann Ard-Mhúsaem na

umhaois agus le luathdháta meánaoiseach. Tá cur síos thíos faoi seo ar roinnt

hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath, gur stáin a bhí sa miotal. Cé go

de na lámhdhéantusáin ó na suímh seo atá bunaithe

raibh stán den riachtanas chun cré-umha a tháirgeadh is rí-annamh a thagtar ar

ar thuarascálacha speisialtóra arna gcur i dtoll

earraí atá déanta de stán. Is an-chosúil an coirnín ó Shonnach le roinnt coirníní

a chéile ag Nyree Finlay (uirlisí cloiche),

stáin a fuarthas ag Flag Fen, Norfolk, Sasana—suíomh deasghnách ón gCré-

ag Rose Cleary (potaireacht), ag Mary

umhaois ina bhfuil tóchar adhmaid agus seastán de mhóna eanaigh—cé go bhfuil

Cahill agus ag Paul Mullarkey (coirnín

sé níos mionsaothraithe ná coirníní Flag Fen nach bhfuil easnach. Is é Flag Fen

stáin), ag Jim Higgins (cloch inneonach)

an t-aon suíomh sa Bhreatain Mhóir agus in Éirinn ar tairgeadh raon d’earraí

agus ag Niamh Whitfield (painéal óir).

stáin de chineálacha eile (m.sh. rothaí beaga stáin). Cuireadh dáta arb ionann

Ceann saighde siltíte Neoiliteach
Thángthas ar cheann saighde siltíte friofaic agus luisige

agus buaicphointe na gníomhaíochta ansin leis an gcóimeáil stáin ó Flag Fen, is
é sin ón aonú aois déag RCh ar aghaidh tríd an deichiú aois RCh. Cuirtear dáta
1407–1270 RCh leis an trach ag Sonnach de réir anailís radacarbóin; tugann sin

i mBaile Glas Thiar, Co. Mhaigh Eo i bhfoisceacht leata de chloch dhóite agus
de ghualach. Cuireadh dáta 3491–2921 RCh leis an suíomh de réir anailís
radacarbóin agus b’fhéidir gurb é an lámhdhéantusán is luaithe orthu siúd a
bhfuil cur síos orthu anseo. Tá luiseag ciorclach leis agus tá friofac cearnógach
slán amháin air. Tá an friofac eile in easnamh ach tá rian an loig sách soiléir.
D’fhulaing an rinn damáiste beag ach tá sé fós géar. Is ceann saighde mór den
chineál Bealach Cláir an píosa seo. Tá siad coitianta go maith in Éirinn agus
is féidir gur mhonaraigh ceardaithe speisialtóra airm iad. Níor thángthas ar
lámhdhéantusáin siltíte ar aon cheann de na suímh eile, rud a thugann le tuiscint
freisin gur táirge speisialtóra atá i gceist.
Pota Neoiliteach den chineál Gréithe Eitrithe
TMaidir leis an bpotadóireacht den chineál Gréithe Eitrithe ó Bhéal Átha na
Sróna, Co. Mhaigh Eo, is cluichreán é de 28 soitheach bunaithe ar chomhaireamh
slige de 6,909, an cluichreán is mó de na gréithe seo ó Éirinn. I gclais a bhaineann
le ciorcal adhmaid bhí ar a laghad seacht gcinn de shoithigh den chineál Gréithe
Eitrithe. Pota mór ar dhéanamh buicéid a bhí sa sampla, Soitheach 1, a bhfuil cur
síos air anseo; meastar go bhfuil sé 220 mm ar airde, 220 mm ar trastomhas ag
an mbile agus 140 mm ag an mbonn. Maisíodh an pota le millíní a greamaíodh
faoin mbile. Go dáta níl aithne ar an gcineál seo maisithe in aon chomhthéacs
Neoiliteach Deireanach eile in Éirinn. Tá fuíoll súiche ar an taobh istigh agus
ar an taobh amuigh agus tá poill deisithe le sonrú freisin. De réir anailíse
radacarbóin a rinneadh ar ghualach coill agus fearnóige ón gclais seo cuireadh
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Líníocht athchruthaithe den phota de chineál Gréithe Eitrithe, Soitheach 1, ó chlais a
bhaineann le ciorcal adhmaid ag Béal Átha na Sróna, Co. Mhaigh Eo. (Líníocht: Patsi Bates)

Ceann saighde siltíte friofaic agus luisige (52 mm ar fhaid, 25 mm ar leithead) ó Bhaile Glas Thiar,
Co. Mhaigh Eo. (Grianghraf: Jonathan Hession)

le tuiscint go bhfuil dáta an choirnín stáin i bhfad níos luaithe ná na coirníní stáin

thaobh imlíne agus sorcóireach ó thaobh crutha de ar feadh an chéad chúpla

ó Flag Fen. Níos tábhachtaí fós tá coirnín Shonnach leithleach i gcomhthéacs

ceintiméadar agus thíos faoi sin tá logall eile gearrtha amach as a lár a bhfuil an

Éireannach

dá thaobh de ag druidim lena chéile ina rinn mhaol. Is léir go raibh na logaill
ceaptha ní éigin a choimeád agus is é is dóchúla gur inneoin oibrí miotail a bhí sa

Cloch inneonach ón meánaois luath

ní sin. Bheadh luiseag ar a leithead d’inneoin lena coinneáil greamaithe go dlúth

Sonraíodh cloch mhór éibhir ar baineadh úsáid aisti in athuair mar chloch

i mbonn téagartha adhmaid, nó cloiche sa chás seo, agus is féidir go raibh líneáil

phacála ‘in imfhálú ón meánaois luath timpeallaithe’ le pailis i mBéal Átha

leathair nó adhmaid ina mhaolaire turrainge idir bonn na hinneonach agus an

na Sróna, Co. Mhaigh Eo, mar bhonn logaill le haghaidh inneoin mhiotail.

logall.

Is féidir gur i struchtúr saothraithe iarainn (arna dhátú 550–660 AD de réir

Tá log ar dhéanamh uibhe cosúil le báisín atá oibrithe d’aon úim le huirlis ar an

anailís radacarbóin) a ngearr an phailis tríd a bhí an chloch inneonach in úsáid

taobh thíos den chloch. Tá sé tanaí i dtreo na ciumhaise amuigh agus domhain i

go phríomha. Tá an chloch briste agus neamhiomlán agus de réir dealraimh

dtreo an láir. Is mór an oibriú agus an saothrú uirlise atá déanta ar an dromchla

baineadh úsáid as in athuair mar mhoirtéar. Athraíodh roinnt dromchlaí léi agus

agus tá roinnt ruamanna donna air. Is é an chiall a baineadh as sin go raibh

saothraíodh í ar a dromchla uachtarach go ndearna pirimid barrscoite garbh di

sé in úsáid mar mhoirtéar nó mar bhabhla meilte, i dtaca le hoibriú miotail is

le buaic réidh oibrithe ina bhfuil logall dúbailte. Tá an chéad logall ciorclach ó

dóigh, ach tá sé míshoiléir cibé acu ar lean an úsáid mar mhoirtéar i ndiaidh na

Ilamhairc ar an gcoirnín stáin déchónúil ó
Shonnach, Co. Mhaigh Eo (uastrastomhas 12.3
mm lena n-áirítear taib; trastomhas polladh 42
mm agus 43 mm) (Grianghraf: Ard-Mhúsaem na
hÉireann)

Cloch inneonach ó Bhéal Átha na Sróna; is léir na
logaill ar an dromchla uachtarach.
(Grianghraf: Jonathan Hession)
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Cloch inneonach ó Bhéal Átha na Sróna; is léir
an moirtéar ar an dromchla íochtarach.
(Grianghraf: Jonathan Hession)

húsáide mar chloch inneonach nó droim ar ais. Ar fhianaise
eile go raibh oibriú miotail ar siúl ar an suíomh tá cnámhóg
mhiotail, clocha inneonach eile, clocha meilte rothlacha,
clocha faobhair, clocha ar chosúlacht bháisíne ina ndearnadh
púdar de mhiotal nó d’iarnmhian agus láithreacht struchtúr
oibrithe miotail ar an suíomh.
Painéal óir ón meánaois luath
Is painéal beag óir lúbtha cuachta de shreang chasta
(fíolagrán) agus de scragall atá anseo a fuarthas laistigh
de pholl cuaille (arna dhátú 800–1020 AD de réir anailíse
radacarbóin) ar féidir go mbaineann sé le teach ciorclach ón
meánaois luath atá laistigh den imfhálú pailise ag Béal Átha
na Sróna. I bhfianaise an reachta ina bhfuil sé tá sé le tuiscint
gur baineadh é d’earra a bhí níos mó ná é d’fhonn an t-ór a leá
nó a athchúrsáil. Bhí an painéal ar dhéanamh muileata ar dtús
agus bhí cill lárach bhiorach aige atá folamh anois ach gur
cosúil é le cealla i saothar cloisonné a bhí ceaptha gairnéad
nó gloine a choinneáil; lúbadh agus rolladh é ansin go dtí
go raibh cruth neamhrialta aige (uasdiminsin faoi láthair:
thart ar 13.5 mm x 10mm; meáchan: 0.41 g). Ar gach taobh
den chill tá pátrúin rianaithe le fíolagrán agus tá ciumhais
fíolagráin ina fhráma mórthimpeall an phainéil iomláin.
Is earra thar bheith suimiúil é seo ní hamháin de bhrí gur
píosa d’ardstádais atá ann ach de bhrí freisin go bhfuil sé anchosúil le painéal fíolagráin eile a fuarthas ar an leibhéal is
luaithe le linn tochailtí ag crannóg Loch Gabhar, Co. na Mí
agus a measadh go dtí seo go raibh sé mós corr. Cé go bhfuil

Sceana iarainn ó Bhéal Átha na Sróna ar féidir gur saothraíodh iad ar inneoin
a bhí feistithe sa chloch inneonach. (Grianghraf: Jonathan Hession)

painéal Bhéal Átha na Sróna an-chosúil leis an bpainéal
eile níl sé cosúil leis amach is amach. Buailtear le cuid de
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Knife and sword handle (superimposed) following conservation treatment.

Athchruthú an phainéil óir ó Bhéal Átha na Sróna.
(Íomhá: Fergus Niland, bunaithe ar líníocht Nick Griffiths)

na tréithe a bhaineann leo araon i samplaí eile d’fhiolagrán Éireannach ón meánaois luath (m.sh.
sreang chruinn casta ar bhloc, úsáid ribín chasta agus an teicníocht ‘cloison bréagach’. Ach tá cumasc
sonrach idir gnéithe an dá phainéal nach bhfuil le sonrú i samplaí eile. Tá oiread cosúlachta eatarthu
gur féidir bheith cinnte faoi ar a laghad gur tháinig na painéil ón gcéim chéanna dearaidh agus
b’fhéidir fiú ón gceardlann chéanna nó ó dhá cheardlann a raibh an-bhaint acu lena chéile. Is dócha
gur féidir dáta sa séú nó sa seachtú aois a chur leo agus b’fhéidir go raibh siad feistithe ar phainéil
ar shaothar miotail eaglasta nó tuata a cuireadh in oiriúint dóibh go sonrach. Ach is féidir freisin go
raibh siad seamaithe le hearra adhmaid a leithéid dornchla claímh.
Conchlúid
Is samplaí iad na lámhdhéantusáin de chaighdeán na n-iarsmaí seandálaíochta a tháinig chun solais
ar Sheachród Bhaile Chathail, N5, agus léiríonn siad gur bhain raon leathan dátaí le ceirdeanna a
bhí ar siúl sa dúiche go háirithe i mBéal Átha na Sróna inar sonraíodh céimeanna leanúnacha de
ghníomhaíocht daonna. Tá samplaí ann de lámhdhéantusáin a bhaineann le go leor gnéithe den
saol sa tréimhse réamhstairiúil agus sa mheánaois ar a n-áirítear éadach, ornáid, deasghnáth agus
tionscal ar an mbeagchóir. Is féidir scéal iomlán na bhfionnachtana spreagúil seo a léamh i 2010 in
Of Troughs and Tuyères: the archaeology of the N5 Charlestown Bypass le Richard F Gillespie agus
Agnes Kerrigan, arna fhoilsiú ag an UBN.

Painéal óir a fuarthas i dteach ciorclach, más é sin a bhí ann, laistigh d’imfhálú pailise Bhéal
Átha na Sróna. (Grianghraf: Comhairle Contae Mhaigh Eo)
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Aoi-scríbhneoirí

Seantimpeallacht
Eadarchluain á nochtadh

Baineadh úsáid as trealamh croíleacaithe speisialtóra chun seicheamh móin ingearach a fháil
ón bportach ard ag Eadarchluain. (Grianghraf:
Nóra Bermingham)

Déanann na seandálaithe comhshaoil Nóra Bermingham, Gill Plunkett, Eileen
Reilly agus Ingelise Stuijts cur síos ar shraith anailísí eolaíocha ar baineadh úsáid
astu le linn athchruthú na timpeallachta seanda ag Eadarchluain, Co. Longphort, áit
a rinneadh fionnachtana tábhachtacha seandálaíochta bogaigh ar an N4 i 2006.
Is féidir tuiscint a fháil ar go leor suíomh seandálaíochta tríd an timpeallacht
sheanda a athchruthú. Is trí chumasc de chineálacha iomadúla anailísí eolaíocha
a bhaintear é sin amach cé go mbraitheann rath athchruthuithe dá leithéid ar
deireadh thiar ar dhea-chaomhnú sonraí timpeallachta a leithéidí pailin, adhmad,
orgánaigh mhicreascópacha agus feithidí. Chuir suíomh bogaigh a tochlaíodh i
mbaile fearainn Eadarchluain, Co. Longphort cuimse faisnéise timpeallachta ar
fáil ar cúnamh iad chun na fionnachtana seandálaíochta a chur i gcomhthéacs.
Fuarthas thart ar 45 chonair le linn imscrúduithe seandálaíochta ag
Eadarchluain sula ndeachthas i mbun oibre ar Sheachród Dromad–Rúscaigh,
N4. Bhí na conair suite laistigh de limistéar portaigh ardaithe, míntírithe atá
roinnte ina dhá chuid ag an N4 atá ann faoi láthair agus arb é an t-uasghrádú
atá beartaithe ba chúis leis go raibh call leis na tochailtí seo. I dteannta na
dtochailtí a rinneadh faoi threoir Caitríona Moore thar ceann CRDS Ltd (féach
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Seanda, Eagrán 2 [2007], lch 20–21) a mhaoinigh an UBN, tionscnaíodh clár
oibre pailéithimpeallachta a raibh sé d’aidhm aige an timpeallacht in imeacht na
bliana a athchruthú Baineadh úsáid as réimse teicníochtaí anailíse agus suirbhé
ar a n-áirítear anailís ar phailin, ar mhaicriontaisí planda, ar aiméibí tiomnacha,
ar fheithidí, agus ar adhmad agus teifre (féach lch 14).
Is cuid í Móin Eadarchluain de shlabhra portach ar chiumhais abhainn na
Sionainne. Tá féarach ar gach taobh di agus tá bóithre agus iarnród Baile Átha
Cliath–Sligeach á trasnú. Faoi cheann an fichiú céad bhí Eadarchluain draenáilte
agus faoi fhéar agus bhí móin á bhaint, talamh á mhíntíriú agus foraois á
phlandáil inti agus an ghníomhaíocht sin uile ag cuidiú lena laghdú. Tá iarsma
de phortach ardaithe sa taobh ó thuaidh a chuireann i gcuimhne dúinn an dreach
a bhí ar an limistéar portaigh seo tráth dá raibh.
Dálaí an phortaigh ardaithe a thaifeadadh
Is córas é an portach ardaithe atá cothaithe ag an mbáisteach agus a fhorbraíonn
i logáin a bhí líonta le huisce tráth dá raibh. Baineann dhá chéim mhóra
forbartha leis an ngnáthphortach: i dtúsbáire tá fás an eanaigh talamh fliuch
riascach cothaithe ag an screamhuisce ina mbíonn giolcacha, cíb agus crainn

(Grianghraf: Hard Hat Photography)
Amharc ón spéir ar shuíomh na tochailte in Eadarchluain, Co. an Longfoirt, ag breathnú soir. Tá an iarsma de phortach ardaithe slán ó thuaidh den suíomh le feiscint ar clé ó na gearrthacha tochailte.

bheaga ag fás; sa dara céim féadfaidh caonach Sphagnum fás ina n-áit siúd agus
é bheith scartha ón eanach is bun leis le léaslíne idirchreasa. Mar sin is ionann
gach céim agus comhshaol faoi leith agus shamhlófaí acmhainn agus dúshlán
difriúil leo do dhaonraí a mhair iontu san am atá imithe thart. Is é an bealach is
fearr chun forbairt portaigh ar bith a thuiscint suirbhé croíleacaithe a dhéanamh
ar an limistéar staidéir. Is éard a bhí i gceist leis seo i gcás Eadarchluain an tiliomad croíleacán a dhéanamh ar fud an tsuímh agus taifead a dhéanamh faoi
chineál stratagrafaíochta na móna ó bhun an phortaigh aníos go dtí an dromchla
atá aige faoi láthair.

a glanadh coillearnach nó cá huair a d’athraigh dálaí ar an bportach ó fhliuch
go tirim. Is bunábhar í teifre a theilgtear san aer le linn brúchtadh bolcánach.
A chóngharacht is atá Éire d’Íoslainn, crios gníomhaíochta bolcánaí, is cúis
leis go bhfaightear teifre ar fud an oileáin i locha agus i bportaigh, áiteanna a
gcaomhnaítear go minic í i sraitheanna micreascópacha luaithrigh. Ó tharla go
bhfuil dátaí na mbrúchtaí san Íoslainn cinnte déanann fosuithe teifre cúis mar
mharcóirí buana ama ar féidir imeachtaí nó suímh eile a dhátú dá réir.

Teicníochtaí micreascópacha
Is fosú síorfhliuch í an mhóin ar féidir raon de mhicriontaisí bheith láithreach.
Cuireann anailís phailine ar ár gcumas clúid fásra an ama atá caite agus cineálacha
éagsúla úsáid talún, a leithéidí iníor, curaíocht agus bainistiú coillearnaí, ag an gcine
daonna a athchruthú. Tig leis pictiúir a thabhairt dúinn den tírdhreach fhairsing de
réir mar a d’fhorbair sí agus de thionchar an duine ar a thimpeallacht nádúrtha.

Nochtaigh suirbhé croíleacaithe a rinneadh ag Eadarchluain gur eanach fliuch
faoi choill a bhí sa suíomh le linn na tréimhse Neoilití. Ba ghéarthaobhach an timchuach inar fhorbair an t-eanach agus bhí urlár bogdhroimneach aige. Léiríonn
maicriontaisí planda go raibh an fhearnóg ag fás ann agus go raibh sraitheanna
de ghiolcacha ann in áiteanna. Is sa tréimhse dheireanach Mhéisiliteach thart ar
6,000 bliain ó shin a cruthaíodh an eanach ar dtús. Léiríonn an taifead pailine
mórthimpeall an phortaigh gur coillearnach darach, leamháin agus coill a bhí
in uachtar sa tírdhreach ach go raibh an fhearnóg, an bheith agus an tsaileach
ina sainghné den coillearnach fhliuch ar an bportach féin agus ar a imeall. I
gcaitheamh na tréimhse Neoilití Luaithe, thart ar 4000–3500 RCh rinneadh
luathfheirmeoirí a mbealach isteach sa coillearnach d’fhonn féaraigh a réiteach.
I gcúrsa na tréimhse Neoilití agus níos deireanaí carnadh níos mó ná 3 m de
mhóin eanaigh agus is laistigh den timpeallacht seo a leagadh ceithre chonair,
an ceann is luaithe (EDC45) thart ar 3500 RCh. Faoin am seo áfach dealraíonn
sé gur tréigeadh na féaraigh agus go raibh na speicis choillearnaí, ar a n-áirítear
an fhuinseog sa tréimhse Neoiliteach dheireanach (thart ar 3000–2500 RCh), in
uachtar arís sa tírdhreach níos leithne.

Is orgánaigh aoncheallacha aiméibí tiomnacha a mbíonn cónaí orthu i dtimpeallacht
fhliuch dhomhanda a leithéid portach. Bíonn siad íogair i leith athruithe ar uiscechlár
an phortaigh; tagann speicis éagsúla i ndálaí difriúla hidreolaíoca agus tig leo
bheith ina dtáscairí maidir le hathruithe ó fhliuch go tirim i bportach in imeacht
ama. Féadfaidh na hathruithe sin bheith bainteach le hathruithe ar an aeráid agus
d’fhéadfadh sé go raibh tionchar acu ar theacht an duine ar an bportach.
Tig le hiarsmaí plandaí síorfhliucha a d’fhás sa phortach faisnéis bhreise
a thabhairt dúinn maidir le hathruithe ar hidreolaíocht phortaigh. Is gnách
i dtimpeallacht a leithéid seo go gcaomhnaítear duilleoga, gais agus síolta
caonaigh, cíbe agus giolcaí, fraoigh agus ceannbháin. Tá baint ag oiread an
chaomhnaithe lena fhliche nó lena thirime a bhí an portach san am atá thart.
Tugann nádúr feithidí a leithéidí ciaróga, seangáin agus míoltóga atá sonrach
do ghnáthóg deis eile dúinn athchruthú timpeallachta a dhéanamh atá sainiúil
do shuíomh. Cuireann anailís ar mhóin a fhaightear faoi, laistigh agus os
cionn conairí ar ár gcumas dálaí logánta ag an am a leagadh an conair síos
a athchruthú. Is tríd an tsampláil a nascadh le suíomh conaire a chinntítear
aisghabháil feithidí a thugtar isteach go neamhaireach le hábhar tógála nó trí
úsáid chonaire ag daoine nó ag ainmhithe.
Cé go bhfuil saibhreas ó thaobh iarsmaí micreascópacha sa mhóin a chlúdaigh
na conairí ag Eadarchluain tá stór sonraí freisin san adhmad a baineadh úsáid as
le linn a dtógála. Is éard a bhíonn i gceist le staidéir adhmaid speiceas an chrainn
as ar gearradh é a shainiú agus anailís a dhéanamh freisin ar aois an adhmaid.
Nochtann na sonraí seo tréith na tírdhreacha áitiúla agus, ina theannta sin, ós rud
é gur amhábhar an-tábhachtach a bhí in adhmad anallód nasctar saothrú adhmaid
agus gníomhaíocht an duine ar scálaí éagsúla agus le réimse leathan cuspóirí.
Croineolaíocht
Is trí anailís radacarbóin agus teifre a dhéantar amach cá huair, mar shampla,

Áitiú Eadarchluain
An tréimhse Mhéisiliteach dheireanach go dtí an tréimhse Neoiliteach

Bhí próifíl chomhchosúil eiceolaíochta ag na cluichreáin feithide ó dhá cheann
chontrártha an choimpléisc, is é sin ó EDC45 agus ó chonair EDC42 (2870–2490
Rch) a bhfuil dáta sa Neoiliteach Deireanach/Chré-umhaois Luath luaite léi: an
lámh in uachtar ag speicis an bhogaigh ach rian coillearnaí ‘carr’/brosna go mór
le sonrú. (Is cineál bogaigh ísil ‘Carr’ ina mbíonn ithreacha móintigh agus clúdach
fásra leithleach mar atá crainn agus toim cosúil leis an bhfearnóg.) Áirítear ar
na cluichreáin speicis feithide a bhíodh á gcothú féin ar adhmad agus nach
bhfaightear níos mó in Éirinn. Tá le tuiscint ó na feithidí a fuarthas ó EDC45
gur timpeallacht riascach a bhí ann gar don suíomh seo léiriúchán a dheimhnítear
trí shuirbhé stratagrafach a léirigh go raibh giolcaí coitianta san áit seo. Maidir
leis sin bhí speicis fraochmhá/talaimh thirim go mór le sonrú ag EDC42, rud
a thugann le tuiscint go raibh sé sin níos gaire don talamh tirim ag imeall an
eanaigh.
Ar na speicis adhmaid a baineadh úsáid astu chun conair a thógáil ar an imeall seo
bhí beith, fearnóg agus caorthann/fionncholl. Ba é an coll an t-ábhar tógála ab ansa
áfach agus ní mór gur tugadh chuig an suíomh é ón talamh tirim. Ní móide go raibh
speicis talaimh thirim eile a leithéidí fuinseog, leamhán agus dair i láthair agus níor
baineadh úsáid as an tsaileach, speiceas bogaigh a aithnítear sa taifead pailine.
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Chré-umhaois
Ag tús na Cré-umhaoise thart ar 2500 RCh, tháinig ceannbhán, fraoch agus
caonach Sphagnum in áit an eanaigh, comharthaí go raibh an portach ardaithe
ag fás. Tharla an t-athrú seo níos luaithe sa tuaisceart ná sa deisceart, mar ar
mhair an t-eanach de réir dealraimh go dtí an chéad mhílaois RCh. Faoin am
seo bhí portach ardaithe leathnaithe go dtí fánaí an talaimh aird thirim in aice
leis agus chlúdaigh sá an sean-eanach. Bhí coillearnacha ag fás ar imeall thoir an
phortaigh. Tá athruithe ar fhorbairt an phortaigh ardaithe léirithe sna cluichreáin
feitheidí ó chonairí na Cré-umhaoise. Baineann sampla amháin, conair EDC38
(2200–1920 RCh) go ginearálta leis an idirchrios ó eanach go portach ardaithe
cé gur mó an bhaint a bhí ag a chluichreán feithide leis na eanach. Tá níos mó de
shaintréithe an eanaigh léirithe sa chuid theas de chonair EDC5 (1120±9 RCh)
freisin, cé gur rith cuid mhaith den struchtúr seo os cionn portach ardaithe, rud a
thugann le tuiscint gur thrasnaigh sé eanach a mhair ar feadh i bhfad nó gur thit
sé isteach i móin eangaigh níos seanda thíos faoi.
Tugann an taifead tiomnach le tuiscint go raibh an portach sách fliuch i
dtosach agus gur éirigh sé níos fliche fós ag druidim i dtreo dheireadh na tríú
mílaoise RCh. Níor tógadh ach conair dhátaithe amháin, EDC38 (2200–1920
RCh) i gcaitheamh na dtréimhsí fliche seo cé go ndearnadh roinnt cur isteach ar
an gcoillearnach imeallach thart ar 2100–1700 RCh, rud a thugann le tuiscint
go raibh gníomhaíocht dhaonna ar siúl. Léiríonn athruithe ar iarsmaí fauna
agus planda tiomnacha ó thart ar 1800 RCh ar aghaidh titim shubstaintiúil san
uiscechlár agus gluaiseacht i dtreo dromchla portaigh níos tirime. Cuirtear dáta i
ndiaidh 1000 RCh leis an gcuid is mó de na struchtúr ag Eadarchluain; bhí méadú
de bheagán ar ghníomhaíocht dhaonna ag an tráth sin mar atá léirithe sa taifead
pailine. Ní thugann leibhéal íseal na coillearnacha le tuiscint áfach go raibh aon
mhéadú ar úsáid talaimh ná aon bhrú lonnaíochta i gcóngaracht an phortaigh i
gcaitheamh an ama seo.
Go ginearálta tugann cluichreáin feithide ón gCré-umhaois le tuiscint gur
bhain fliuchras leis an talamh agus go raibh comharthaí na coillearnaí ag imeacht
diaidh ar ndiaidh i gcaitheamh na tréimhse seo; b’fhéidir go léiríonn sin leathnú
an phortaigh ardaithe ar an suíomh seachas cailliúint choillearnaí ón tírdhreach
máguaird. Bhí fauna fraochmhá/talaimh thirim le sonrú i gcónaí go háirithe
an seangán Tetramorium caespitum. B’fhéidir gur de bharr dálaí níos tirime ar
chonairí a bhfuil dáta ó 1200 go 800 RCh curtha leo a bhí coilíneachtaí seangán
in ann cónaithe a bhunú. É sin nó is ionann an bunú sin agus fás Calluna
(fraoch) ar an bportach; go deimhin tá a láithreacht logánta léirithe i dtaifead
maicriontaise planda na tréimhse seo.
Sa Chré-umhaois baineadh i bhfad níos lú úsáide as coll i dtógáil chonaire in

ainneoin gur léirigh an taifead pailine gur mhór a mhéid i gcónaí. Athrú suntasach
eile ba ea úsáid thráthrialta fuinseoige a bhí anois ina chuid thábhachtach den
choillearnach máguaird maille le roinnt darach lofa agus bruscar cuilinn ar
féidir gur samplaí iad d’iarsmaí crann a bailíodh isteach seachas de chrainn a
leagadh. Bhí an bheith in úsáid go coitianta agus ba chuid thábhachtach í den
choillearnach ag imeall an phortaigh, áit a raibh an caorthann/fionncholl ag
fás freisin. Comhlánaíonn an taifead adhmaid an taifead pailine sa mhéid is
go léiríonn sé tréith na coillearnaí máguaird os rud é nach bhfuil samplaí de
chaorthann/fhionncholl ná de chuileann léirithe sa taifead pailine ag an am seo.
Is sa taifead pailine amháin atá rian de phoibleog, d’iúr agus de throm áfach agus
is dóigh nach raibh ach roinnt beag díobh sa choillearnach.
Idirthréimhse Cré-umhaois/Iarannaois
Dealraíonn sé gur thréimhse athraithe maidir le dálaí sa phortach a bhí san
idirthréimhse Cré-umhaois/Iarannaois. Ag druidim i dtreo dheireadh na Créumhaoise ba thréith tipiciúil Eadarchluain dálaí fliche timpeallachta go dtí
thart ar 715 RCh, tráth ar leagadh síos teifre Íoslannach agus a raibh athrú go
dálaí níos tirime. Tógadh ceithre chonair thart ar 800–400 RCh. D’ainneoin
na ndálaí fliche atá le tuiscint ón taifead tiomnach bhí sna cluichreáin feithidí
faoi bhun agus laistigh d’fho-struchtúir chonaire táscairí suntasacha speiceass
talaimh thirim. Baineadh i bhfad níos mó úsáid as coll, an chuid is mó de an-óg,
i dtógáil conaire ag an am seo. Baineadh úsáid as fuinseog freisin ach bhí dair
agus leamhán in easnamh sna conairí agus bhí an tsaileach neamhchoitianta cé
go léiríonn an taifead pailine go raibh fáil uirthi sa réigiún.
An Iarannaois
Tugann anailís le tuiscint go raibh aistriú mór i dtreo dálaí níos tirime san
Iarannaois, ag tosú san idirthréimmhse roimh an Iarannaois agus ag críochnú
thart ar thús na chéad mhílaoise AD. Freagraíonn an tréimhse seo don tréimhse is
mó a raibh dlús ar obair thógála conaire agus áirítear ar a laghad ocht struchtúr
dátaithe. Tugtar faoi deara sa taifead pailine tréimhse ghníomhaíochta daonna
eile agus fianaise maidir le saothrú bairr; b’fhéidir gur saothraíodh cnáib ach
dealraíonn sé gur bheag méid an réitigh a rinneadh in aice an phortaigh. Is cinnte
go ndéanfadh an tréimhse thirim ghinearálta seo i bhforbairt an phortaigh freastal
do theacht an duine ar an bportach agus ar shuíomh tógála conaire.
San áit a raibh na conairí áfach tugann na cluichreáin feithidí le tuiscint go
raibh dálaí logánta níos fliche. Bhí fauna ón talamh tirim imeallach lena n-áirítear
coillearnach, bualtrach agus speicis chluana/féaraigh ag an bpointe is ísle ag an
am seo. Ach d’fhéadfadh sé gurbh é ba chúis le comharthaí an fhliuchrais líon
agus meáchan na struchtúr a tógadh sa tréimhse seo á shlogadh ag an móin agus

Samplaí de na micriontaisí a ndearnadh anailís orthu: a) grán pailine (slánlus) táscaire tábhachtach de thalamh oscailte agus d’fhéarach; b) aiméibí tiomnacha (Amphitrema flavum a bhfuil grá acu
ar an bhfliuchras); c) iarsmaí de maicriontaisí planda (Sphagnum sa ghrúpa monaifíléiteach Acutifolia); d) iarsmaí de chiaróga éagsúla e) trasghearradh d’iarsmaí adhmaid ‘(coll, ag taispeáint fhás
an earraigh sular leagadh é); f) slige tephra. (Grianghraif: Gill Plunkett, Eileen Reilly agus Ingelise Stuijts)
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(Líníocht: Nóra Bermingham)

asáitiú an uiscechláir logánta. Tá táscairí
fraochmhá suntasach arís sna cluichreáin
chonaire, a thugann le tuiscint go raibh
gnáthóga logánta níos tirime á thairiscint
ag conairí do roinnt speiceas.
Ba é an coll an gnáthrogha sa tréimhse
seo mar bhunábhar tógála conaire agus ba
choitianta úsáid a bhaint as fuinseog. Bhí
beith, fearnóg, agus caorthann/fionncholl
ar fáil sa choillearnach imeallach agus
baineadh úsáid as an tsaileach níos minice
ná mar a rinneadh roimhe seo. B’annamh
úsáid a bhaint as dair agus as cuileann. Is
fiú a thabhairt faoi deara go bhfuarthas
roinnt píosaí oibrithe de iúr ón tréimhse
seo agus gur tháinig méadú ar shamplaí
iúir sa taifead pailine agus meastar
gurbh amhlaidh scéal maidir lena líon sa
tírdhreach logánta ag an am seo.
D’athraigh dálaí sa phortach sa chéad
chúpla céad AD, san Iarannaois Deireanach,
nuair a bhí teacht aniar ar an uiscechlár
agus nuair a bhí an fliuchras ag teacht
i réim arís mar chóras coitianta. Tá an
caonach Sphagnum in uachtar sa taifead
maicriontaise a raibh an ceannbhán agus
iarsmaí orgánacha neamh-inaitheanta ina
shaintréith de roimhe seo. Tá an cluichreán
tiomnach níos éagsúil agus is mó atá na
speicis a bhfuil grá acu ar an bhfliuchras
in uachtar. Scoireadh d’obair thógála ar
na conairí i rith an ama seo ar feadh píosa
agus tugann an taifead pailine le tuiscint gur
tháinig lag trá freisin ar an ngníomhaíocht
dhaonna sa limistéar máguaird.
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Mapa ar a léirítear méid iomlán an phortaigh ardaithe, mar aon le coillearnach
imeallach, talamh tirim níos airde agus
conairí dátaithe laistigh den phortach
ardaithe.

Meánaois Luath
I gcaitheamh thréimhse na meánaoise luaithe ba lú líon na gconairí; ní raibh
ann ach dhá cheann ar cuireadh dáta thart ar 750 AD leo agus dealraíonn sé
gur cuireadh stop le tógáil ina dhiaidh sin. Faoin am seo is dócha go raibh an
(Grianghraf: CRDS Ltd)
Conair shubstaintiúil de chaschoille agus de lomáin chruinne le linn tochailte.
Imscrúdaíodh adhmad agus móin ón suíomh seo i ndáil leis na speicis feithide agus
adhmaid a bhain leo.
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portach chomh leathan is a bhí sé riamh le coillearnach imeallach teannbhunaithe
mórthimpeall air. Bhí dromchla an phortaigh fliuch go ginearálta agus is cosúil
gur éirigh sé ní ba fliche fós uaidh sin amach go dtí an lá atá inniu ann. Baineadh
úsáid as coll, as fuinseog agus as cuileann chun conairí a thógáil agus b’as coll is
mó, ach as draighean, iúr, dair, leamhán, fuinseog agus píosaí móra d’fhearnóg
freisin a rinneadh lámhdhéantusáin.
Ba bheag ar fad méid na gníomhaíochta daonna ar an talamh tirim mórthimpeall
mar is léir ón taifead pailine ón gcúigiú céad ach is mó atá sí le sonrú idir an ochtú céad
agus an naoú céad. B’fhéidir gur scoireadh d’obair thógála conaire de bhrí go raibh
an dromchla ag dul i bhfliuchras nó b’fhéidir gur aistríodh go hionad eile laistigh den
phortach ardaithe. I gcaitheamh an dara mílaoise AD leathnaigh an tionchar daonna ar
an tírdhreach ar bhonn leanúnach, go háirithe ón tríú céad déag ar aghaidh.
Conchlúid
Tá obair pailéithimpeallachta in Eadarchluain ar siúl i gcónaí ach taispeánann
réamhthorthaí gur tógadh na suímh bhogaigh laistigh de thírdhreach dinimiciúil
a bhí ag athrú agus go raibh an t-athrú sin ag tarlú sa phortach agus mórthimpeall
air. Is é toradh na hoibre go ndearnadh taifead fadtéarmach ar athrú tírdhreacha
ina moltar naisc idir tógáil chonaire agus athrú timpeallachta. Mar shampla
gabhann méadú ar thógáil conaire leis an tréimhse thirim san Iarannaois. É
sin ráite tógadh conairí freisin le linn na dtréimhsí fliche cé gur lú a líon. Díol
suntais na conairí toisc gur féidir gur mhicreaghnáthóga a bhí iontu a raibh
tarraingt orthu ag coilíneachtaí seangán agus impleachtaí dá bharr sin maidir le
hidirdhealú a dhéanamh idir gnáthóga nádúrtha agus gnáthóga saorga sa taifead
iontaise. Ba shaintréith bhuan den tírdhreach níos leithne coillearnach mheasctha
ag crapadh agus á athghineadh in imeacht aimsire, ach níor glanadh riamh í ar
an mórchóir fiú ag amanna ar mhór gníomhaíocht dhaonna ar an bportach. Tá
pátrúin le sonrú maidir leis an speiceas adhmaid a roghnaíodh le haghaidh tógáil
chonaire agus tugann táirgeadh lámhdhéantusáin léargas dúinn ar shaothrú agus
ar úsáid acmhainní logánta. Nuair a chuirtear na torthaí uile le chéile is cúnamh
iad chun an tírdhreach anallód a áitiú leis na crainn, na plandaí agus an fauna,
agus leis na daoine atá freagrach as conairí, as seastáin agus as earraí a fuarthas
a leagan síos sa phortach spéisiúil seo.
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Aoi-scríbhneoirí

Lonnaíocht, adhlacht agus deasghnáth:
tírdhreach Cré-umhaoise
ar an N9/N10
Cuireann Tim Coughlan, Seandálaí Sinsearach,
agus Michelle Brick, Taighdeoir Seandálaíochta
le Irish Archaeological Consultancy Ltd (IAC
Ltd), réamh-fhorléargas i láthair ar thírdhreach
Cré-umhaoise a tháinig chun solais le deireanas
ar scéim bhóthair Cill Chuillinn–Port Láirge, N9/
N10: Cnoc an Tóchair go dtí Baile an Phaoraigh.
I gCill Chainnigh agus i gCeatharlach
trasnaíonn an chuid nua de bhóthar Baile Átha
Cliath-Port Láirge an má thorthúil trína sníonn
abhainn na Bearú agus abhainn na Feoire.
Cuireann an tionscadal nua bóthair seo deis
ar fáil dúinn chun má thorthúil ísealchríche
in oirdheisceart na hÉireann a thaiscéaladh.
Tháinig IAC Ltd ar roinnt suíomh Cré-umhaoise
i gcontae Chill Chainnigh agus i gcontae
Cheatharlach le linn tochailtí a rinneadh ar
feadh an bhealaigh. I dteannta fionnachtana ó
thréimhsí eile nochtadh sna suímh seo tírdhreach
casta a léirigh lonnaíocht, gníomhaíocht
adhlactha agus gníomhaíocht dheasghnách, más
sin atá ann, a mhair ó cheann ceann na Créumhaoise agus a thugann léargas suntasach
dúinn ar an réigiún de mhalairt ar sheandálaíocht
na séadchomhartha aitheanta mar a bhfuil
foirgnimh shuíomh meánaoiseach ina seasamh
go tiarnasach, ar sampla eiseamláireach díobh é
Caisleán Chill Chainnigh.

Struchtúr 1 laistigh d’imfhálú ag Dún Feart 5, Co. Chill Chainnigh, ag breathnú siar ó dheas (Grianghraf: AirShots Ltd)

Lonnaíocht
Fuarthas fianaise chinnte maidir le lonnaíocht
i gcúig áit. Tochlaíodh dhá theach, díog
imfhálaithe agus gnéithe eile ag Dún Feart
5, Co. Chill Chainnigh. Is iad 6.8 m x 6 m
toisí Struchtúr 1 agus bhí sé imfhálaithe go
páirteach le díog leathchiorclach ar an taobh
thoir agus ba léir clasán díoga páirteach ar
mhéid níos bige ar an taobh thiar. Is iad 7 m
x 9 m toisí struchtúr 2 a bhí lonnaithe 70 m
thoir ó Struchtúr 1. Bhí tinteáin inmheánacha
ag an dá struchtúr agus tá rian de chlaiseanna
rósta, de thacaí dín agus de phóirse isteach
iontu. Tochlaíodh poll uisce agus gnéithe eile
a bhaineann le gníomhaíocht tionscail agus
teaghlaigh ar an suíomh seo freisin.
Tochlaíodh lonnaíocht mhór réamhstairiúil
ag Móin Dubh 2, Co. Cheatharlach; limistéar
170 m x 130 m imfhálaithe le díog/clasán
tanaí cuarlíneach a bhí inti. Ba léir ó
chruth dronuilleogach na struchtúr agus na
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Lonnaíocht imfhálaithe ag Móin Dubh, Co. Cheatharlach, ag breathnú ó thuaidh. (Grianghraf: AirShots Ltd)

gclaiseanna mar a raibh uirlisí teaghlaigh agus criadóireacht
réamhstairiúil go raibh gníomhaíocht teaghlaigh ar siúl,
agus bhí gnéithe de chineál foirnéise agus claiseanna maille
le poill stainge agus poill chuaille bhainteachai a léirigh
go raibh gníomhaíocht tionscail ar bun san áit chomh
maith. Fuarthas méid mór de sheirt agus de chinn saighde
bhreochloiche, de scrábairí, de chlocha faobhair agus de
chlocha cuimilte. Amach uathu siúd ach cóngaracht dóibh
fuarthas struchtúr ciorclach le tinteán lárnach ag Móin
Mhór 2, Co. Ceatharlach.
Ag Garraí Dubh 1 i gCo. Chill Chainnigh thángthas ar
struchtúr ciorclach ina raibh fáinne de phoill chuaille agus de
phoill stainge i dtrinse sliotáin tanaí a bhí ag imfhálú limistéar
11 m ar trastomhas. Bhí poill chuaille ar mhéid níos mó ina
bhfáinne (7 m i dtrastomhas) taobh istigh agus tochlaíodh
cuid de sin freisin. Níor sonraíodh aon bhealach isteach. Is
féidir gur seastán gráin a bhí sna cúig chuaille a sheas ina
gciorcal a bhí suite díreach ó dheas den struchtúr. Sa choirnéal
ar an taobh thiar theas den suíomh sonraíodh ocht gcinn déag
de phoill chuaille agus de phoill stainge ina stua cuarlíneach.
Bhí sé sin ag síneadh thar theorainn na tochailte amach agus
b’fhéidir gur struchtúr breise ag an suíomh seo a bhí ann.

Reilig dhíog fáinne ag Teampall Mhártain 5, Co. Chill Chainnigh, ag breathnú siar. (Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)

Nochtadh méid mór de chlaiseanna agus de phoill chuaille
ag Baile Uí Chuirc 2, Co. Chill Chainnigh agus meastar go
bhfuil dhá struchtúr i gceist. Cé gur bhain gnéithe iomadúla
inmheánacha leis an dá struchtúr lena n-áirítear rian de thacaí
dín bhí clais lárnach shubstaintiúil sa cheann is mó. Maidir
le gnéithe seachtracha ar fianaise iad ar ghníomhaíocht
teaghlaigh fuarthas roinnt sligí de chriadóireacht réamhstairiúil
agus cloch faobhair, más í sin atá ann.
Adhlacadh
Tochlaíodh ceithre cinn cinnte de reiligí Cré-umhaoise ar
feadh na scéime. Thángthas ar an fhianaise is luaithe ar
ghníomhaíocht adhlactha ag Teampall Mhártain 5, Co.
Chill Chainnigh, mar ar fuarthas soithigh criadóireachta
den chineál ‘Gréithe Eitrithe’ ina raibh bruscair chnáimhe
chréamtha. Baineann siad le coimpléasc reilige a bhí in
úsáid ar feadh tréimhse ama ón Neoiliteach Deireanach go
dtí an Cré-umhaois Luath; sé cinn de dhíoga fáinne a bhí
Ciorcal claise agus díog fáinne ag Dún Feart 12, Co. Chill Chainnigh, ag breathnú siar. (Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)
ann agus créamthaí comharthacha.
Ag Baile Phóil 1, Co. Chill Chainnigh nochtadh gníomhaíocht
adhlactha fhorleathan lena n-áirítear trí cinn d’adhlacthaí ciste
dronuilleogacha líneáilte le cloch ina raibh fosuithe créamtha.
Fuarthas dhá adhlacadh créamtha i bpotaí móra den chineál
‘Soitheach Bia’ maille le clais ubhach ina raibh blaosc daonna
laistigh d’fhosú créamtha. I dtrach ciorclach ina raibh fosú
de chnámha ainmhí bhí sraitheanna de ghualach agus cnámh
dhaonna chréamtha freisin. Bhí dalladh claiseanna beaga ar
an suíomh ina raibh méideanna éagsúla d’iarsmaí créamtha,
cuid mhaith acu in éindí le sligí criadóireachta den chineál
‘Soitheach Bia Cuachach’. Bhí díog fáinne bheag ag an gcríoch
thoir den limistéar adhlactha tochailte cé nach bhfuarthas aon
rian d’adhlacadh ná aon fhosú inti.
Ba léir leanúnachas maidir le húsáid ag reilig ag Dún Feart
12, Co. Chill Chainnigh mar ar tochlaíod ciorcal claise agus
trí dhíog fáinne. Is éard a bhí sa chiorcal claise inar fuarthas
criadóireacht ón gCré-umhaois luath sé chlais a bhí scartha
óna chéile ina suí go rialta mórthimpeall claise lárnaí. Níos
deireanaí imfhálaíodh le díog fáinne (10 m ar trastomhas)
iad. Fuarthas dhá dhíog fáinne sa taobh thoir thuaidh, ceann
acu a d’imfhálaigh tinteán agus clais créamtha.

Díog fáinne dhúbailte ag Cill Rí 4, Co. Chill Chainnigh, ag breathnú soir thar abhainn na Feoire.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)
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Gné a bhí in uachtar ar fud na scéime bóthair ba ea díoga
fáinne ar shainghné iad freisin de reilig eile ag Baile an
Úilínigh 1, Co. Chill Chainnigh atá pléite ag Yvonne Whitty
agus Maeve Tobin (féach leathanach 19). Tochlaíodh díog
fáinne mhór ar féidir gur bhain sí le créamadh comhartha ar
ardán le radharc amach ar abhainn na Feoire ag Cill Rí 4,
Co. Chill Chainnigh, tamall beag ó thuaidh de Dhroichead
Binéid. Tochlaíodh díog fáinne dhúbailte ag Baile Mhic
Lachna 5, Co. Chill Chainnigh a bhfuil an cuma uirthi
go raibh sí suite ar shuíomh dumha dóite/fulacht fiadh ó
thréimhse níos luaithe. Thángthas ar dhíoga aonfháinne
ag Dún Feart 4 agus ag Dún Feart 1, Co. Chill Chainnigh
agus tochlaíodh feart fáinneach, más é sin atá ann ag Ráth
Chaise Thoir 1, Co. Chill Chainnigh cé go raibh an barr
teasctha go mór ag teorainn ó thréimhse níos deireanaí.
Bhí claiseanna créamtha lárnacha ag na díoga fáinne ag
Dún Feart 12 agus ag Baile Mhic Lachna 5. Tochlaíodh
díog aonfháinne ag Dún Feart 13 agus tá dáta 503–384
RCh curtha leis de réir anailíse radacarbóin; táscaire
gníomhaíochta Iarannaoise Luaithe é sin. Is féidir dá bhrí
sin go bhféadfaí dáta ó thús na hIarannaoise a chur le
roinnt samplaí eile dá mhacasamhail de gníomhaíocht ón
scéim bóthair freisin.

Díog fáinne dhúbailte ag Baile Mhic Lachna 5, Co. Chill Chainnigh, ag breathnú soir ó dheas.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)

Tá 18 gclais agus bruscair cnáimhe creamtha i gcúig cinn
acu i reilig chomhréidh, más sin atá ann, ag Cúil na Cise 2,
Co. Cheatharlach. Bhí gualach agus clocha sna claiseanna
eile. Ar an dóigh chéanna ocht gclais a bhí i nDún Feart
7, Co. Chill Chainnigh, agus sligí de chriadóireacht ón
gCré-umhaois i gcúig cinn acu. Is féidir gur leachtanna
cuimhneacháin atá sna claiseanna ag Cúil na Cise 2 agus ag
Dún Feart 7 nach bhfuil cnámha créamtha iontu; b’fhéidir
gur measadh nach raibh sé riachtanach níos mó iontaisí
créamtha a leagan síos go foirmeálta. Sonraíodh claiseanna
créamtha agus créamthaí comharthacha, más sin atá iontu,
ag roinnt ionad ar fud na scéime.
Deasghnáth
Tá fianaise ar ghníomhaíocht dheasghnách i dtrí shuíomh.
Ag Baile Phóil 2, Co. Chill Chainnigh atá chóngarach do
reilig mheasctha ag Baile Phóil 1 bhí trí cinn de chiorcail
chuaille. Is féidir go raibh tábhacht dheasghnách i ndáil leis
an ngníomhaíocht adhlactha lena n-ais ag na struchtúir seo.
Níor léir aon bhealach isteach i struchtúr A (trastomhas
inmheánach 5 m agus trastomhas seachtrach 5.7 m) agus is
éard a bhí ann 20 poll cuaille substaintiúil maille le ceithre
chuaille sheachtracha ar féidir gur thug siad taca breise. Ar
ghnéithe inmheánacha bhí claiseanna agus poill chuaille
agus b’fhéidir gur thacaigh roinnt de na poill chuaille díon
ach ní mheastar go raibh díon ar an struchtúr. Fuarthas
samplaí de chriadóireacht Eascra (sil-leagan b’fhéidir as
claiseanna Eascra sa chóngar a leagadh síos in athuair)
de bhreochloch oibrithe agus de sheirt a bhain leis an
struchtúr. Bhí Struchtúr B (trastomhas inmheánach 5.5 m
agus trastomhas seachtrach 6.2 m) suite 1 m thiar thuaidh ó
Struchtúr A agus b’fhéidir go raibh bealach isteach sa taobh
thoir. Cruthaíodh é le ciorcal de 13 pholl cuaille agus bhí
ceithre pholl cuaille mhóra i bhfoirm dronuilleoige laistigh
de. Arís sa chás seo d’fhéadfadh sé go raibh díon á thacú
acu ach ní dóigh go raibh. Bhí Struchtúr C (trastomhas
inmheánach 4.9 m agus trastomhas seachtrach 5.2 m)
suite 10 m thoir thuaidh ó Struchtúr A; b’fhéidir go raibh
bealach isteach sa taobh thuaidh agus bhí 14 pholl cuaille
ann. Fuarthas trí pholl cuaille, clais bheag agus tornóg ó
thréimhse níos deireanaí laistigh den struchtúr.
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Struchtúir A agus B ag Baile Phóil 2, Co. Chill Chainnigh, ag breathnú siar ó dheas.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)

B’fhéidir gur comhartha gníomhaíochta deasghnáthaí iad trí dhíog fáinne neasfháinneacha bheaga
agus na poill chuaille a bhain leo (1.2–2.2 m ar trastomhas) ag an lonnaíocht ag Móin Dubh, Co.
Cheatharlach. Bhain siad le claiseanna a raibh saibhreas gualaigh iontu agus méid beag de chnámh
dhóite. Ina theannta sin b’fhéidir gur gníomhaíocht deasghnách atá léirithe i gcruth na claise lárnaí
agus an chiorcail chlaise mórthimpeall ón gCré-umhaois Luath ag Dún Feart 12.
Conchlúid
Is den tábhacht a tabhairt dár n-aire nár léir aon cheann de na suímh seo sula ndearnadh tástálacha
seandálaíochta le haghaidh an phíosa nua bhóthair seo. Cuireann na fionnachtana seo leis an eolas atá
againn ar chruth agus ar éagsúlacht lonnaíochta Cré-umhaoise agus séadchomharthaí deasghnácha.
Táimid anois ag céim iarthochailte na hanailíse ar gach suíomh ar thángthas air ar an scéim bóthair
agus dá bhrí sin tá siad fós faoi réir léirmhíniú breise. Tochlaíodh cuimse shuíomh eile ar fud na scéime
bóthair ar a n-áirítear nach mór 40 ceann ar bhain dúmhaí dóite/fulachtaí fiadh leo a raibh a rian
sin orthu go raibh gníomhaíocht Chré-umhaoise ar siúl iontu. Tá go leor suíomh áfach nach bhfuil
aicmithe go fóill agus a bhfuiltear ag feitheamh ar anailís iarthochailte bhreise maidir leo. Tá measúnú
á dhéanamh fós ar thábhacht chineál dháileachán na suíomh seo ar fud thírdhreacha fisiciúla leithleacha
aibhneacha na Bearú agus na Feoire. Tá súil leis nuair a bheidh an anailís, an dátú agus an taighde
tugtha chun críche go mbeidh tuiscint níos fearr againn ar thírdhreach atá casta agus spéisiúil.

Aoi-scríbhneoirí
Seo réamhrá le Yvonne Whitty agus Maeve Tobin, Stiúrthóir
Tochailte agus Oisté-sheandálaí le Irish Archaeological
Consultancy Ltd (IAC Ltd), maidir leis an tírdhreach
adhlactha ag Baile an Úilínigh, Co. Chill Chainnigh a bhí
ann ar feadh thréimhse an athraithe ó chleachtas adhlactha
págánach go dtí a mhacasamhail Chríostaí.

Bioranna binne ag bonn Díog fáinne 1.
(Grianghraf: IAC Ltd)

Athrú ar Dheasghnátha:

an scéal atá nochta ag
Baile an Úilínigh 1 agus 2

Bhí athrú ag teacht ar chleachtais thraidisiúnta adhlactha in
Éirinn sna luathchéadta AD as siocair na teagmhála idir an
pobal ansin agus pobail na Breataine Móire agus na Mórroinne a bhí faoi thionchar na Róimhe. Tá dhá shuíomh i
gContae Chill Chainnigh a bhí in úsáid ar feadh na tréimhse
athraithe seo. Is iad san Baile an Úilínigh 1 agus 2 atá
lonnaithe laistigh de thírdhreach ina bhfuil na sléibhte ag
éirí le fána réidh thoir ó Abhainn na Feoire. Tochlaíodh na
suímh idir Lúnasa 2007 agus Eanáir 2008 chun tosaigh ar
Scéim Bóthair Cill Chuillinn–Port Láirge, N9/N10: Cnoc an
Tóchair go dtí Baile an Phaoraigh, agus tugann said léargas
ar phátrún athraitheach deasghnácha adhlactha i gcaitheamh
thréimhse thiontaithe creidimh na Luath-Chríostaíochta.
Baile an Úilínigh 1
Tugann Baile an Úilínigh 1 léargas dúinn ar dheasghnácha
adhlactha na hidirthréimhse idir an tréimhse réamhstairiúil
dheireanach (Cré-umhaois/Iarannaois) agus tréimhse na
meánaoise luaithe. Trí cinn de dhíoga fáinne a bhí sa suíomh,
díog theorann líneach leo, ocht gcinn d’adhlacthaí agus díog
mhór neasfháinneach á n-imfhálú.
Tugann Baile an Úilínigh 1 léargas dúinn ar dheasghnácha
adhlactha na hidirthréimhse idir an tréimhse réamhstairiúil
dheireanach (Cré-umhaois/Iarannaois) agus tréimhse na
meánaoise luaithe. Trí cinn de dhíoga fáinne a bhí sa
suíomh, díog theorann líneach leo, ocht gcinn d’adhlacthaí
agus díog mhór neasfháinneach á n-imfhálú.

Amarc ingearchló de Bhaile an Úilínigh 1, ag breathnú ó dheas.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)
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Cúlra: Amharc ingearchló ar na cúig ghearradh adhlactha laistigh de Dhíog fáinne 2 ag Baile an Úilínigh 1.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)

Bhí Díog fáinne 1, an ceann is mó, 16.65 m ar trastomhas, bhí sí
neasfháinneach de réir bonnchló agus bhí bealach isteach cabhsaithe inti a thug
aghaidh ar an iarthar. Maidir le Díoga fáinne 1 agus 2 ba léir rian athghearraithe
orthu arb fhéidir gur gníomh siombalach séadchomhartha a athshainiú is ciall
leis. Ó tharla go gcuirtear dáta sa Chré-umhaois leis na séadchomharthaí seo
de ghnáth b’fhéidir gur ón tréimhse sin atá na díoga seo ach gur gearradh iad in
athuair san Iarannaois mar a tharla, de réir na fianaise atá ann, i gcás díog fáinne
a tochlaíodh ag Ceapaigh Dhónaill Mhór, Co. Uíbh Fhailí (Féach lch 42 agus
Seanda, Eagrán 2 [2008], lch 16–17.

siocair oiread an teasctha. De réir anailíse tosaigh ar a raibh fágtha den ghné
seo tá gach seans go mbaineann sí le tréimhse na ngníomhaíochtaí a bhí ar siúl
ag Díoga fáinne 2 agus 3, is é sin próiseas an chréamtha. Ar an ábhar líonta a
fuarthas i nDíog fáinne 3 bhí cnámh chréamtha (neamhshonraithe go fóill), síolta,
gualach, cnámh ainmhithe, sliogán agus débitage breochloiche.
Maidir leis an tréimhse ghníomhaíochta ba dheireanaí tá sampla d’imfhálú
mór, 40 m ar trastomhas, a raibh cabhsa isteach ann san oirthear. Léiríonn leagan
amach an imfhálaithe go rabhthas airdeallach ar shuíomh na díoga teorann ón
tréimhse níos luaithe, rud a dheimhníonn an tábhacht a bhí leis sa tírdhreach.
Scoith an díog imfhálaithe an barr de dhá adhlacadh laistigh de Dhíog fáinne 2
agus de cheann amháin de na hadhlachtaí forimeallacha.

Nochtadh fionnachtana spéisiúla sa chéad chéim den tochailt, lena n-áirítear
12 bhior binne, débitage breochloiche (dramhaíl táirgthe), siogairlín cloiche, más
é sin atá ann, agus méid suntasach de chnámh ainmhí. Dealraíonn sé gur leagadh
Rinne Jennie Coughlan agus Maeve Tobin anailís oisté-eolaíochta (staidéar
na bioranna binne síos d’aon úim ag an gcuid ó dheas den díog agus is féidir
eolaíochta ar chnámha) agus dá thoradh sin sonraíodh gur taisí mná a bhí i roinnt
gur baineadh úsáid astu chun díog fáinne a thochailt, ó tharla gur fágadh rian
de na hiarsmaí daonna a adhlacadh ag Baile an Úilínigh 1. Tugann an Dochtúir
an chaithimh ar roinnt de na bioranna. San aislíonadh i Díoganna fáinne 1 agus
O’Brien dá haire gur cuireadh ar taifead i luathfhoinsí litearthachta na hÉireann
Aerial
view of síolta,
enclosure
and double
Cappydonnell
Big, Co.
Westmeath,
2 bhí
gualach,
cnámh
ainmhíring-barrow
agus méidatcnáimhe
créamtha
nach
bhfuil facing south. (studiolab.ie)
gur phós mná Briotanacha agus Cruithneacha d’ardstádas lena macasamhail d’fhir
sonraithe fós ach a bhfuil an cuma air gur créamadh comharthach measctha le
Éireannacha agus gur adhlacadh roinnt de na mná sin i bhfearta d’fhonn an nasc a
smionagar breochairn atá ann.
bhí acu leis an tsinsearacht a dhéanamh dlisteanach. San idirthréimhse seo níorbh
Ghearr díog líneach teorann ó thréimhse ina dhiaidh sin, b’fhéidir ón
aon cheist achrannach í an reiligiún chomh fada is a bhain sé le deasghnátha
Iarannaois/meánaois luath, trasna Díog fáinne 2 ó thuaidh den suíomh. Níor
adhlactha agus dá bhrí sin b’fhéidir gurbh ionann agus ráiteas polataíochta an tcuireadh isteach ar shuíomh na díge líní seo nuair a tógadh imfhálú mór
adhlacadh ag suímh cosúil leis seo lenar deimhníodh teidlíochtaí (an bheo agus an
neasfháinneach a scoith ar a sheal na barra de dhá cheann de na hadhlacthaí
mhairbh) agus lenar cruthaíodh naisc leis an aimsir a bhí imithe thart.
laistigh de Dhíog fáinne 2. Tugann réamhanailís le tuiscint go raibh an díog seo
ina teorainn a shainigh tréimhse luathmheanaoise Bhaile an Úilínigh 2.
Baile an Úilínigh 2
Sonraíodh cúig cinn d’adhlacthaí in uaigheanna neamhlíneáilte cré-ghearrtha,
Tá Baile an Úilínigh 2 lonnaithe 550 m ó thuaidh de Bhaile an Úilínigh 1; reilig
ailínithe thiar-theas thoir-thuaidh ó dheas den díog seo agus laistigh de Dhíog
atá ann ina bhfuil iarsmaí de 94 dhuine aonair. Bhí eagar mhaith ar an suíomh.
fáinne 2. De réir an Dochtúir Elizabeth O’Brien is cuid de fheart (suíomh adhlactha
seacht sraith d’adhlacthaí ann, iad ailínithe thoir-thiar agus an cuma air gur bhain
sinsearachta) iad na hadhlacthaí seo a bhí in úsáid ar feadh na hidirthréimhse
plean réamhchinnte leis, agus ba bheag fianaise a bhí ann go raibh uaigheanna
págánach-Críostaí. Feidhmíonn Fearta mar mharcóirí nasc teaghlaigh nó críche
gearrtha trasna a chéile; b’fhéidir gur pobal aonair a bhí i gceist a bhain úsáid
le tírdhreach áirithe agus is minic iad lonnaithe ar theorainneacha nádúrtha nó
as ar feadh na céadta bliain. Tá suíomh eaglais agus imfhálú eaglasta aitheanta
de dhéantús an duine. Thángthas ar thrí cinn eile d’adhlachtaí ailínithe thiar(Taifead Séadchomharthaí agus Áiteanna uimh. KK024-020) suite thart ar 90 m
thoir taobh amuigh den díog fáinne ó thoir agus ó dheas. In dhá cheann de na
ó thiar thuaidh de. Dealraíonn sé gur suíomh iltréimhse a bhí i mBaile an Úilínigh
hadhlachtaí forimeallacha bhí rian de líneáil chloiche.
2 a raibh gníomhaíocht ar siúl ann ón aimsir réamhstairiúil go dtí an mheánaois
Ba é Díog fáinne 3 an ceann ba dhroch-chaomhnaithe de na trí dhíog fáinne
agus dá bharr sin ní rabhthas in ann a rá an raibh sí riamh ina ciorcal iomlán,

luath. Áirítear ar na gnéithe réamhstairiúil sraith de chlaiseanna agus de phoill
chuaille a gcuireann an chriadóireacht, an bhreochloch agus giota de cheann tua
as cloch snasaithe a fuarthas laistigh díobh dáta leo.

Aerial view of double ring-barrow, facing south-east. (studiolab.ie)

Amharc ingearchló ag taispeáint ionad lonnaithe Bhaile an Úilínigh 2, an imfhálú eaglasta
agus an suíomh séipéil KK024-020 agus Baile an Úilínigh 1. (Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)
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Iarsmaí d’ adhlacadh suaite ógánaigh a
cuireadh in athuair in uaigh do dhaoine
fásta ó thréimhse níos deireanaí.
(Grianghraf: IAC Ltd)

Tá samplaí de ghníomhaíocht na meánaoise luaithe i reilig atá lonnaithe ar
iomaire gairbhéil agus cúig cinn de thornóga ar chinn téagarthacha chun gránbharr
a thriomú a bhí in dhá cheann acu. Bhí sreabh a rith ó thuaidh ina teorainn leis an
reilig ó thoir agus bhí limistéar talaimh síorfhliuch ar féidir gur lochán a bhí ann
ina theorainn leis ó thuaidh.
Bhí éagsúlacht mhór ó thaobh cúrsaí caomhnaithe de ar fud an tsuímh agus
rátáladh 50% de na hadhlacthaí mar droch-chaomhnaithe, is dócha de bharr a
chóngaraí is a bhí siad don tsreabh lena n-ais. Mar sin níorbh fhéidir gnéas agus
aois a chinntiú i gcás 30% agus 85% faoi seach díobh siúd a bhí adhlactha sa
reilig. Bhí samplaí de gach catagóir aoise ann ach dealraíonn sé go raibh céatadán
na n-ógánach íseal i gcomparáid le sonraí seandálaíochta aitheanta pobal reilige.
Cé gur adhlacthaí leathnaithe a bhí ina bhformhór thángthas ar adhlacadh
cromtha ag an gcríoch thiar theas.
Is féidir gur fear fásta óg atá i gceist in Adhlacadh 59 a raibh píosa de bheann
curtha ar a chos chlé nuair a leagadh sa talamh é. Táthar den tuairim gur sampla
d’adhlacadh luath nó tábhachtach laistigh den ghrúpa atá san adhlacadh seo. Is
léir urraim agus ómós sa chóir a cuireadh ar na hógánaigh aonair a adhlacadh
ag Baile an Úilínigh. I dtrí cinn de chásanna adhlacadh daoine fásta d’aon úim
in uaigheanna a bhí ceaptha go príomha d’ógánaigh; bailíodh na cnámha a
easáitíodh agus cuireadh in athuair iad i gclais in uaigh a rinneadh níos deireanaí.
Ardaíonn adhlacadh ógánaigh a rinneadh níos deireanaí in uaigh a bhí ceaptha
go príomha do dhuine fásta ceisteanna suimiúla maidir le féiniúlacht agus ról an
duine sa tsochaí.
Thug réamhanailís oisté-eolaíochta roinnt aimhrialtachtaí forbartha chun
suntais a leithéidí cnámh géill neamh-chomhchruthach agus cás de neamhchomhchruthaíocht sna géaga uachtaracha (.i. go raibh taobh amháin i bhfad
níos forbartha agus níos mó ná an taobh eile agus cruth fisiciúil den suntas ar an
gcorpán dá réir). I gcás dhá chnámharlach ba léir ‘cnámha Inca’ (cnámh bhreise ar

Adhlacadh 59, fear fásta óg b’fhéidir a adhlacadh le píosa de bheann.
(Grianghraf: IAC Ltd)

chúl na blaoisce) a shíltear gur comhartha é de ghaol géiniteach. Tugadh táscairí
struis matánchnámharlaigh faoi deara i bhformhór dhaonra na reilige; ní mheastar
áfach go raibh siad iomarcach ach gur bhain siad le gníomhaíocht laethúil.
Conchlúid
Tugann na hadhlacthaí ag Baile an Úilínigh léargas spreagúil dúinn ar chleachtais
adhlactha san idirlinn idir an tréimhse réamhstairiúil agus tréimhse na meánaoise
luaithe. Mar is amhlaidh go minic i gcás tochailt seandálaíochta cuirtear níos mó
ceisteanna ná mar a fhreagraítear. De bharr chomhréireacht an leagan amach
adhlactha agus na lámhdhéantusán bainteacha táthar den tuairim gur féidir
go ndeachaigh rudaí a bhain leis an saol taobh amuigh den phobal agus dá
thraidisiúin sheanbhunaithe i bhfeidhm ar na hadhlacthaí ag Baile an Úilínigh 2.
Is féidir gur sliocht na ndaoine atá adhlactha san fheart ag Baile an Úilínigh 1 atá
curtha sa suíomh. Faoi luathbhlianta an ochtú céad bhí tús curtha ag an eaglais
ar reachtaíocht maidir le cleachtais adhlactha a bheadh inglactha do Chríostaithe.
De réir mar a tháinig ionaid mhainistreach cosúil b’fhéidir leis an suíomh eaglais
KK024-020 i réim, cuireadh deireadh de réir a chéile le reiligí teaghlaigh a leithéidí
Baile an Úilínigh 2.
Tá saibhreas fianaise maidir le lonnaíochtaí aitheanta ó luath–thréimhse na
meánaoise ar fáil ón taifead seandálaíochta ar a n-áirítear 11 shuíomh imfhálaithe
agus trí lios i bhfoisceacht 1.5 km de Bhaile an Úilínigh 1 agus 2. Is dócha gur
leis an bpobal céanna na lonnaíochtaí seo agus an imfhálú eaglasta agus an reilig
teaghlaigh ag Baile an Úilínigh 2.
Tá anailís iarthochailte ar siúl i gcónaí agus tá súil leis gur féidir, trí chumasc
d’anailís oisté-eolaíochta agus d’anailís eolaíoch nach í agus trí dhátú ar bhun
radacharbóin, níos mó tuisceana a fháil ar cé na daoine a bhí anseo, cárbh as ar
tháinig siad agus ar an ngaol, más ann dó, idir lucht an dá shuíomh adhlactha.
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Nuascéala um Thionscadal Taighde Bhaile
Sheanaidh 2009
Cuireann Deirdre McCarthy, Seandálaí Cúnta

bhrat imscrúdaithe amháin; tionscnaíodh é d’fhonn a fháil amach cén mianach

UBN le Foireann an Iarthuaiscirt sraith d’ailt

taighde a bhí sa cluichreán creatach dea-chaomhnaithe seo agus chun oiread an

ghearra i láthair ina bhfuil nuascéala tráthúil ar an

eolais a d’fhéadfaí a fháil ón suíomh tábhachtach seo a thabhairt chun airde lán.

dul chun cinn atá déanta ar Thionscadal Taighde

Thar thréimhse na trí bliana dheireanacha bhí eilimintí éagsúla an tionscadail

Bhaile Sheanaidh.

ag dul ar aghaidh faoi lán seol agus mar sin tá sé tráthúil anois nuascéala gearr

Sa chéad eagrán de Seanda, a foilsíodh i 2006

Deirdre McCarthy

a chur ar fáil maidir lena bhfuil fós ar na bacáin.

cuireadh faisnéis ar fáil den chéad uair maidir le

Baineann an chuid QUB den tionscadal le hanailís oisté-eolaíochta agus

Tionscadal Taighde Bhaile Sheanaidh, tionscnamh

pailéaphaiteolaíoch (staidéar ar chnámha agus ar ghalair sheanda) ar iarsmaí

taighde spreagúil atá maoinithe ag an UBN ina

creatacha daonna a fuarthas le linn thochailt na reilige. Tá Catriona McKenzie

ndéantar staidéar ar iarsmaí daonna a fuair Irish

ag déanamh taighde i dtaca le céim dhochtúireachta ar chreatlacha daoine fásta

Archaeological Consultancy Ltd (IAC Ltd) le linn tochailte i reilig mheánaoise

ar an suíomh faoi mhaoirseacht an Dochtúir Eileen Murphy agus an Dochtúir

i mBaile Sheanaidh i gCo. Dhún na nGall. Is ar éigin a bhí an tionscadal

Colm Donnelly. Tá an anailís mhór tugtha chun críche anois agus tá cnuasach

bunaithe ag an am sin mar pháirtíocht idir UBN, Institiúid Teicneolaíochta,

déanta de shonraí aoise ag am báis, gnéis agus airde gach duine maille le haon

Sligeach (ITS), Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (QUB), agus Comhairle Contae

fhianaise atá ann ar iarghalraí agus ar ghortuithe. Bhí an Dochtúir Murphy ag

Dhún na nGall. I sraith alt (Seanda, Eagrán 1 [2006], lch 60–5), rinneadh cur

déanamh taighde ar chnámharlaigh na bpáistí a adhlacadh i mBaile Sheanaidh

síos ar chúlra na reilige, ar an gcaoi ar thángthas uirthi ar Sheachród Bhun

agus ón taighde sin in éindí le hanailís Róisín McCarthy ar na hiarsmaí dí-alta

Dobhráin–Béal Átha Seanaidh, N15, i 2003, agus ar dhea-staid chaomhnaithe

rinneadh catalógú ar chuimse shonraí oisté-sheandálaíochta ó na hadhlacthaí. I

an breis agus míle adhlacadh. Tugann Tionscadal Taighde Bhaile Sheanaidh

gcatalóg chluichreáin chreatacha Bhaile Sheanaidh tá sonraí 869 nduine fásta,

an tseandálaíocht agus eolaíochtaí anailíseacha éagsúla eile le chéile faoi aon

427 n-ógánach agus na n-iarsmaí dí-alta. Tá Catriona McKenzie ag tabhairt

Iarsmaí daonna a fuarthas le linn tochailtí i reilig Bhaile Sheanaidh. (Grianghraf: IAC Ltd)
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Thíos: Pingin chrosfhada airgid ó réimeas an Rí Éamann I nó II a bualadh i Canterbury, tamall i ndiaidh
1302 AD agus a fuarthas laistigh de shil-leagan ag Baile Sheanaidh. (Grianghraf: Richie Bromley)

faoin anailís riachtanach ar na torthaí oisté-eolaíochta faoi láthair. Gheobhaimid tríd an bpróiseas seo i bhfad níos mó faisnéisí maidir le
béascna beatha i mbaile meánaoiseach Éireannach agus maidir le cleachtais adhlactha.
Tá dhá tionscadail taighde PhD breise bunaithe in ITS. Tá Tasneem Bashir ag obair faoi mhaoirseacht an Dochtúir Ted McGowan
ag gineadh sonraí il-eiliminte cainníochtúla a bheidh ina gcúnamh chun palaeochothú agus dálaí timpeallachta phobal na reilige a
athchruthú agus chun léargas a fháil ar na galraí a chuaigh i gcion orthu, má chuaigh. Is trí anailís ar thiúchan riandúl (substaintí,
a leithéid iarann nach féidir aon tsubstaint níos simplí a dhéanamh díobh trí mheán ceimiceach) i sampla ionadaíoch de chnámha fir,
mná agus páiste ó Bhaile Sheanaidh a bhainfear é sin amach. Tá Sheila Tierney ag obbair faoi mhaoirseacht an Dochtúir Jeremy Bird ag
iarraidh ADN (aigéad dí-ocsairibeanúicléasach) seanda (ADNs) a asbhaint as na hiarsmaí daonna seandálaíochta agus a aimpliú. Tá na torthaí
a bhaineann leis an dá réimse taighde á gcur ar fáil anois agus moladh le focail breátha páipéir a chuir Sheila Tierney agus Tasneem Bashir i láthair ag an gComhdháil
Seandálaíochta Dhomhanda a reáchtáladh i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath i mí Iúil 2008 inar léirigh siad an taighde a bhí déanta acu go dtí sin.
Tá Phillip McDonald agus Naomi Carver ó Ionad na hOibre Sheandálaíochta Allamuigh, QUB ag iarraidh seiceamh adhlactha Bhaile Sheanaidh a athchruthú.
Anailís ar shuíomh na n-iarsmaí creatacha sa reilig agus staidéar ar an ngaol stratagrafaíochta idir na cnámharlaigh trí úsáid a bhaint as pleananna an tsuímh atá i
gceist leis an obair atá idir lámha acu. Tá súil leis go léireoidh an anailís seo in éindí leis an dátú ar bhonn radacharbóin an chaoi ar athraigh an reilig in imeacht na
mblianta. D’fhéadfadh an obair atá ar siúl acu bheith ina slat tomhais maidir le chaighdeáin tochailte agus léirmhínithe reiligí amach anseo. Tá an anailís críochnaithe
agus tá obair ar siúl ar bhonn leanúnach ar an tuarascáil. Táthar ag fáil cúnaimh ó chlár cuimsitheach dátaithe radacarbóin ag QUB a chuir torthaí ar fáil den chéad
uair i Meitheamh 2009. Cuireann na dátaí tionscnaimh in iúl go rabhthas ag baint úsáide as an suíomh ón ochtú go dtí an séú haois déag cé nach raibh an úsáid sin
leanúnach.
Tá aird á tarraingt ar an tionscadal leithleach agus cuimsitheach seo ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta i dtíortha ón Iodáil go dtí SAM. Tá comhoibriú agus
plé á ndéanamh ar bhonn leanúnach le hoilscoileanna sna Stáit Aontuithe agus sa Bhreatain Mhór maidir leis an tionscadal, agus maidir le bealaí taighde eile nach
bhfuil cinnte fós faoi mhaoirseacht agus le faomhadh agus le taca ó Ard-Mhúsaem na hÉireann a bhfuilimid fíorbhuíoch as, a thógann ar an taighde atá déanta ag
Tionscadal Taighde Bhaile Sheanaidh.
Foilseofar torthaí an tionscadail nuair a bheidh sé críochnaithe i 2010. Is tionscadal leithleach é ó thaobh sheandálaíocht na hÉireann de agus tá torthaí spreagúla
ag teacht as. Is léiriú rath an tionscadail ní hamháin ar staid
dhea-chaomhnaithe na gcnámharlach ach níos mó ná sin ar
thiomantas agus ar fhís na dtaighdeoirí a raibh an tionscadal in
ann a tharraingt chuige féin. I monagraf Thionscadal Taighde
Bhaile Sheanaidh atá le foilsiú tarraingeofar na réimsí éagsúla
taighde le chéile d’fhonn forbhreathnú cuimsitheach ar an
reilig maille le saol, aimsir agus streachailt na ndaoine atá
curtha inti a chruthú.
Mar chuid de Sheachtain Náisiúnta Eolaíochta 2009 beidh
ITS ina óstach ar thráthnóna léachtaí dar teideal The Science
of a Cemetery—The Ballyhanna Research Project ag 7.30 i.n.
ar an Luan, 9 Samhain i Halla Léachta A0004 ag Institiúid na
Teicneolaíochta, Sligeach, Béal Átha an Fhóid, Sligeach.
Daoine Fásta Bhaile Sheanaidh

Ceann saighde ón 12ú céad/luath sa13ú céad a fuarthas in éindí le ceann de na cnámharlaigh i mBaile
Sheanaidh. (Grianghraf: Richie Bromley)

Rinne Catriona McKenzie (QUB) agus Róisín McCarthy (ITS) anailís ar feadh roinnt blianta anuas ar chnámharlaigh dhaoine fásta. Rinneadh scrúdú ar 869
gcnámharlach agus cuireadh ar taifead mionfhaisnéis maidir le gnéas, aois ag am báis, airde agus aon fhianaise a bhí le fáil ar na hiarsmaí cnámharlaigh, ar
athruithe paiteolaíocha agus ar ghortuithe a bhain le tráma.
Maidir le tráma bhí fhianaise fhorleathan ar idir thráma ar bheag tábhacht a leithéid gnáthbhriseadh cnáimhe agus thráma ar dhóigh go bhfuarthas bás dá
bharr a leithéid gortú claímh sa chloigeann. Tá cás áirithe amháin an-spéisiúil de bhrí gur fianaise é ar mháinliacht leighis i dtréimhse na meánaoise. Bean óg a
bhí i gceist a raibh treapánadh mór déanta ar bharr a bhlaosc baineadh píosa ciorclach as an bplaosc trí bhíthin máinlíochta agus fágadh poll ina dhiaidh. Ní
féidir bheith cinnte cén uair a rinneadh an obair mháinlíochta ach ba chomhartha an cneasú timpeall chiumhaiseanna an loit gur mhair an bhean ar feadh píosa
i ndiaidh obráid na máinlíochta.
Is mór méid na fianaise ar ghalar i measc phobal Bhaile Sheanaidh freisin: galar déadach, tinnis, máchailí forbartha, galair sna hailt, neamhord imshruthaithe,
galair arbh uireasa cothaithe ba chúis leo agus fianaise ar ailse. Tá sonrú agus scrúdú na ngalar agus na bpaiteolaíochtaí seo i bpobal Bhaile Sheanaidh ag cur
faisnéis fhiúntach maidir le haiste bia, le sláinte agus le stíl bheatha i bpobal meánaoiseach Gaelach ar fáil dúinn.
Catriona McKenzie, Oisté-sheandálaí, QUB.

Páistí Bhaile Sheanaidh
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Tá anailís ar 427 gcnámharlach páiste tugtha chun críche i QUB ag an Dochtúir Eileen Murphy le cúnamh ó Clare McGranaghan. Bhí páistí ó gach aoisghrúpa
i láthair, idir linbh a rugadh roimh am agus dhéagóirí aibí. B’ionann torthaí na scrúduithe pailéaphaiteolaíoch ar pháistí agus na torthaí a fuarthas maidir leis
an bpobal fásta. Bhí go leor fianaise ann ar thinneas neamhshonrach agus bhí loit le feiscint ar aon pháiste 8.5–10.5 d’aois (fíochán colainne neamhdhual de
bharr damáiste a rinne galar nó tráma) arbh é an eitinn ba chúis leis. Rinne an galar lot uafásach ar chnámha an droma agus bhí comharthaí ann go raibh an
galar leathnaithe ar fud an chnámharlaigh. Ba léir comharthaí ginearálta drochshláinte agus aiste bia easnamhach sna loit is sainthréith d’ainéime de bharr easpa
iarainn agus b’fhéidir fiú de bharr scorbaigh ar chúis leis easpa vitimín C agus a bhain le mairnéalaigh na meánaoise i gcoitinne. Rinneadh taifead freisin ar roinnt
máchailí forbartha eile ar bheag tábhacht agus ar bheag a n-iarmhairt, má bhí iarmhairt ar bith, do na páistí a chuaigh siad i gcion orthu. Ach ba léir míchuma
mhór chromáin (eipifís fhéimearach sciorrtha) ar ógánach amháin 12–14 d’aois, ar chinnte go gcruthódh sí fadhbanna siúil agus airtríteas tánaisteach ar deireadh
thiar dá mba rud é go raibh sé fásta ina fhear. Bhí rian de ghortuithe neamhleigheasta ó airm lainne le feiscint in iarsmaí dhá dhéagóir buachalla níos sine agus
níl dabht ach go bhfuair siad bás dá mbarr. Tá sintéis na dtorthaí á déanamh ar bonn leanúnach agus is cinnte go mbeidh tuiscint níos fearr againn ar shláinte,
ar aiste bia agus ar ghnáthshaol páistí in Éirinn sa mheánaois dá barr.
Eileen Murphy, Léachtóir Sinsearach le hOisté-sheandálaíochta, QUB.

Anailís Ileiliminte ar Chnámha Bhaile Sheanaidh

Catriona McKenzie (ar dheis) agus Róisín McCarthy i mbun anailís Oisté-sheandálaíochta ag Institiúid na Teicneolaíochta, Sligeach. (Grianghraf:Studio Lab)
(Grianghraif: Jonathan Hession)
Cribra orbitalia, ar chúis leis ainéime d’uireasa iarainn, i logaill súile Amharc ar bhairr uachtaracha an fhéimir dheis agus an fhéimir
Chnámharlach 225, páiste 7–10 mbliana d’aois.
chlé normálta (cnámh na leise) ag taispeáint eipifís chaipitiúil
sciorrtha Chnámharlach 355, déagóir 12–14 bliana d’aois.
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Gearradh claímh ar shlinneán clé de Chnámharlach
1C, buachaill 14–18 mbliana d’aois.

Bhíomar ag cuardach riandúl in ábhar creatach a thabharfadh eolas dúinn maidir le haistí bia agus le dálaí timpeallachta. Is obair spreagúil atá ann agus
faighimid faisnéisí ar shaol na meánaoise ón ngaol idir riandúile agus aiste bia ar dheacair iad a chnuasach murach an obair sin. Is obair chasta í obair
an chuardaigh ar na riandúile agus is iad na hathruithe a théann ar an gcnámh, má théann, in imeacht na mblianta a mbíonn sí ina luí faoin talamh, na
céadta bliain ar a laghad i gcás adhlacthaí Bhaile Sheanaidh, is mó a mbíonn tionchar acu ar an gcuardach. Tagraíonn carraig-ghiniúint (diagenesis) don
athrú seo ar ‘chnámh seandálaíochta’ ar cúis leis tionchar na timpeallachta adhlactha. D’fhéadfadh sé go nglacfadh eilimintí ón ithir áit na n-eintiteas
ceimiceach bunaidh sa chnámh mar chuid den athrú seo. Más suntasach méid na carraig-ghiniúna is dodhéanta aon léargas a fháil ar cheimic chnáimhe
i dtaca le haiste bia nó le sláinte an phobail. Ar an dea-uair tá táscairí ann faoi láthair atá bunaithe ar thomhas cóimheasa cailciam (Ca) le fosfar (P) a
chuireann in iúl go bhfuil carraig-ghiniúint chnámha Bhaile Sheanaidh an-íseal chomh híseal sin go meastar go bhfuil siad inghlactha i ndáil le haidhm
an tionscadail taighde aiste bia agus galar a imscrúdú.
Ar shonraí eiliminteacha cnáimhe agus fiacaile a bhfuil sé léirithe go bhfuil gaol acu le haiste bia tá: strointiam (Sr), cailciam (Ca), copar (Cu), bairiam
(Ba), maignéisiam (Mg), mangainéis (Mn), iarann (Fe) agus sinc (Zn). D’fhéadfadh roinnt riandúl a leithéidí caidmiam agus mearcair bheith ina dtáscairí
maidir le dálaí timpeallachta nó le timpeallachtaí oibre. Dealraíonn sé ón gcóimheas bairiam le strointiam a fuarthas go dtí seo ó na cnámha i mBaile
Sheanaidh gur ón muir is mó a tháinig an bia a meileadh; tá an toradh bunaithe ar chomparáid le torthaí a fuarthas ó shuíomh eile le cósta a bhfuil a
fhios againn gur ón muir a tháinig an bia a meileadh ann.
Cuirfear le fiúntas agus le ciall na dtorthaí nuair a dhéanfar crostagairt idir an anailís ileiliminte agus sonraí aoise, gnéis agus paiteolaíochtaí éagsúla a
bhailítear ó adhlacthaí éagsúla. I dteannta bunú croineolaíochta chuimsithí don suíomh atá á dhéanamh tríd an gclár um dhátú ar bhonn radacarbóin agus
athchruthú stratagrafaíochta atá á dhéanamh ag QUB tabharfaidh na torthaí seo léargas nua dúinn maidir le saol pobail Éireannaigh sa mheánaois.
Tasneem Bashir, Ceimiceoir Anailíse, agus Ted McGowan, Léachtóir, ITS.

Croíleacú féimir (cnámh leise) ó chluichreán Bhaile Sheanaidh
mar chuid d’anailís il-eiliminte. (Grianghraf: Deirdre McCarthy)
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Anailís Bhithmhóilíneach ar ADN seanda ó Bhaile Sheanaidh
Go dáta tá ADN faighte ó sheacht as 16 chnámh dhaonna dhí-alta daoine fásta i mBaile Sheanaidh. Braitheann aisghabháil ADN seanda (ADNs) go mór
ar mhéid an díghádaithe ar an ADN laistigh de gach cnámh agus bíonn éagsúlacht mhór idir chnámha i suíomh seandálaíochta. Má chloítear le ‘critéir
bharántúlachta’ atá leagtha síos is féidir ADN a asbhaintear a fhíorú mar ábhar seanda nó a chur as an áireamh mar thruailliú comhaimseartha. Cuireann na
critéir seo creat ar fáil trínar féidir le seandálaithe bithmhóilíneacha a gcuid torthaí a fhíorú go grinn. Chloíomar leis na critéir fhíoraithe seo agus bhaineamar
úsáid as saotharlann ADNs lántiomnaithe nach raibh teacht isteach inti ach ag daoine a bhí ag caitheamh an éadaigh chosanta chirt agus ní dhearnamar ansin
ach obair asbhainte ADNs amháin. Chuathas go han-chúramach i mbun oibre ag baint ciseal seachtrach cnáimhe de dhromchla na gcnámh, is é sin ón áit ba
dhóichí go mbeadh truailliú ó ADN daonna a bhain leis an aimsir dheireanach agus chruthaigh an rath a bhí ar an obair fiúntas an réamhchúraim seo.
Rinneamar anailís freisin ar ADN ó iarsmaí ainmhí a fuarthas i mBaile Sheanaidh féachaint an raibh truailliú ó ADN daonna i láthair agus mar sin fuarthas
táscaire maidir le scála na truaillithe a bhí déanta ag ADN an lae inniu. Fuarthas ADN daonna ó dhromchla seachtrach chnámha na n-ainmhithe ach ní fuarthas
aon cheo sa chiseal inmheánach óna mbaintear púdar cnáimhe de ghnáth le haghaidh asbhaint ADN le linn sampláil a dhéanamh ar chnámha daonna. Cuireann
sin in iúl gur dóichí ná a mhalairt gur ADNs a bhí san ADN a fuarthas ó na hiarsmaí sampláilte.
Tá an obair seo ag dul ar aghaidh ar bhonn leanúnach agus tá súil leis go bhfíoróidh anailís bhreise gur seichimh ADNs atá sna torthaí a fuaireamar. Táthar
tar éis tús a chur le taighde breise ar cnámharlaigh ar a bhfuil rian de na loit is comharthaí sóirt den eitinn. Bainfear úsáid as ADN seanda chun a dheimhniú
gur rian d’eitinn atá sna loit agus chun idirdhealú a dhéanamh idir thinnis ar cúis leo Mycobacterium tuberculosis agus Mycobacterium bovis, na baictéir is
minice is cúis le heitinn.
Sheila Tierney, Eolaí Bithmhóilíneach, agus Jeremy Bird, Ceann Scoil na hEolaíochta, ITS.

Sheila Tierney ag obair i ndálaí steiriúla i saotharlann ADNs lántiomnaithe ag
Institiúid na Teicneolaíochta, Sligeach. (Grianghraf: Sheila Tierney)

26

seanda Iris Seandálaíochta an UBN

Tasneem Bashir ag obair sa saotharlann in Institiúid na Teicneolaíochta, Sligeach. (Grianghraf: Deirdre McCarthy)

Ciseal inmheánach á bhaint de chnámh le
sceanóg steiriúil d’fhonn ADN seanda
a bhaint de ina dhiaidh sin.
(Grianghraf: Deirdre McCarthy)

Iarsmaí daonna a fuarthas le linn tochailtí i reilig Bhaile Sheanaidh. (Grianghraf: IAC Ltd)
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Aoi-scríbhneoirí

Bior cnáimhe: Lonnaíocht
ón gCré-umhaois san Iarmhí
Pléann Ed Lyne, Stiúrthóir Tochailte Irish Archaeological Consultancy Ltd (IAC
Ltd), agus Ian Riddler agus Nicola Trzaska-Nartowski, Speisialtóirí le Cnámha
Oibrithe lonnaíocht ón gCré-umhaois ag an gCreagán Íochtarach, Co. Iarmhí a
tochlaíodh ar an gcarrbhealach dúbailte Cill Bheagáin–Baile Átha Luain, N6.
I mí Eanáir 2006 cuireadh tús le tochailt ar an taobh thoir de bharr sléibhe i
mbaile fearann Chreagáin Íochtaraigh, Co. Iarmhí, a éiríonn le fána réidh thart
ar 1 km thoir ó Bhaile Átha Luain. Dhealraigh sé gur limistéar cónaithe a bhí i
gCreagán Íochtarach; teach atá ann, dronuilleogach ar éigean, a tógadh le cuaillí,
maille le sraith de chlaiseanna ina chóngar. Rinneadh anailís radacarbóin ar
chriadóireacht agus ar uirlisí clóiche agus tá le tuiscint uaithi sin go mbaineann
an suíomh leis an gCré-umhaois agus, is dócha, leis an tréimhse idir 1200 RCh
and 800 RCh. Sin iad na fíricí lom maidir leis an gCreagán Íochtarach ach cén
tuiscint eile is féidir a bhaint as an suíomh seo? Tá súil againn go bhfaighimid
eolas ar na gníomhaíochtaí a bhí ar siúl ag an suíomh spéisiúil réamhstairiúil seo
nuair a dhéanfar scrúdú ar an ábhar a aisghabhadh.
An teach
Is ar éigean atá sé dronuilleogach agus tá sé sainithe ag 12 pholl cuaille; tá sé
iompaithe i dreo thuaidh theas agus is iad 5 m x thart ar 3 m na toisí. Rinneadh
anailís ghualaigh a thugann le tuiscint gur tógadh é le cuaillí darach. Níor
léir ach fíorbheagán gnéithe inmheánacha ach tugadh faoi deara go raibh na
claiseanna móra ar an suíomh lonnaithe taobh amuigh den fhoirgneamh ó thiar
agus ó thiar dheas de den chuid is mó agus go raibh grúpa níos bige thart ar 5 m
tamall amach ó thuaidh. Tugann sin le tuiscint gur taobh amuigh den teach den
chuid is mó a bhí obair ar siúl agus gur gníomhaíocht teaghlaigh a bhí ar siúl sa
taobh istigh. Ní raibh aon rian de thinteán inmheánach ann.

Is beag cosúlacht atá aige le haon teach eile nuair a chuirtear na tosca sin
uile san áireamh (cruth, dáta, láthair gheografach, lámdhéantúsáin, etc.). Ag
Crannóg Bhaile an Doire uimh. 2 (thart ar 700 RCh) atá lonnaithe 14 km
ó thoir den Chreagán Íochtarach sonraíodh dhá struchtúr dhronuilleogacha
mhóra, más sin atá iontu, ar oileán beag. Sonraíodh iad mar bhunsraitheanna
ar sheastán ardaithe agus bhí siad i bhfad níos mó ná an struchtúr ag Creagán
Íochtarach. Cur gur shaibhre i bhfad an cluichreán a fuarthas ag Baile an Doire 2
bhí cosúlachtaí idir ar a laghad trí cinn de na soithigh chriadóireachta a fuarthas
ag Creagán Íochtarach lena macasamhail ag an suíomh seo, rud a thugann le
tuiscint gur bhain siad a bheag nó a mhór leis an tréimhse chéanna.
Lámhdhéantusáin
Ar na lámhdhéantusáin a fuarthas bhí 77 smionagar de chriadóireacht ón gCréumhaois, 64 phíosa de sheirt oibrithe agus raon d’uirlisí ar a n-áirítear dhá
chasúr cloiche, cloch faobhair agus raon de ghiotaí cnáimhe oibrithe. Ar ábhar
eile a fuarthas bhí cnámh ainmhí dóite agus neamhdhóite agus gráinní gualaithe.
Is éard a bhí sa chluichreán seirte calóga, lanna, croíleacáin, lámhdhéantúsáin
athoibrithe agus débitage. Rinne Farina Sternke speisialtóir uirlis chloiche anailís
a thug le tuiscint di gur modh monaraithe uirlise neamhghnách sa tréimhse seo
a bhí le sonrú (de bharr seirt de dhrochchaighdeán a úsáid in áit breochloiche
b’fhéidir) agus go raibh ar a laghad dhá oibrí smiota breochloiche san áit, scil ag
duine acu agus gan mhórán scil ag an duine eile. Bhí ar a laghad cúig shampla
de shoithigh a raibh dealramh na Cré-umhaoise Deireanaí orthu sa chluichreán
criadóireachta. Rinne an Dochtúir Eoin Grogan cur síos ar na soithigh agus
dúirt go raibh siad dea-bhácáilte, boinn réidh orthu agus ar dhéanamh buicéid,
is é sin a rá go raibh siad den chineál a fhaightear de ghnáth i dteaghlach agus
cosúil le samplaí ó Bhaile an Doire uimh. 2 agus ó shuíomh bogaigh ag Cluain
Fionnlocha, Co. Uíbh Fhailí ón gCré-umhaois Dheireanach.
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Plean iarthochailte den lonnaíocht ón gCré-umhaois Dheireanach ag Creagán Íochtarach, Co. na hIarmhí. (Líníocht: IAC Ltd)
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An chlais ina raibh an dá mheana agus siséil neamhiomlána de chnámh ainmhí. (Grianghraf: IAC Ltd)

Aiste Bia
Fuarthas gráinní gualaithe eorna i roinnt de na claiseanna, rud a thugann le
tuiscint gur chuid d’aiste bia dhaonra na Cré-umhaoise a bhí san eorna agus
gur dóigh gur triomaíodh agus gur próiseáladh í ar an suíomh. Fuarthas 137
gcnámh ainmhí, lena n-áirítear ar a laghad trí chaora/ghabhar (dhá uain agus
caora fásta), trí cinn eallaigh (dhá cheann fásta, gamhain amháin), dhá mhuc
(seancheann fásta, ceann óg amháin) agus capall amháin. Bhí rian de d’uirlis
bhúistéireachta ar roinnt mhaith cnámh, bhí a rian ar chuid acu go raibh siad
creimthe, ag madra den chuid is mó. Is táscairí an phróisis rósta na smionagair
chnáimhe a fuarthas i ‘ngnéithe seandálaíochta’ éagsúla agus is léir gur bhain
éagsúlacht chineál feola leis an aiste bia.
Feidhm an tsuímh
Cé go bhfuil sé le tuiscint ó láithreacht struchtúir gur áit chónaithe a bhí ann is cosúil
go bhfuil dhá chatagóir chlaise i gceist: na cinn a raibh gnáthdhramhaíl teaghlaigh
a leithéid gráinní gualaithe agus cnámha ainmhí a bhí caite ar leataobh iontu agus
na cinn ina raibh dramhaíl tionscail, a leithéid cnámha neamhchríochnaithe agus
lámhdhéantúsáin chloiche. Is táscaire na lámhdhéantúsáin chloiche i dteannta
uirlisí a leithéidí casúir chloiche go raibh cónaí ag ceardaithe oilte i gCreagán
Íochtarach sa chuid dheireanach den Chré-umhaois.
Is cosúil go bhfuil staidéar ar oibriú cnáimhe an-tábhachtach chun tuiscint a
fháil ar an suíomh. Fuarthas dhá chineál meana cnáimhe ceannmhaoile i gclais
amháin; b’fhéidir go raibh feidhmeanna éagsúla acu. Ba choitianta meanaí
cnáimhe i gcomhthéacs na Cré-umhaoise Deireanaí agus nuair a fhaightear
roinnt ceann in éindí is gnách gur de chineálacha difriúla iad. Is dócha go raibh
an dá mheana caite ar leataobh ó tá rian an chaithimh agus an snasaithe ar a ndá
cheann mhaolaithe. An uair ba ghéar iad bheadh siad oiriúnach chun ábhar bog
a tholladh, go háirithe craicne ainmhí.

Cnámh oibrithe a fuarthas sa suíomh. (Líníocht: Alva MacGowan)

breathnú orthu mar aonad agus mar lárionad táirgthe earraí éagsúla lena náirítear uirlisí cnáimhe agus seirte, craicne ainmhí agus b’fhéidir teicstílí daite
de chineál éigin.
Fuarthas go leor lámhdhéantúsáin mhiotail ardstádais (m.sh. toirc óir) ó
Mheán na Cré-umhaoise go dtí a Deireadh sa limistéar seo den Iarmhí agus
cé nach suíomh ardstádais atá i gCreagán Íochtarach is cinnte gur chuid de
shochaí níos leithne na Cré-umhaoise agus ionad táirgthe agus b’fhéidir trádála
a bhí ann. Is den tábhacht a thabhairt dár n-aire go raibh Creagán Íochtarach
lonnaithe 4 km ó dheas de Loch Rí agus an t-achar céanna ó thoir d’abhainn
na Sionainne agus dá réir go bhfuil sé i bhfoisceacht siúlóide 30 nóiméad ón
mbealach is mó (agus is dócha an meán trádála agus malartaithe earraí is mó) a
bhí in Éirinn sa tréimhse réamhstairiúil.
Ó tharla lámhdhéantúsáin agus gnéithe teaghlaigh a bheith i láthair (ar a náirítear tornóg chun grán a thriomú, más sin atá ann, a bhfuil dáta 1004–846
RCh curtha léi) is dócha gur fheidhmigh an suíomh seo mar shuíomh cónaithe.
An dramhaíl de chineál tionsclaíoch curtha san áireamh áfach d’fhéadfaimis
bheith den tuairim gur ionad cónaithe do cheardaithe a bhí ann agus gur
féidir gur speisialtóirí maidir le táirgeadh agus le hoibriú leathair agus teicstílí
a bhí iontu ar cuireadh luach ar a scileanna ag gach leibhéal de shochaí na
Cré-umhaoise.

Taobh le taobh leis na meanaí bhí dhá chnámh rúitín chos deiridh eallaigh, an
meiteatarsas, agus iad oibrithe go páirteach. Bhí siad oibrithe ina siséil ach bhí an
oibriú neamhchríochnaithe agus is dócha gur caitheadh ar leataobh iad de bhrí
gur bhris na cnámha san áit mhícheart. Mar sin ba shamplaí annamh a bhí iontu
de chéimeanna luatha táirgthe i ndáil le monarú uirlise chnáimhe réamhstairiúla.
Baineadh an dá cheann íochtaracha den dá chnámh agus bhí an meiteatarsas
mór scoilte ar a fhaid, rud a bhris é. Bhain an chéad chéim eile le cóiriú agus le
múnlú an dá cheann agus is ag an bpointe sin a bhris an cnámh is bige. Is mór
an lón eolais na céimeanna neamhrathúla oibrithe cnáimhe seo dúinn maidir le
teicníochtaí agus leis an intinn a thig linn a chur i leith an oibrí chnáimhe. Bheadh
siséil dá leithéid oiriúnach do shlíocadh craicne ainmhí agus b’fhéidir gurbh
shin an fheidhm a bhí ceaptha dóibh. Sonraíodh eallach agus capaill araon sa
chluichreán agus in éindí le fianna ba iad a chuirfeadh ar fáil tromlach na gcraicne
sa tréimhse réamhstairiúil.
An pictiúr mór
Ag suíomh dumha dóite comhaimseartha sa chóngar (Creagán Íochtarach
2, thart ar 250 m ó thoir) tá aisghabháil ábhar planda (sceach gheal,
dris, trom agus cam an ime) as clais shíorfhliuch á thabhairt le tuiscint
go raibh bia á phróiseáil nó, rud ba mhó iontas fós más fíor, teicstílí á
ndathú ann. Ós rud é go bhfuil na suímh seo comhaimseartha d’fhéadfaí

Tornóg thriomaithe gránbhairr a fuarthas le linn tochailte. (Grianghraf: IAC Ltd)
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Scéimléaráid na ngnéithe seandálaíochta ag Cúil Ó nDubháin, Uíbh Fhailí, ag taispeáint dlús litigh na haoise Neoilití Luaithe a fuarthas ansin.
(Líníocht: Maurizio Toscano, Eachtra Archaeological Projects)

Déanann Farina Sternke Saorspeisialtóir i bhfionnachtana Liteach breithmheas
ar na litigh (uirlisí cloiche) a fuarthas i ndumhaí dóite/bhfulachta fiadh
réamhstairiúla ar an scéim bóthair Baile an Chaisleáin–An tAonach,
Derrinsallagh go dtí Baile an Totaigh, N7.
Dumhaí dóite agus uirlisí cloiche as láthair
Tá dumhaí dóite/fulachta fiadh a chuirtear dáta sa Chré-umhaois leo de ghnáth
ar na cineálacha suímh seandálaíochta is iomadúla in Éirinn ach níl éinne ag
maíomh go bhfuil saibhreas lámhdhéantúsán litigh iontu. Tá chluichreáin litigh
agus go deimhin cultúr ábharach agus iarsmaí ainmhí in easnamh i bhformhór
na suíomh seo. Dá bharr sin is minic léirmhínithe malartacha maidir lena núsáid a dhiúltaíonn don mhíniú traidisiúnta gur ionaid chócaireachta a bhí
iontu. Go ginearálta luaitear folcadh/sauna deasghnách leo mar théama sna
léirmhínithe nua seo agus tá sé de thuairim ag roinnt daoine gur ghrúdú leanna
a bhíodh ar siúl sna dumhaí dóite. Is éard is dóichí go raibh siad ann le haghaidh
úsáidí éagsúla agus casta.
Tá tuilleadh ann an té a thuigfeadh é
Rinne Tionscadail Seandálaíochta Eachtra tochailt ar 23 shuíomh seandálaíochta
ar an gcuid iartharach de scéim Baile an Chaisleáin–An tAonach, N7, a
ghabhann trí réigiún na teorann idir Tiobraid Árann agus Uíbh Fhailí. Is iad
stiúrthóirí na dtochailtí a luaitear san alt seo: Jacinta Kiely (An Cnoc Glas 1,
2 agus 3, Co. Tiobraid Árann) Laurence McGowan (Doire Bán 1 agus 2, Co.
Tiobraid Árann), Jo Ronayne (Clais Naoimhín 1, Co. Tiobraid Árann) agus
John Tierney (An Chlais agus Ceathrú an Mhóta, Co. Tiobraid Árann, agus
Cúil Ó nDubháin 1 agus an Droim Rua, Co. Uíbh Fhailí). Tríd is tríd fuarthas
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méid sách beag d‘fhionnachtana litigh le linn na dtochailtí ar feadh an N7.
D’fhéadfadh sé go bhfuil roinnt cúiseanna leis sin, mar shampla b’fhéidir gur
beag suim a bhí ag na fiagaithe cnuasaitheoirí agus ag na feirmeoirí luatha sa
suíomh áirithe atá roghnaithe le haghaidh an bhealaigh seo. Is dóichí ar fad
go raibh feidhm shonrach ag na cineálacha suímh a nochtadh agus nach raibh
mórán tábhacht le litigh i dtaca leis an bhfeidhm sin.
Is ón Neoiliteach Deireanach/Cré-umhaois Luath nó ón gCré-umhaois atá
formhór na suíomh inar fuarthas litigh agus is féidir a leath a aicmiú mar
dhumhaí dóite. Ach fuarthas lámhdhéantúsáin a leithéidí scrábaire lainne agus
samplaí den chéad iarracht i monarú ceann saighde ar dhéanamh duilleoige/
muileata ón tréimhse Neoiliteach Luath i gcluichreáin ó dhá shuíomh, an Chnoc
Ghlas 2 agus Cúil Ó nDubháin 1. Mar sin mheas lonnaitheoirí luatha go raibh
an chuid seo d’Uíbh Fhailí agus de Thiobraid Árann sách tábhachtach gur bhain
siad úsáid bhuan as na háiteanna céanna, go háirithe as Cúil Ó nDubháin.
Pléitear anseo deich gcinn de chluichreáin litigh as suímh ón aois Neoiliteach
Deireanach/Cré-umhaois Luath agus ón gCré-umhaois (ceithre dhumha dóite,
ceithre shuíomh lonnaíochta le hiarsmaí tithe ciorclacha agus dhá ghrúpa de
ghnéithe neamhstruchtúracha)
Ní fuarthas ach 45 uirlis chloiche sna suímh ón aois Neoiliteach Deireanach/
Cré-umhaois Luath agus ón gCré-umhaois a tochlaíodh ar feadh an N7 inar
thángthas ar lámhdhéantúsáin. Ba ar shuíomh amháin (Cúil Ó nDubháin 1) a
fuarthas seacht gcinn déag díobh agus ní fuarthas ach dhá liteach ar shuímh eile
(m.sh. Droim Rua agus an Chnoc Ghlas 1. Aicmíodh seacht lámhdhéantúsán
mar mhacra-uirlisí, a leithéidí smionagair de bhró dhiallaite, chlocha cuimilte
agus mano (an chloch chuimilte a bhaineann le bró dhiallaite; baineadh úsáid

as an dá chloch i ndáil a chéile chun grán a mheileadh ina phlúr), clocha líofa,
casúir chloiche, etc. Litigh scealptha atá sna cinn eile (.i. uirlisí cloiche is toradh
ar smiotadh).
Méid na
lámhdhéantúsán
6

gníomhaíochtaí a rinneadh sna trí áit inchomparáide. Is cinnte gur táirgeadh na
calóga, na lanna agus na scrábairí in áit eile agus gur iompraíodh na huirlisí thart
ó áit go chéile sa dúiche agus gur aistríodh ó shuíomh go suíomh iad agus gur
cuireadh faobhar orthu in athuair de réir mar a theastaigh.
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3.	Drumroe, Caiseal Ruáin agus Ceathrú an Mhóta (suímh lonnaíochta) agus
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Méid na liteach a fuarthas ó shuímh réamhstairiúil ar an N7, Baile an Chaisleáin-An tAonach

Thíos: Sé scrábaire ó shuímh an N7. (Grianghraf: John Sunderland)

Tá pátrún á léiriú féin diaidh ar ndiaidh agus más fíor dó bhí baint ag suímh
lonnaíochta ón aois Neoiliteach Deireanach/Cré-umhaois Luath agus ón gCréumhaois le ceann nó níos mó de dhumhaí dóite. Go teoiriciúil d’fhéadfaí suímh an
N7 a ghrúpáil ina dtrí lonnaíocht/chnuasach de dhumhaí dóite.
1. D
 oire Bán 1 agus Doire Bán 2 ( suímh lonnaíochta) agus Clais Naoimhín 1
(dumha dóite gan na litigh lena mbaineann).

I dteannta a chéile is líonra casta de shuímh atá sna cnuasaigh seo i limistéar
sách beag agus is fianaise iad ar dhiansaothrú talaimh sa tréimhse Neoiliteach
Deireanach/Cré-umhaois Luath agus sa Chré-umhaois. Níl aon amhras nach raibh
sna suímh lonnaíochta agus sna dumhaí dóite a bhaineann leo ach aon chuid
amháin de thírdhreach réamhstairiúil níos leithne a chuimsigh suímh tháirgthe
litigh agus suímh oibrithe miotail maille le suímh adhlactha.
Comhchúsálacht leadránach; píosaí puzail
Is beag beann atá ag lucht seandálaíochta na hÉireann ar dhumhaí dóite/fulachta
fiadh agus ní hí an chuid is lú den bheagmheas sin go bhfuil siad iomadúil agus go
mbaineann deacracht fhisiciúil lena dtochailt agus gur beag a fhaightear de bharr
na tochailte. Is annamh a fhaightear aon ‘chiste óir’ sna suímh seo agus meastar go
bhfuil siad leadránach. ‘má tá ceann amháin feicthe agat tá siad uile feicthe agat’
Ach ní féidir bheith dall ar na cineálacha difriúla dumhaí dóite atá léirithe anois ag
tochailtí ar an mórchóir a rinneadh ar scéimeanna bóthair le deich mbliana anuas.
Is soiléir an pátrún atá á chur inár bhfianaise. Cé go réitíonn go leor dumhaí dóite
le dearadh simplí ina bhfuil ceann nó dhó de trachanna agus sraitheanna de chlocha
teasbhriste measctha le gualach tá samplaí níos casta á dtabhairt chun solais freisin.
B’fhéidir go bhfuil gaol idir an athrú seo ar ábhar agus ar leagan amach na ndumhaí
dóite agus na feidhmeanna éagsúla a bhí acu agus i bhfírinne d’fhéadfadh an scéal a
bheith níos casta fós ó tharla go ndearnadh athstruchtúrú ar roinnt dumhaí dóite le
linn tréimhsí úsáide agus tréimhsí neamhúsáide agus bhí cuid acu sin ann.
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Tá fáil ar bhreochloch i gCo. Uíbh Fhailí i bhfoirm phúróga remanié (púróga
breochloiche a aistríodh ó chósta an tuaiscirt agus a leag an chlúid oighir a
chlúdaigh an chuid is mó d’Éirinn le linn na Oighearaoise deireanaí ina gciseal iad)
ach is dócha gur rugadh isteach an bhreochloch a fuarthas ar na suímh ar feadh an
N7 go dtí an réigiún i bhfoirm phúróga breochloiche trá ón gcósta. Ina theannta
sin ba mhinic a baineadh úsáid as seirt a bhfuil go leor de san áit a bhfuil na
suímh seo. Cloch shiliciúil dhubh, liath nó ghorm atá i seirt a fhaightear i bhfoirm
bhandaí i bhfosuithe aolchloiche go háirithe i Lár na Tíre. Baineadh úsáid aisti
go minic in ionad breochloiche nó in éindí le breochloch.) Ba chóir a thabhairt
faoi deara áfach nár táirgeadh liteach ag aon cheann de na suímh seo. An t-aon
áit a bhí smiotadh breochloiche ar siúl is ea ag an dumha dóite ag Cnoc Ghlas 3.
Ach tá go leor fianaise ar úsáid agus ar athghéarú uirlisí scealptha modhnaithe a
leithéidí scrábairí dronnacha dícheannacha. (Is éard atá i gceist le huirlisí scealptha
modhnaithe uirlisí cloiche atá oibrithe sa chaoi go bhfuil cruth áirithe orthu, m.
sh. cinn saighde, nó atá modhnaithe ar feadh ciumhaise amháin nó níos mó ná
ciumhais amháin d’fhonn iad a shá i bhfeirc, a láimhseáil níos éasca nó d’fhonn
ciumhais leo a athghéarú.) Aisghabhadh idir na scrábairí a caitheadh i leataobh
agus an débitage a bhain leis an athghéarú (dramhaíl táirgthe) sna dumhaí dóite
rud a thugann le tuiscint go mb’fhéidir go raibh próiseáil leathair agus oibriú
adhmaid agus/nó cnáimhe ar na gníomhaíochtaí a rinneadh ag na suímh sin. Is
táscaire sin maidir lena n-úsáid i gcomhthéacs an teaghlaigh.
Is suntasach a chosúla is atá an pictiúr atáimid ag fáil ó thrí cinn de na suímh
lonnaíochta a bhfuil scrábairí beaga arís ar na foirmeacha uirlisí scealptha
modhnaithe is mó atá in uachtar iontu. Tugann sin le tuiscint go raibh na

Dhá cheann saighde ó shuímh an N7
(Grianghraf: John Sunderland)
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Is é fírinne an scéil nach suímh leithleacha a bhí sna suímh seo agus dá bhrí sin nár
chóir bhreathnú orthu amhlaidh. Ba chuid iad de líonra suíomh agus gach seans go
bhfuil siad gaolta le suímh bhuanlonnaíochta agus gur bhain siad le gníomhaíochtaí
éagsúla a bhain ar a seal lena leithéidí de lonnaíochtaí, m.sh. gníomhaíochtaí
teaghlaigh nó deasghnácha. Is éasca a shamhlú gur iompraíodh uirlisí cloiche agus
ábhar eile ó shuíomh go suíomh agus gur fágadh ábhar ar leataobh ina phátrún
arbh fhiú a thaiscéal a thuilleadh. Is beag eolas a gheofar as staidéar ar leithlis ar na
cluichreáin seo ó dhumhaí dóite atá fíorbheag go minic mura gcuirfear in áireamh
an comhthéacs níos leithne atá ag na suímh agus ag na cluichreáin. Is ag an am
a dhéanfar sin agus ag an am sin amháin a bheidh an chluichreán ‘leadránach’
a fhaightear i ndumha dóite ‘atá níos leadránaí fós’ ábhartha i ndáil le staidéar
lonnaíochta ón tréimhse Neoiliteach Deireanach/Cré-umhaois Luath agus ón gCréumhaois. Is ar an dóigh sin a gheobhaidh an dumha dóite uiríseal an áit is dual dó
sa phuzal is aimsir réamhstairiúil na hÉireann.
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An Fhrainc agus Éire
dhá chóras seandálaíochta agus an aidhm cheanna acu
Trácht ó Aurélie Schneider, Feighlí um Sheandálaíocht le Service Régional de
l’Archéologie du Centre, an Fhrainc, ina léiríonn sí a dearcadh pearsanta féin
ar chleachtais seandálaíochta na Fraince agus na hÉireann i ndiaidh di bheith
i socrúchán oibre i gCeannoifig an UBN go luath i 2009.
Mar chuid den chreat oiliúna sa Fhrainc bhí deis agam dhá mhí a
chaitheamh le Roinn Seandálaíochta an UBN. Roghnaigh mé an
sochrúchán seo siocair na spéise pearsanta a bhí agam i seandálaíocht
na hÉireann ach thar aon rud eile toisc go raibh fonn orm tír a raibh
príobháidiú forleathan déanta ar an tseandálaíocht a ghrinnbhreathnú.
Bhí ar an bhFrainc agus ar Éire araon aghaidh a thabhairt ar an méadú
céanna ar fhorbairt le 20 bliain anuas ach dealraíonn sé go bhfuil difríocht
bheag idir an dá thír maidir leis an bhfrithghníomh a rinneadh chun
drochiarmhairtí don oidhreacht a sheachaint. Ó mo thaithí féin measaim
go bhfuil go leor le foghlaim againn óna chéile toisc go bhfuilimid uile
ag obair chun comhardú a bhaint amach idir caomhnú oidhreachta agus
cúrsaí forbartha an 21ú chéad. Baineann roinnt gnéithe modheolaíochta
atá an-suimiúil nó b’fhéidir deacair a thuiscint le córas na hÉireann ach ba
mhaith liom a dhíriú anseo ar dhá phointe a chuidíonn liom seandálaíocht
na hÉireann agus a mhacasamhail Francach a chur i gcomparáid lena
chéile.

Oidhreacht laistigh den sceideal forbartha: pointe an-láidir
Is éard is mó suntas ó dhearcadh seandálaithe Francaigh de comhtháthú
na seandálaíochta le forbróir cosúil leis an UBN. I dtosach bíonn call ar
bhóthar nua agus ansin bíonn na céimeanna pleanála agus an próiseas
agus dá thoradh sin uile bíonn sé ar chumas an tseandálaithe agus an
fhorbróra oibriú i gcomhar lena chéile nó glacadh lena chéile ar a laghad. Ní
hamhlaidh sa Fhrainc, áit a mbreathnaítear ar sheandálaithe mar dhaoine ón
taobh amuigh, mar dhream a thagann ag am críochnaithe an phróisis chun
moill a chur ar an obair thógála. Maidir le cuideachtaí seandálaíochta na
hÉireann tá an obair a bhaineann le staidéar ar laincisí nó le réamhthaighde,
obair atá teoranta sa Fhrainc, ina chuid tábhachtach de na conarthaí. Tig leis
na seandálaithe roinnt comhairle a thabhairt ag am molta scéim bóthair ach
is ar na hinnealtóirí atá sé ciall a bhaint as na sonraí agus ní bhíonn baint ar
bith ag seandálaithe le hobair deartha an bhealaigh chinnte.
I mo thuairim is ábhar spéise ar dhá chúis go mbíonn agallamh á
dhéanamh idir seandálaithe agus forbróirí. Is cosúil go bhfuil an próiseas
a mbaineann an UBN úsáid as thar bheith éifeachtach ó thaobh chosaint
na seandálaíochta de. A bhuíochas réamhstaidéar na laincisí is féidir leis an
bhforbróir formhór na suíomh seandálaíochta aitheanta ar feadh bealaigh
ar bith a sheachaint. Ina theannta sin nuair a chuirtear tús le tástálacha
ar scéim bóthair UBN bíonn an t-am a theastaíonn chun fionnachtain nua
agus chun aon ábhar aitheanta seandálaíochta a thochailt socraithe cheana

Trinsí trialach ar chuid de scéim mótarbhealaigh Port Laoise–Baile an Chaisleáin, M7/Port Laoise–Cúlchoill, M8.
(Grianghraf: Narrowcast)
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Tochailt a rinneadh le deireanas ag Plouedern, Bretagne, faoi stiúir na hinstitiúide poiblí Francaí INRAP
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) chun tosaigh ar thógáil pháirc ghnó. Tá
INRAP ar an eagraíocht seandálaíochta is tábhachtaí sa Fhrainc, tá 1,800 seandálaí fostaithe aici agus is í
a dhéanann formhór na dtástálacha agus na dtochailtí seandálaíochta. (Grianghraf: Aurélie Schneider)

féin san amchlár sa dóigh nach gcuirtear aon mhoill iarbhír ar an obair.
Sa Fhrainc bíonn ar fhorbróirí áirithe fanacht ar feadh roinnt míosa sula
mbí na tástálacha agus na tochailtí tugtha chun críche agus i bhformhór na
gcásanna ní bhíonn aon súil acu leis an moill seo. Is ceist mhór achrannach
í seo i measc seandálaithe na Fraince sa lá atá inniu. ann agus creidim
go gcaithfimid foghlaim ón gcóras Éireannach. Tá liosta an-mhaith de
shéadchomharthaí agus de shuímh sa Fhrainc ach fós féin níl a fhios ag a lán
forbróirí go bhfuil an liosta ann nó ní bhaineann siad úsáid as. D’fhéadfaí
a rá gur seandálaíocht choisctheach atá in Éirinn agus go bhfuil córas na
Fraince ina leathrud idir seandálaíocht choisctheach agus seandálaíocht
tarrthála.
Príobháidiú na seandálaíochta: an laige é sin?
Is féidir freisin go bhfuil rud le foghlaim ag seandálaithe na hÉireann
ó chóras na Fraince. Ní móide go bhfuil príobháidiú déanta ar an
tseandálaíocht sa Fhrainc agus is minic a chuireann an méadú ar líon
na gcuideachtaí príobháideacha faitíos ar sheandálaithe Stáit. An bhfuil
cúis leis an bhfaitíos? An ea go n-eascraíonn seandálaíocht tráchtála agus
neamheolaíoch as an gcóras príobháideach?
Shílfí go mbeadh níos mó roghanna ag forbróirí agus níos lú moille ar an
obair de thairbhe an mhéadaithe ar líon na gcuideachtaí príobháideacha.
Ach tugtar chun suntas le linn forbhreathnú sciobtha ar fhoilseacháin na
hÉireann agus beagán cainte le roinnt seandálaithe Éireannacha a éagsúla
óna chéile atá caighdeán na dtorthaí a tháirgeann na cuideachtaí. Má
ghlactar leis gurb é an tástáil an chéim is tábhachtaí agus go sainíonn torthaí
na tástála na hacmhainní a chuirfear ar fáil agus an t-am a chaithfear ag
tochailt an tsuímh, deirtear i reachtaíocht na Fraince nach gceadaítear
ach d’institiúid phoiblí an chéim seo a thionscnamh agus a chur i gcrích.

D’fhéadfadh seandálaíocht na hÉireann leas a bhaint as córas den chineál
sin.
Is den tábhacht freisin go ndéanfadh institiúidí stáit maoirsiú ar bhonn
eolaíoch ar chuideachtaí phríobháideacha agus ar sheandálaithe tráchtála
nach iad d’fhonn comhchaighdeán a ráthú agus d’fhonn comhtháthú taighde
seandálaíochta ar bhonn náisiúnta a chinntiú. Is de bharr na béime a chuirtear
ar lárúchán na seandálaíochta sa Fhrainc atáthar in ann obair seandálaíochta
a mhaoirsiú go héifeachtach. Tá rannóg seandálaíochta i ngach region nó
contae agus is í atá i bhfeighil seandálaíocht choisctheach agus seandálaíocht
tarrthála agus a dhéanann athbhreithniú ar na tuarascálacha tochailte uile a
tháirgtear. Ina theannta sin tá cúig choimisiún a rialaíonn roinnt région agus
léann siadsan na tuarascálacha freisin agus tig leo comhairle a thabhairt
maidir le straitéis tochailte. Is de bharr lárúcháin den chineál seo atáthar
in ann clár taighde a dhéanann forbhreathnú ar chríoch a chur i dtoll a
chéile. Pléann coimisiún náisiúnta saincheisteanna níos cuimsithí a leithéidí
modheolaíocht agus treoirlínte. Is é an coimisiún náisiúnta seo a bhronnann
an ceadúnas tochailte (a bhaineann go díreach le cuideachta amháin) ar
chomhairle ó sheandálaí áitiúil an stáit agus ón gcoimisiún áitiúil. Mar sin is
cumasc é córas na Fraince de lárúchán agus de líonra cumhachtach d’oifigí
an rialtais áitiúil.
D’fhonn an chomparáid ghearr seo a thabhairt chun críche ba mhaith liom a
rá go bhfuil mé go láidir den tuairim gurb é comhtháthú obair na seandálaithe
is cuma cé a íocann a dtuarastail an toisc is tábhachtaí. Sa Fhrainc mar shampla
tá gach institiúid seandálaíochta agus gach cuideachta sa tír ag comhoibriú le
chéile faoi láthair ar mheasúnú náisiúnta atá á dhéanamh ar fud na tíre ar an
dul chun cinn atá déanta thar thréimhse na 10 mbliana seo caite agus foilseofar
na torthaí i leabhar faoi leith in gach région.
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Aoi-scríbhneoir

Tiomsú agus cóimheas:

sonraí seandálaíochta a riar
Tugann Maurizio Toscano, speisialtóir um Chóras Faisnéise Geografaí (GIS)
le Eachtra Archaeological Projects léargas dúinn ar an gcaoi a gcuireann
ceann de chomhairleachtaí seandálaíochta na hÉireann eagar ar an bhfianaise
a fhaigheann sí le linn tochailtí.
Dá ndéantaí meascán de bhunachair shonraí agus de GIS bheadh an uirlis
chríochnaithe ag seandálaí chun tranglam na dtaifead scríofa, na liostaí,
na ngrianghraf agus na bpleananna a ghintear le linn tochailte a bhainistiú.
Is cumasc de mhapa an tsuímh agus de bhunachar sonraí na n-earraí
seandálaíochta a fuarthas atá i bpacáiste ríomhaire GIS agus is áis é dá réir
chun gnéithe éagsúla de thaifead na tochailte a bhreathnú agus a chur i láthair
mar aonad iomlán. Ach an córas a bheith ag oibriú agus an ríomhaire a bheith
fothaithe leis na sonraí taifeadta uile bheifí in ann scéal réalaíoch a dhéanamh
maidir le gníomhaíochtaí agus le saol na ndaoine a mbaineann ollmhéid na
sonraí atá bailithe i suíomh seandálaíochta ar bith leo. Ach bheadh pleanáil
réamhthochailte agus tógáil chórais den suntas de dhíth le go n-oibreodh córas
dá leithéid.
Ó mhí Mheán an Fhómhair 2007 i leith bhain Eachtra úsáid as bunachar
sonraí comhtháite agus as córas GIS chun na sonraí a fuarthas ó 75 thochailt
seandálaíochta ar fud trí thionscadal bóthair ar an mórchóir a bhainistiú agus
a anailísiú. Baile an Chaisleáin–An tAonach, N7, Órán Mór–Gort, N18 agus
Mainistir Fhear Maí–Baile Mhistéala, N8. Tá oiread de bhuntáistí leis an
gcóras gur gnách linn anois úsáid a bhaint as ó thús. Dhá phríomhcheap atá
sa chóras atá curtha chun feidhme ag Eachtra: bunachar sonraí coibhneasta a
bhaintear úsáid as chun pictiúir agus sonraí alfa-uimhriúla (sonraí atá déanta

de litreach na haibítre agus d’uimhir ar bith ó 0 go 9) a stóráil agus a riar;
agus bunachar geo-shonraí (bunachar sonraí atá ceaptha sonraí spásúla a
stóráil agus a láimhseáil) a bhaintear úsáid as chun na líníochtaí iarthochailte
a thugtar chun críche allamuigh a riar. Cruthaíodh ón mbonn aníos an múnla
sonra le haghaidh an dá chineál bunachar sonraí chun déileáil go sonrach le
sonraí seandálaíochta tríd an mhodheolaíocht a bhí in úsáid cheana féin ag
Eachtra a chomhcheangal leis an taithí ar eolaíocht ríomhaire a bhí gnóthaithe
ag an údar i Scoil Seandálaíochta Siena, san Iodáil. Eagraíodh an struchtúr
sa chaoi go gcnuasófaí (ar modh srathaithe) tacar iomlán faisnéise maidir le
tochailt ar bith.
Is é méid geografach limistéar na tochailte maille le greille an tsuímh
(leagan amach greille lena roinntear an suíomh d’fhonn a ghnéithe agus na
lámhdhéantúsáin a fuarthas ann a thaifeadadh níos éasca) an chéad ghrúpa
sonraí a stóráiltear sa bhunachar sonraí GIS. Déantar na pleananna a scanadh
agus geo-thagairt (an próiseas áit a chinntiú i dtéarmaí teilgean mapa agus
córas comhordanáidí) a thabhairt dóibh sa chlár GIS. Is ar an dóigh sin a
cheanglaítear na pleananna le chéile chun mósáic iomlán den suíomh a chruthú.
Baintear úsáid as an íomhá seo ansin chun na pleananna a dhigitiú. Tig leis
an úsáideoir a rogha de thacair sonraí eile a leithéidí grianghrafanna ón spéir,
sonraí geo-fhisiciúil agus mapaí stairiúla a gheo-thagairt agus a láimhseáil leis
an gclár GIS.

(Líníocht: Eachtra Archaeological Projects)

Leis an gclár seo againn is féidir tacar aschur ar ardchaighdeán a tháirgeadh
mar atá pleananna simplí iarthochailte, léirithe níos casta ar anailís staitistiúil
agus spásúil agus réimse leathan de mhapaí, lena n-áirítear mapaí topagrafacha,
téamacha agus dáileacháin ar scálaí éagsúla.
Tá an caighdeán inchomparáide le haon
cheann de na pacáistí ríomhaire léirithe
faoi leith a bhfuil fáil orthu faoi láthair. Ina
theannta sin de bhrí go bhfuil an líníocht
stóráilte i sainbhunachar sonraí seachas ar
leathanach simplí CAD (Computer Aided
Design nó Dearadh Ríomhchuidithe), is féidir
í a nascadh le faisnéis théacsúil chun na sonraí
a chuardach agus a scagadh. Is dá bhrí sin
freisin go bhfuil cosc ar chruthú cóipeanna
dúblacha de na líníochtaí a dhéantar chun
críocha éagsúla agus réitíonn sé an fhadhb
choitianta a bhaineann le huasdátú.

Próiseas digitithe de phleananna tochailte suímh. Scantar agus ceanglaítear le chéile pleananna faoi leith de ghnéithe sonracha
suímh d’fhonn mósáic den suíomh iomlán a chruthú; déantar é sin a dhigitiú ina dhiaidh sin.

34

seanda Iris Seandálaíochta an UBN

Is é EAPOD (Eachtra Archaeological
Projects Office Database) an dara ceann de
phríomhcheapanna an chórais. Tosaítear ag
cur sonraí isteach le linn phróiseas na tochailte
agus líontar an EAPOD ar an dóigh sin le
cláir a dhéantar ar an láthair, le leathanaigh
chomhthéacs agus le pictiúir. Is de bhrí go
mbaintear úsáid as sainbhunachar sonraí
seachas as scarbhileog shimplí go bhfuilimid
in ann sláine na sonraí a chinntiú agus an
béarlagair a riar. Ní féidir barr feabhais a chur
ar raon iomlán na dteicníochtaí anailíse sonraí
mura gcoinnítear stiúir docht ar an dóigh seo
ar na sonraithe atá cnuasaithe. Leantar ag chur
sonraí isteach le linn ne céime iarthochailte go
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(Íomhá: Eachtra Archaeological Projects)

Seed & Charcoal
Reports

Pottery & Lithics
Reports

Databases Maintenance
and Updating

Statistics
Consultation
Simple Queries

Permatrace
Plans
Post-ex Digital
Drawings

Measuring
Post-ex Plans

GIS

Distributon Maps & Plans
Distribution
Thematic Maps
Topographic Maps

Site Data Entry

Post-ex Staff Tasks

Office Data Entry

Automated Output

háirithe na tuarascálacha speisialtóra a bhaineann le lámhdhéantúsáin agus le
samplaí ón timpeallacht. Is é an táirge deiridh a bheidh ann cartlann ina mbeidh
an fhaisnéis uile atá ar fáil bailithe in aon aonad iomlán amháin; seachnaítear
iomarcaíocht sonraí trí shraith de ghaolta a deimhníodh idir na comhchodanna
aonair. Socraítear uimhir comhthéacs i dtús báire ar an suíomh agus is í sin an
eochair a nascann an doiciméadú le chéile.
De mhalairt ar an gcóras traidisiúnta arbh éard a bhí ann doiciméid téacsúil,
scarbhileoga agus íomhánna aonair, cuirtear ar fáil don fhoireann iarthochailte,
trí chomhtháthú an EAPOD leis an gclár GIS ina bhfuil na pleananna
iarthochailte, córas sonraí ciorclach trínar féidir léirmhíniú na stratagrafaíochta
seandálaíochta a leanúint agus a thacú. Is é bun-idé an chórais seo sonraí atá
nasctha le chéile maille leis an toimhde go bhfaightear, sa chás go nasctar sonraí
lena chéile, luach breise ar bhealach nach dtarlaíonn má tá sonraí faoi leith
stóráilte agus bainistithe amach ó chéile. Leis an gcóras seo is féidir sonraí a
bhreathnú, a thuiscint, a léirmhíniú agus a iompú ina bpictiúir ar bhealaí simplí
nach féidir a dhéanamh le sraitheanna agus le colúin scarbhileoige.

GIS Specialist Tasks

Data Analysis

agus teicníochtaí taifeadta sonraí móide iontráil sonraí ar an suíomh agus
stóráil dhigiteach.
• Is plean ilchodach an plean a chruthófar ina mbeidh cartlann chuimsitheach
dhigiteach de líníochtaí uile an tsuímh.
• Athrú pleananna ó léiriúchán de rud atá tugtha chun críche cheana féin go
hionstraim thaighde ar féidir úsáid a bhaint aisti le linn suímh a léirmhíniú
atá i gceist le cur chuige GIS.
• Beidh an chartlann dhigiteach ina hacmhainn fiúntach do thaighdeoirí amach
anseo.
Is féidir an uile chineál sonra a chur isteach agus a chruthú i gclár GIS agus
ina dhiaidh sin na sonraí sin a láimhseáil agus a anailísiú ar bhealaí éagsúla
(aitreabúidí, agus ceisteanna maidir le spás, anailís staitistiúil agus spásúil,
toisí etc.) Ba chóir don speisialtóir GIS obair i gcomhar le baill foirne eile lena
chinntiú go bhfuil na sonraí oiriúnach do phróiseáil agus ba chóir freisin go
mbeadh cúlra cumasach seandálaíochta aige/aici ionas go mbeadh sé/sí in ann
aidhmeanna agus fadhbanna an taighde a thuiscint.
(Íomhá: Eachtra Archaeological Projects)

Sampla maith de shuíomh suntasach seandálaíochta a bainistíodh ó thús leis
an gcóras a bhfuil cur síos air anseo, is ea Uamhain Bhriste (a tochlaíodh ar an
mbealach Órán Mór–Gort, N18), a phléitear san alt a leanas. Táthar ag baint
úsáid as an gcóras chun an méid substaintiúil de shonraí suímh a cruthaíodh
allamuigh (526 chomhthéacs, 132 fhionnachtain, 577 samplaí, 307 líníochtaí
agus níos mó ná 2,000 grianghraf) a nascadh agus a chomhtháthú le torthaí
na hanailíse iarthochailte de réir mar a chuirtear ar fáil iad. Ba chóir de bharr
na hoibre sin go mbeadh tionchar ag na sonraí uile atá ar fáil ar thuarascáil
dheireanach na tochailte.

Advanced Measuring

Mar chonchlúid tig linn a dheimhniú go ndeachaigh an GIS chun sochair idir
obair bhainistithe sonraí agus fhorbairt tionscadail agus gur féidir na sochair
sin a achoimriú mar a leanas.
• Beidh ollmhéid na sonraí as a bhfuil an chartlann seandálaíochta déanta ina
ndlúthchuid de thorthaí na tochailte.
• Ag deireadh an tionscadail is cartlann dhigiteach iomlán a bheidh sa chlár
GIS a bheidh ina huirlis chumasach do thaighdeoirí iarthochailte chun
cruinneas léirmhínithe an tsuímh agus caighdeán na tuarascála deireanaí a
fheabhsú.
• I dtaca le modheolaíocht GIS ní mór cur chuige eagraithe agus caighdeánaithe
maidir le gach gné de thionscadal tochailte lena n-áirítear sreabhadh oibre

Gabháil scáileáin de chomhéadan grafach EAPOD (bunachar sonraí Eachtra Archaeological Projects).
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(Grianghraf: AirShots Ltd)

Amharc ar chaiseal Uamhain Bhriste; is léir an turlach ar thaobh na láimhe clé.

Beatha agus bás sa mheánaois le
taobh na ‘habhann briste’
Tá baile fearainn Uamhain Bhriste suite i má íseal i ndeisceart Chontae na
Gaillimhe thart ar 3 km ó shráidbhaile Ard Raithin. Tá an ithir tanaí agus tirim
anseo agus is minic a fheictear an aoilchloch charstach atá fúithi nochta faoi lé an
aeir. Tá ballaí cloiche mórthimpeall na ngarraithe agus is mó le haghaidh féaraigh
a bhaintear úsáid as an talamh sa lá atá inniu ann cé go bhfuil roinnt garraithe
curaíochta sa mbaile fearainn. Tógadh caiseal nó ráth cloiche anseo i luath-thréimhse
na meánaoise. Níl aon taifead faoi sa stair agus bhí an chuid den fhothrach a bhí
fós ina sheasamh ceilte ag scrobarnach draighin nó ionchorpraithe i dteorainneacha
na ngarraithe a rinneadh níos deireanaí go dtí gur thángthas ar an suíomh i 2008
chun tosaigh ar scéim bóthair Órán Mór–Gort, N18. Maidir leis an tírdhreach ina
bhfuil an caiseal suite is é an ghné is suntasaí de go mbrúchtann an uisce ina thuile
ó uiscíoch faoi thalamh i míonna an gheimhridh agus go ndéanann sí loch séasúrach
nó turlach ó thoir ó thiar agus ó dheas. Deireann daoine áitiúla gur abhainn bhriste
atá sa turlach seo agus gur as sin ainm an bhaile fhearainn.

(Líníocht: Eachtra Archaeological Projects)

Tuarascáil Finn Delaney, John Lehane agus Katie Keefe ó Eachtra agus
Seandálaí UBN, Jerry O’Sullivan, ar thochailt reilig i lonnaíocht na meánaoise
luaithe ag Uamhain Bhriste, Co. na Gaillimhe ar an scéim bóthair Órán
Mór–Gort, N18.

An caiseal
Tá an caiseal suite ar theorainn an bhaile fearainn idir Uamhain Bhriste agus Coillín
Aodha. Balla cloiche dea-thógtha atá sa teorainn sa lá atá inniu ann ach is dóigh
gurbh é an turlach an teorainn bhunaidh agus gur i gCoillín Aodha i dtosach agus ní
in Uamhain Bhriste a bhí an suíomh a bhfuil cur síos air anseo. Níos faide amach ó
Choillín Aodha ar bharr fána fada réidhe agus thart ar 1.5 km ón suíomh tá fothrach
séipéil agus reilige i mbaile fearainn Chill Fhionnbharra ó dháta níos deireanaí sa
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mheánaois. Tá fothrach tí théagarthaigh mheánaoise ceangailte leis an taobh ó
dhéas den séipéal; cill na gCanónach Agaistíneach a bhain le hardeaglais seanda
Chill Mhic Dhuach gar den teorainn le Contae an Chláir ó dheas atá ann.
Imfhálú ciorclach déanta de chloch agus thart ar 40 m ar trastomhas a bhí
sa chaiseal ag Uamhain Bhriste. Bhí an t-éadan istigh agus an t-éadan amuigh
tógtha le clocha móra garraí agus líonta isteach le feidín de spallaí beaga. Is
fearr atá sé caomhnaithe sa cheathrú thoir theas áit a bhfuil sé fós 2.1 m ar airde
agus 1.6 m ar leithead ag an mbonn. Tá sé i bhfad níos lú in áiteanna eile áfach
nár fágadh de ach banc íseal clochach gan dealramh nó clocha móra an bhoinn
ina seasamh ar a gcorr ag gobach amach as an móin. Bhí mórán gach orlach de
dhromchla tuláin bhig clúdaithe ag an imfhálú agus bhíodh an tulán ina cheann
tíre laistigh den turlach nuair a d’éirigh an t-uisce ina thuile sa gheimhridh. Ní
raibh aon cheo arbh fhéidir a aithint mar bhealach isteach.
Adhlacthaí
Taobh istigh den chaiseal agus laistigh de limistéar teorannaithe 20 m thuaidh
theas x 8 m thoir thiar i gceathrú an oirthir bhí grúpa adhlacthaí. Bhí siad
eagraithe ina dtrí shraith iompaithe thuaidh theas agus bhí dhá adhlacadh
leacthaobhacha faoi leith ag marcáil críoch theas na n-adhlacthaí; níor
sonraíodh aon bhacainn fhoirmeálta ag dealú thalamh an adhlactha ón gcuid
eile den imfhálú.
Le linn na tochailte taifeadadh 81 chnámharlach i 65 uaigh, cé gur aithníodh
95 duine aonair go dáta san anailís iarthochailte atá fós ar siúl. Orthu siúd bhí
(Líníocht: Eachtra Archaeological Projects)

Amharc aduaidh ar an reilig ag Uamhain Bhriste.

45 dhuine nach daoine fásta iad agus 50 duine fásta ar a n-áirítear idir fhir
agus mhná. Bhí oiread an fhoréigin a bhíodh ar siúl eatarthu neamhghnách;
léiríodh gortuithe lainne ar na cnámharlaigh ar ar a laghad 8 nduine aonair
agus bhí fear fásta amháin a a scoradh agus a gearradh le hairm éagsúla níos
mó ná 100 uair agus is cinnte gur martraíodh é nó gur sracadh as a chéile é
ina gceathrúin.
Adhlacthaí sínte a bhí iontu den chuid is mó agus iad ina ndromluí (aghaidh
thuas) thiar thoir (an ceann ó thiar), cé go raibh roinnt cnámharlach páiste agus
dhá chnámharlach duine fásta lúbtha. Bhí ceann de na cnámharlaigh pháiste
lúbtha san aon uaigh amháin a bhí ailínithe thoir theas. Is ag an gcríoch ó dheas
den limistéir adhlactha is mó a bhí adhlacthaí daoine nach raibh fásta.
Bhí dhá chineál uaighe faoi leith ann: Bhí 39 gcinn de chlaiseanna uaighe
simplí ann; uaigheanna leacthaobhacha a bhí sna 26 chinn eile, clocha lindéir
ag cuid acu agus an cuid eile gan iad. Bhí claiseanna uaighe simplí ag gearradh
trasna roinnt de na huaigheanna leacthaobhacha agus droim ar ais sa chaoi
is nach raibh sé éasca a dhéanamh amach cé acu ba thúisce. Léirigh anailísí
radacarbóin gur bhain dátaí ó lár na chéad mhílaoise go dtí an tréimhse nuaaimseartha leis na cnámharlaigh ach gur bhain dáta sa mheánaois luath leis an
gcuid is mó de na daoine fásta.

Plean na reilige ag Uamhain Bhriste.

Ar na 26 uaigh leacthaobhacha bhí aon chnámharlach alta amháin nó
iarsmaí dí-alta de chnámharlach amháin i 19 gcinn acu agus is il-adhlacthaí
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(Líníocht: Eachtra Archaeological Projects)

ag an taobh ó dheas ag grúpa fadaithe d’uaigheanna atá gearrtha trasna a
chéile. Is deacair gan ghlacadh mar thátal i dtaca le suíomh na n-uaigheanna go
rabhthas ag urramú bhalla dheas an fhoirgnimh agus is é an míniú is simplí ar
an urraim sin séipéal beag adhmaid a bheith suite ansin. Amach ó na adhlacthaí
féin áfach is beag fianaise ábhartha atá ar an suíomh go raibh lonnaíocht
luath eaglasta anseo. Níl aon crosleaca ná clocha balláin mar shampla agus níl
aon fhianaise ar cheardaíocht ardstádais ná ar litearthacht. Ach más rud é go
raibh an suíomh seo i mbaile fearainn Choillín Aodha agus nach in Uamhain
Bhriste a bhí sé b’fhéidir ansin go raibh sa chaiseal seo uair amháin séipéal agus
reilig mheánaoise luaithe tiomanta do Naomh Aodh. Agus má leantar leis an
smaoineamh sin b’fhéidir nach bhfuil sa séipéal meánaoiseach ó thréimhse níos
deireanaí ag Chill Fhionnbharra ar bharr na sléibhe ó thuaidh ach aistriú an
tséipéil luath go dtí suíomh ní b’oiriúnaí nuair a fuair na hAgaistínigh seilbh ar
an séipéal agus ar na tailte.
Fianaise ar chónaí
Seachas an foirgneamh atá luaite thuas taifeadadh go raibh líon beag de
chlaiseanna tanaí, de phoill chuaille, agus de thinteáin freisin más sin atá
iontu, in áiteanna eile laistigh den chaiseal. Cluichreán tipiciúil na meánaoise
luaithe atá sna fionnachtana ón suíomh ar a n-áirítear roinnt cnámha agus
bioranna miotail, scian iarainn feirce cnáimhe, roinnt giotaí sceana agus lainne
eile as iarann, roinnt clocha faobhair más sin atá iontu, fáinne miotail neamhmhaisithe (b’fhéidir ó shrian capaill), dhá choirnín gloine gorma, dhá phíosa
de rostbhanda ligníte agus roinnt smionagar de bhró rothlach. Baineann na
huirlisí cloiche a fuarthas le gníomhaíochtaí oibrithe miotail thar aon ní eile
agus b’fhéidir go raibh miotlaóireacht ar siúl ag an suíomh. Bhí roinnt samplaí
d’fhuílleach slaige ar tháscaire iad freisin go raibh miotalóireacht ar siúl.
(Líníocht: Eachtra Archaeological Projects)

Plean dáileacháin de na claiseanna uaighe agus de na huaigheanna leacthaobhacha sa reilig ag Uamhain Bhriste.

a bhí sna seacht gcinn eile. Adhlacadh idir pháistí agus dhaoine fásta in
uaigheanna leacthaobhacha. An áit a bhí páistí i measc na n-il-adhlacthaí
cuireadh os cionn na ndaoine fásta iad i gcónaí. I dtrí chás bhí uaigheanna
leacthaobhacha nach raibh iontu ach páistí agus bhí dhá cheann nach raibh
iontu ach daoine fásta. Bhí ceann amháin nach raibh inti ach páistí agus sa chás
seo bhí an duine ab óige de dhá pháiste curtha os cionn an duine eile. Fuarthas
roinnt lámhdhéantúsán, giotaí miotail thar bheith creimthe den chuid is mó, sna
huaigheanna leacthaobhacha. Bhí búcla creasa, más é sin a bhí ann, in uaigh
amháin agus fuarthas trí bhior cnáimhe in dhá uaigh eile.
39 gclais uaighe uile a bhí ann; i 34 cinn acu bhí cnámharlach alta aonair agus
i gceann amháin bhí iarsma de chnámharlach aonair dí-alta. Il-adhlacthaí a bhí
sna huaigheanna simplí eile. Bhí idir pháistí agus dhaoine fásta sna claiseanna
uaighe agus arís san áit a raibh páistí cuireadh os cionn na ndaoine fásta iad. I
22 chás ní raibh ach páistí sna huaigheanna. In dhá chás dá shórt ní raibh iontu
ach páistí agus arís sa dá chás sin cuireadh an páiste ab óige os cionn an pháiste
eile. I gceann amháin de na hil-adhlacthaí ní raibh ach daoine fásta amháin. Ní
fuarthas ach dhá lámhdhéantúsán sna claiseanna uaighe. Bhí bior miotail in
uaigh amháin. In uaigh eile bhí bhí coiléar nó torc timpeall a mhuineál ag an
gcnámharlach (b’fhéidir gur fear fásta a bhí ann). B’shin an t-aon adhlacadh de
dhuine fásta a bhí lúbtha go righin.
Foirgneamh sa reilig?
An gné ba shuntasaí de ba ea go raibh rud éigin ag cur isteach ar phátrún na
reilige i dtreo an gcríoch ó dheas de ghrúpa na n-adhlacthaí. Tharlaigh sin an áit
a raibh cnuasach de chlaiseanna agus de phoill chuaille. Tá an spás sin sainithe
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Plean dáileacháin de na n-adhlacthaí sa reilig ag Uamhain Bhriste de réir inscne agus aoise.

Conchlúid
Bhí tuairisciú agus anailísiú na dtorthaí ó Uamhain Bhriste fós ar siúl ag am scríofa an ailt seo ach tá sé soiléir gur suíomh sonrach atá ann agus gur dúshlán dúinn í a
léirmhíniú. Caiseal cloiche singile a bhí san imfhálú a bhí ionchorpraithe go páirteach i dteorainneacha na ngarraithe mórthimpeall. Bhí ord ar na sraitheanna adhlacthaí
laistigh de ach tháinig grúpa claiseanna trasna orthu, rud a thugann le tuiscint go raibh foirgneamh adhmaid, más sin a bhí ann, a bhí ailínithe thoir thiar—séipéal b’fhéidir,
san áit sin. Ní ar thalamh ardaithe a bhí an imfhálú féin suite ach in áit íseal ar fhoscadh a mbeadh an bhrúchtáil uisce ón uamhain bhriste ag éirí leis na ballaí gach
geimhreadh. Bhí sé lonnaithe ar thalamh tuile ar an teorainn idir dhá bhaile fearainn agus i bhfoisceacht 2 km de theorainn barúntachta ó dheas. B’fhéidir gur suíomh
séipéil ó thréimhse luath atá in Uamhain Bhriste ach gur tógadh Cill Fhionnbharra ar thalamh níos airde ó thuaidh ina áit níos deireanaí sa tréimhse mheanaoise.

Amharc ar thochailt na reilige ag Uamhain Bhriste. (Grianghraf: John Sunderland)
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Guest Writer

Gar-amharc ar cheann de na gaistí éisc eile sular caomhnaíodh é.
(Grianghraf: John Sunderland)

Fí a fhanfaidh
sa chuimhne
Seo nuacht spreagúil ó Phádraig Clancy, Caomhnóir Cúnta in Ard-Mhúsaem
na hÉireann maidir le hearraí a bheidh ina gcuid de na taispeántais bhuana i
Sráid Chill Dara–lámhdhéantúsáin dea-chaomhnaithe ó champa iascaireachta
fiagaithe cnuasaitheoirí ag Baile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, a bhí ar na
fionnachtana iomadúla a nochtadh le linn tochailtí ar an mótarbhealach M3.
Ceann de na gaistí éisc cise fite cónúla ó Bhaile Uí Chlúmháin,
Co. na Mí, sular caomhnaíodh é. (Grianghraf: John Sunderland)

5 cm

Mhúsaem tráth níos faide anonn a bheadh sna hearraí a bhí i gceist. (Ní
mór ceadúnas atá eisithe ag an Músaem sular féidir aon athrú a chur ar
aon earra seandálaíochta d’fhonn sampláil a dhéanamh le haghaidh anailíse
radacarbóin chun dáta a chinntiú nó, mar is amhlaidh sa chás seo, d’fhonn
lámhdhéantúsán a chaomhnú). Chun tosaigh ar obair an chaomhnaithe
rinneadh grianghraif agus líníochtaí de na hearraí maille le scanadh léasair
3T (féach Seanda, Eagrán 2 [2007], lch 49–51). Toisc a shobhriste agus a
bhí na hearraí bheartaigh foireann chaomhnóirí (Brigid Gallagher, Hege
Hollund, Karena Morton agus Kasia Berniciak thar ceann Arch Con Labs)
ag obair go dlúth i gcomhar le Ceann Caomhnaithe an Mhúsaem, Anthony
Read, straitéis chaomhnaithe cheannródaíoch a cheapadh trína gcaomhnófaí
idir na gaistí éisc agus an mhóin ar a raibh siad suite agus trína n-ullmhófaí
le haghaidh taispeántais iad.
Nach mór trí bliana i ndiaidh na tochailte tháinig na gaistí éisc caomhnaithe
go dtí doirse an Mhúsaem Náisiúnta ar a mbealach deireanach go dtí an
buantaispeántas. Tá gaistí éisc Bhaile Uí Chlúmháin ar taispeáint gar do
lámhdhéantúsáin chloiche Mhéisiliteacha thipiciúla, a leithéidí micrilití,
tuanna calóige, tuanna croíleacáin, tuanna meilte, bior breochloiche agus
ceann sleá cloiche. Tá ábhar orgánach eile ón tréimhse Mhéisiliteach mar atá
cnónna coill ó Loch na Buaraí, Co. Uíbh Fhailí, ar taispeáint freisin.

Thochail foireann seandálaithe faoi stiúrthóireacht Matt Mossop ó
Archaeological Consultancy Services Ltd. iarsmaí de ghaistí éisc cise fite
cónúla i mBaile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, ar cuireadh dáta sa tréimhse
Mhéisiliteach Dheireanach (c. 5000–4000 RCh) leo. Tá siad caomhnaithe
go hiomlán anois agus curtha ar taispeáint in Ard-Mhúsaem na hÉireann
(Seandálaíocht), Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath. Ón am a fuarthas iad
ba bheag amhras nach gcuirfí na hearraí leithleacha agus áille seo san áit ba
mhó a dtabharfaí suntas dóibh i dtaispeántas Thréimhe Réamhstairiúil na
hÉireann. Tá ciseadóireacht agus ábhar orgánach ón tréimhse réamhstairiúil
fíor-annamh in Éirinn agus ní heol dúinn ach cúig shampla aitheanta a
tháinig anuas chugainn (málaí ó Aghintemple Co. an Longphoirt agus ó
Twyford, Co. na hIarmhí, mataí ciorclacha ó Thuaim Eabhna, Co. Tiobraid
Árann, cise ó Charraig Dhoire, Co. Luimneach, agus gaistí éisc agus giota de
chise ó Ché an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath. Tá tábhacht le gaistí Bhaile
Uí Chlúmháin ní hamháin de bhrí go bhfuil siad anois ar an gcuid is mó de
chluichreán ábhar orgánach na tréimhse Méisilití ach chomh maith leis sin de
bhrí go gcuireann siad leis an eolas atá againn ar gheilleagar, ar mhaireachtáil
agus ar cheardaíocht na tréimhse seo.
Ón nóiméad a tháinig iarratas an chaomhnóra Brigid Gallagher ar
cheadúnas athraithe go dtí rannóg cheadúnaithe an Mhúsaem in Earrach
na bliana 2007 ba léir go raibh an tionscadal caomhnaithe a bhí molta
ag iarraidh lámhdhéantúsáin a bhí thar bheith luachmhar i ndáil leis
an mbailiúchán náisiúnta a chobhsú agus gur ghné de thaispeántas sa
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Gaistí éisc Bhaile Uí Chlúmháin ar taispeáint in Ard-Mhúsaem na hÉireann (Seandálaíocht),
Sráid Chill Dara. (Grianghraf: Michael Stanley)

Ceann de na gaistí éisc nach raibh slán sular caomhnaíodh é.
(Grianghraf: John Sunderland)

5 cm

Tá an Músaem Náisiúnta sásta gaistí éisc Bhaile Uí Chlúmháin a chur ar
taispeáint go poiblí agus admhaítear freisin an ról a bhí ag idir sheandálaithe
agus chaomhnóirí lena chinntiú go gcaomhnófaí na seoda sobhriste seo do na

Gaiste éisc eile sular caomhnaíodh é. (Grianghraf: John Sunderland)

glúnta atá fós le teacht. Is é misean Ard-Mhúsaem na hÉireann oidhreacht an
náisiúin a chaomhnú, a chosaint agus a chur ar taispeáint agus ag an am céanna
comhthéacs na bhfionnachtana agus na snáitheanna staire trína ndearna na
hearraí a mbealach isteach go dtí an bailiúchán náisiúnta a chur i gcartlann. Tá
súil leis go gcuirfear ar taispeáint i Sráid Chill Dara tamall beag amach anseo
fionnachtana nua spreagúla eile a nochtadh le blianta beaga anuas. Ba mhaith
le hArd-Mhúsaem na hÉireann cuireadh a thabhairt do chách teacht agus

5 cm

breathnú ar na hearraí annaimh seo agus freastal a dhéanamh ar léachtaí saor
in aisce an Fhómhair tráth a shonrófar fionnachtain agus caomhnú ghaistí éisc
Bhaile Uí Chlúmháin.

Gar-amharc ar cheann de na gaistí éisc caomhnaithe in ArdMhúsaem na hÉireann. (Grianghraf: Michael Stanley)

Gaistí éisc Bhaile Uí Chlúmháin ar taispeáint in Ard-Mhúsaem na hÉireann. (Grianghraf: Michael Stanley)
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Aoi-scríbhneoir

Dúcheist leanúnach
Cheapaigh Dhónaill Mhór
(Grianghraf: Studio Lab)

Amharc ón spéir ar an suíomh ilchéime ag Ceapaigh Dhónaill Mhór, Co. Uíbh Fhailí, ag breathnú soir ó dheas.

Cuireann Tim Coughlan, Stiúrthóir Tochailte le Irish Archaeological

Táthar anois ag críochnú céim deiridh na hanailíse iarthochailte agus

Consultancy Ltd (IAC Ltd) nuascéala ar fáil maidir le léirmhíniú an tsuímh

tá an tuarascáil deiridh á cur i dtoll a chéile. Fuarthas roinnt torthaí nach

ilchéime ag Ceapaigh Dhónaill Mhór, Co. Uíbh Fhailí a tochlaíodh ar

rabhthas ag súil leo ón dátú a rinneadh ar bhonn anailíse radacarbóin agus

charrbhealach dúbailte Cill Bheagáin–Baile Átha Luain, N6, i 2005/6.

dá bhrí sin cinneadh ar dhátú breise a dhéanamh ar mhaithe le soiléireacht.
Anois tá na dátaí is torthaí ar an dara anailís radacarbóin faighte agus

In Seanda, Eagrán 2 (2007, lch 16–17), chuir an t-údar réamh-léirmhíniú
ar thorthaí thochailt Cheapaigh Dhónaill Mhór i láthair. Is é is príomhghné
den suíomh imfhálú meánaoise, más sin atá ann, a doiciméadaíodh roimhe
seo mar ráth sa Taifead Séadchomharthaí agus Áiteanna. Ba léir go raibh
gníomhaíocht ar siúl sa suíomh thar níos mó ná tréimhse amháin. Bhí an
imfhálú meanaoiseach lonnaithe ar shuíomh séadchomhartha a bhí ann
roimhe ina raibh feart fáinneach (dumha cré adhlactha), más sin a bhí ann,
móide cist leacthaobhach agus poill chuaille bainteacha. Bhí claiseanna
meánaoiseacha breise, struchtúir, más sin a bhí iontu, agus claiseanna ón
iar-mheánaois doiciméadaithe freisin. Taifeadadh go raibh iarsmaí daonna
díreach faoin bhfód agus go raibh an-chur isteach déanta orthu ach ag an
am a scríobhadh an t-alt bunaidh ní raibh sé soiléir cén tréimhse den suíomh
ar bhain siad leo.
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táthar ag déanamh measúnú ar thábhacht na faisnéise sin i gcomhcheangal
le sonraí speisialtóra eile. Cé gur dheimhnigh torthaí anailíse iarthochailte
roinnt de na léirmhínithe bunaidh mar gheall ar an suíomh, tá dúcheist an
tsuímh fós gan réiteach mar a mhíneofar thíos.
Reilig na Meánaoise Luaithe
Baineann an tréimhse is luaithe den suíomh le reilig a cuireadh dáta sa
Mheánaois Luath léi. Aithníodh smionagar de chriadóireacht Eascra
ó líonadh isteach príomha an chiste leacthaobhaigh agus a bhuíochas
anailíse radacarbóin ar chnámh chréamtha sa líonadh céanna cuireadh dáta
2030–1885 RCh leis. Aithníodh trí shlige ó bhéal agus ó mhuineál soitheach
criadóireachta maisithe, Vása ó thraidisiún na Soithigh Bhia is dóichí, ó
líonadh isteach eile laistigh den chiste. Baineann vásaí go ginearálta le suímh

Adhlacadh ciste ón gCré-umhaois Luath le linn a thochailte. (Grianghraf: IAC Ltd)

adhlactha, rud a dheimhníonn gur adhlacadh suaite a bhí anseo. Sonraíodh

bhaineann eilimint an fhearta fháinnigh dhúbailte den suíomh. Níor chóir

ceithre leathadh eile de chnámh chréamtha sa chóngar agus is éard an chiall

a bheag a dhéanamh den tuairim gur leanadh d’aon úim le gníomhaíocht

a baineadh astu gur iarsmaí d’adhlacthaí eile a bhí níos suaite fós atá iontu.

ar an suíomh áfach. Bhí an feart fáinneach suite ó dheas den reilig ón

Cuireadh dáta 1880–1685 RCh le ceann amháin acu. Fuarthas iarsmaí i

tréimhse níos luaithe. A bhuíochas gualaigh ón líonadh príomha cuireadh

bhfoirm smionagar de chnámharlaigh dhaonna freisin agus cuireadh dáta

dáta 1190–1000 RCh leis an díog amuigh. Cuireadh dáta eile ó 730–395

1880–1840 RCh leo, rud a thugann le tuiscint gur iarsmaí d’adhlacadh

RCh, le giota cnáimhe a fuarthas ó líonadh níos ísle nach raibh ina chuid

cromtha ar chuid den reilig chéanna é a bhí iontu. Bhí an t-ábhar seo uile a

den líonadh príomha. Is dóigh gur fianaise é seo ar líonadh isteach na

aithníodh i gcúrsa na tochailte an-ghar don dhromchla agus is féidir dá bhrí

claise diaidh ar ndiaidh in imeacht aimsire ach níor chóir a chur as an

sin go raibh an reilig seo níos substaintiúla i dtús ama ach nach bhfuil an

áireamh gurbh fhéidir gur tháinig an chnámh isteach le hainmhí uachasach

fhianaise air sin tagtha anuas chugainn.

nó gur chuir a leithéid d’ainmhí ansan í. Ní raibh aon iarsmaí d’adhlactha

Shainigh an saineolaí i gcriadóireacht réamhstairiúil, Eoin Grogan, go
raibh Ceapaigh Dhónaill Mhór ar imeall iarthair de chnuasach tábhachtach
de hadhlacthaí na Cré-umhaoise Luaithe a shíneann ó thuaidh agus ó thoir
ón limistéar mórthimpeall an Log, Co. Uíbh Fhailí agus isteach san Iarmhí.

leithleacha a bhain go príomha leis an bhfeart fáinneach ach ba chóir dúinn
a thabhairt dár n-aire gur shuaithigh gníomhaíocht tréimhse níos deireanaí
lár an fhearta agus gur féidir gur tugadh chun bealaigh anallód aon fhianaise
i gcruth claise créamtha.

Orthu sin áirítear adhlacthaí lena mbaineann Soithigh Bhia Bhabhla cé
gur aithníodh Soithigh Bhia Vása ag Ballybrennan, Redmondstown, Ráth

Deasghnáth agus adhlacadh na Iarannaoise

Conarta, Cnoc Maint agus Edmondstown san Iarmhí. Níos deireanaí fós

Ceapadh ar dtús go raibh athghearradh na díge fearta seachtraí

thángthas ar adhlacadh suaite ina raibh Soitheach Bia Vása i Gneevebeg,

comhaimseartha le foirnéis/clais mhór ach anois tá siad aitheanta mar dhá

Co. na hIarmhí, thart ar 6 km OOU de Cheapaigh Dhónaill Mhór.

ghníomhaíocht faoi leith ag an áit chéanna. Líonadh an díog athghearrtha
le hábhar ina raibh a lán gualaigh agus fuarthas 19 gcoirnín ómra inti.

Feart fáinneach ón gCré-umhaois Mheánach Dheireanach

Fuarthas méideanna suntasacha de chnámh chréamtha freisin sa líonadh

Dheimhnigh dátú ón suíomh gur le tréimhse ghníomhaíochta leithleach

seo agus tá siadsan aitheanta mar chnámha daonna agus mar chnámha

nach ionann agus tréimhse an chiste chlochthaobhaigh agus na reilige a

madra. Cuireadh dáta 90 RCh–AD 60 leis an ngualach sa sil-leagan. Ós
rud á nach raibh aon súil leis an dáta Iarannaoise seo seoladh sampla eile
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(Grianghraf: IAC Ltd)

ar tháscairí iad go raibh cónaí leanúnach ag daoine ar
an suíomh. Fuarthas fianaise ar oibriú miotail, más sin
a bhí i gceist, i roinnt de na claiseanna ar an suíomh.
Tá claiseanna eile ar cosúil gur fheidhmigh siad mar
thornóga chun grán a thriomú. Aithníodh iarsmaí éagsúla
planda ó na samplaí a próiseáladh ar fud an tsuímh ar a
n-áirítear cruithneacht, eorna, coirce agus seagal ach bhí
pónairí leathana agus piseanna garraí ann freisin.

Conchlúid
Is soiléir gur suíomh suntasach ó thaobh thírdhreach
Uíbh Fhailí agus na hIarmhí i gcaitheamh na dtréimhsí
fada atá i gCeapaigh Dhónaill Mhór. Tá sé suite in áit
feiceálach gar do theorainn an chontae ar fhána bheag
nádúrtha. Bhí gníomhaíocht dhaonna ar siúl ann ar
feadh 4,000 bliain agus táthar ag fáil amach nár lú an
díol spéise aon tréimhse den áitíocht sin ná a chéile. Cé
gur féidir go bhfaighfear tuilleadh faisnéise ar roinnt
gnéithe i ndiaidh na hanailíse deireanaí agus i ndiaidh
Feart fáinneach dúbailte ón gCré-umhaois Mheánach–Dheireanach le linn a thochailte ag breathnú ó thuaidh.

taighde breise, ní dóigh go mbeidh tuiscint iomlán riamh
againn ar thábhacht an tsuímh spéisiúil seo.
(Grianghraf: IAC Ltd)

ón áit chéanna amach le haghaidh anailíse agus cuireadh dáta 45
RCh–AD 55 leis. Tá dáta AD 1450–1625 curtha leis na sil-leagain
ag bonn na foirnéise agus is soiléir mar sin gur ghearr sé trí ghnéithe
na hIarannaoise.
Is léir gur baineadh úsáid as an suíomh in athuair i lár na
hIarannaoise chun críocha deasghnácha. Tá le tuiscint ó láithreacht
iarsmaí madra a sonraíodh in aice iarsmaí daonna agus ó shil-leagan
na gcoirníní ómra ar ardchaighdeán a bhain leo go raibh stádas
sách ard sa tsochaí ag an duine a bhí i gceist. Ní mór Uisneach
na hIarmhí atá lonnaithe thart ar 12 km ó thuaidh de Cheapaigh
Dhónaill Mhór a chur san áireamh i gcomhthéacs thírdhreach na
Iarannaoise in aon léirmhíniú ar thábhacht na bhfionnachtana ar
an suíomh.

Gníomhaíocht na Meánaoise luaithe
Cuireadh líon áirithe de dhátaí sa mheánaois luath le gnéithe
éagsúla a fuarthas ar an suíomh seo. Tá measúnú á dhéanamh
fós ar an tábhacht a bhaineann leo ach baineann siad le dhá
phríomhthréimhse. Is í AD 665 go AD 770 an chéad tréimhse
agus is í AD 780 go AD 980 an dara tréimhse. B’fhéidir nach mór
bheith cúramach maidir le roinnt gnéithe faoi leith i gcomhthéacs
an ghaoil stratagrafaigh ach cuireann na sé dátaí a fuarthas ón
tréimhse seo in iúl go bhfuil go bhfuil sé cinnte go raibh daoine ina
gcónaí sa suíomh i rith an ama seo.
Fuarthas roinnt dátaí ó anailís na príomhchlaise imfhálaithe.
Cuireadh raon comhcheangailte dátaí AD 900–1150 ar idir
chnámh ainmhí agus ghualach de réir anailís a rinneadh ar shilleagain phríomha. Mar chomhlánú air sin tá dáta AD 1045–1220 a
cuireadh le sil-leagan tánaisteach.
Gníomhaíocht mheánaoise agus Iar-mheánaoise
Cuireadh dátaí i dtréimhsí na meánaoise agus na hIar-mheánaoise
le roinnt claiseanna agus le struchtúir bheaga, más sin atá iontu,
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Athghearradh de dhíog fáinne amuigh ón Iarannaois ina raibh cuimse ghualaigh agus inar fuarthas
19 gcoirnín ómra.

Nóta

Ó aois na gcrann
go dáta an adhmaid

Go hAchomair

Deindreacroineolaíocht

Tuairiscíonn Kevin Martin, Seandálaí Cúnta UBN le Foireann an Oirthir ar cheann
de na crainn darach is ársa ar cuireadh dáta leis trí deindreacroineolaíocht (dátú ar
bhonn fáinní crainn) a rinneadh ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (QUB).
Is minic a fhaightear dair phortaigh le linn móin a ghearradh nó de bharr
oibriúchán draenála talmhaíochta. Is éard atá sa chineál seo adhmaid crainn
darach a chlúdaigh portach móna nó a d’fhás i bportach móna agus a
caomhnaíodh ansin agus a d’fhan i dtimpeallacht anaeróbach (saor ó ocsaigin)
ar feadh na mílte bliain. Cuireann an timpeallacht seo in éindí leis an tainnin
nádúrtha atá i láthair i móin cosc ar lobhadh an adhmaid.
Kevin Martin

Le linn tochailtí a rinne Archaeological Consultancy Services Ltd, ar feadh
Sheachród Bhéal Tairbirt i 2008 nochtadh iarsmaí de sheanchoilearnach darach
faoi bhonn portach móin i mbaile fearainn Dhroim an Lobhair Beag atá lonnaithe tamaillín ó dheas de bhaile
Bhéal Tairbirt, Co. an Chabháin. Bhí an choilearnach ársa cóngarach do roinnt gnéithe réamhstairiúla mar
a bhí leataí de chloch dhóite agus de ghualach ar thángthas orthu le deireanas freisin ar feadh bhealach an
tseachróid agus cinneadh breis scrúdaithe a dhéanamh uirthi de bharr a chóngaraí is a bhí sí do na suímh
sheandálaíochta seo. Tar éis do Ellen O’Carroll réamhscrúdú a dhéanamh ar an dair phortaigh ar an suíomh
roghnaíodh trí shampla le haghaidh anailís deindreacroineolaíochta ag QUB d’fhonn aois na samplaí a
chinneadh.
(Grianghraf: David Brown, QUB)

Gar-amharc ar dhá fháinne fáis bhliantúla iomlána ó
shampla darach. Is éard atá sna soithigh is mó fás an
earraigh a tharlaíonn go deireanach san Aibreán–Bealtaine
nó go luath i mí an Mheithimh, ag brath ar an gcrann agus
ar an aimsir. Bíonn fás an tsamhraidh níos snáithíní agus
bíonn na soithigh níos bige. Bíonn an crann ina codladh
ó mhí na Samhna go dtí Márta/Aibreán agus tosaíonn an
chéad fháinne eile le soithigh mhóra na bliana dar gcionn.

A thúisce a tháinig na samplaí go dtí QUB cuireadh
faoi phróiseas ullmhúcháin tosaigh iad. Scoilteadh
gach sampla ar feadh na bpointí a nochtaigh an
líon is mó d’fháinní crainn. Bearradh éadan gach
roinn gearrtha ansin le sceanóg agus ina dhiaidh
sin cuimlíodh púdar mín cailce orthu sa chaoi is gur
soiléiríodh na teorainneacha idir na fáinní crainn
bliantúla. Tomhaiseadh le cruinneas de 0.01 mm
an pátrún fáinne crainn ar gach sampla trí úsáid a
bhaint as scanóir ríomhaire. Rinneadh comparáid
ansin idir na pátrúin seo agus croineolaíocht samplaí
darach réigiúnaí agus áitiúla as Éirinn. De thoradh an
phróisis seo measadh nach raibh ach sampla amháin
de na trí shampla a cuireadh isteach oiriúnach
d’anailís dátaithe.

Léirigh an sampla a roghnaíodh 428 bhfáinne fáis bhliantúla, rud a chiallaíonn go raibh an crann darach
ag fás ar feadh 428 mbliana sular bhásaigh sé. Thug saotharlann QUB dá haire go raibh an sampla seo ar
na samplaí is faide saol de na samplaí dair phortaigh a aithníodh riamh in Éirinn. Bhí comhfhreagras sách
dlúth idir an seiceamh fáinne crainn a aithníodh agus samplaí darach eile ó Garry Bog Co. Aontroma agus ó
Derrymacfall Co. Ard Mhacha. Chinntigh torthaí na hanailíse deindreacroineolaíochta gur mhair an crann
darach ó Dhroim an Lobhair Beag idir 4249 agus 3822 RCh. Ina theannta sin cinntíodh ó chruth sonrach an
fháinne chrainn dheireannaigh ar an sampla gur bhásaigh an crann sa chuid dheireanach de 3822 RCh, nó
go luath i 3821 RCh.
Is díol suntais é an tréimhse ama ar mhair
an crann darach seo má smaoinítear uirthi.
Thosaigh sé ar a shaol sna blianta deireanacha
den tréimhse Mhéisiliteach thart ar 6,249 ó
shin, tráth a raibh daonra na hÉireann fós
ina bhfiagaithe cnuasaitheoirí. Bhí sé fós beo
sa tréimhse Neoiliteach Luath nuair a bhí an
fheirmeoireacht á cleachtadh den chéad uair in
Éirinn agus nuair a bhí daonraí á lonnú féin go
buan ar an tírdhreach. D’fhan sé ansin agus é
caomhnaithe ar feadh nach mór 6,000 bliain
sular nochtaigh seandálaithe é i 2008.

Sampla darach ó Dhroim an Lobhair Beag. Scoilteadh an sampla
chun an líon is mó d’fháinní crainn a nochtadh agus bearradh
éadan an trasghearrtha agus cuimlíodh púdar mín cailce air sa
chaoi is go raibh na teorainneacha idir na fáinní crainn bliantúla
níos soiléire. (Grianghraf: David Brown, QUB)

Is ó na focail Ghréigise ar chrann (δένδρον,
dendron) agus ar am (χρόνος, khronos)
an téarma Deindreacroineolaíocht. Is modh
eolaíochta dátaithe atá ann atá bunaithe ar
staidéar sraitheanna d’fháinní crainn; má tá
líon dóthanach d’fháinní crainn ann agus
má thomhaistear go beacht iad is féidir dáta
cruinn a fháil maidir le cruthúnas gach sraith
fáinne crainn. Ní hamháin gur féidir dáta
féilire cruinn a fháil ach is den suntas gur
féidir i gcásanna áirithe, an séasúr agus na
dálaí aeráide ag am leagtha an chrainn a
chinntiú chomh maith.
Gach bliain tairgeann crann beochiseal
fáis ina fháinne atá léirithe i trasghearradh
thamhan an chrainn. Braitheann méid agus
leithead gach fáinne ar choinníollacha fáis in
aon bhliain ar leith. Is mó agus is leithne na
fáinní má bhíonn coinníollacha maithe fáis
ann; más a mhalairt a bhíonn ann (m.sh.
triomach) is lú agus is cúinge iad. Chun
seiceamh áirithe fáinne crainn a dhátú ní
mór é a chur i gcomparáid le croineolaíocht
fáinne crainn atá cinntithe don speiceas
sin Is éard is croineolaíocht ann pátrún
nó seicheamh fáinne crainn atá cinntithe
agus a cruthaíodh trí leithid fáinní crainn
ó shampláil mhór de speicis den chrann
chéanna a chur i gcomparáid lena chéile.
Trí mheaitseáil a dhéanamh idir athruithe ar
leithead na fáinní i sampla de sheanadhmad
le leithead fáinne i shamplaí adhmaid ó
thréimhse níos deireanaí (.i. pátrún fáinne
dátaithe), is féidir an bhliain inar cruthaíodh
an fáinne bliantúil a shonrú go cruinn.
In Éirinn agus in áiteanna eile san Eoraip
is ar adhmad crainn darach a bhíonn an
chroineolaíocht seo bunaithe. Más féidir
meaitseáil a dhéanamh idir sampla darach
ó shuíomh seandálaíochta agus an
chroineolaíocht seo beidh dáta féilire faighte
againn maidir le haois an chrainn atá i
gceist. Is de bhrí gur cinntíodh croineolaíocht
absalóideach don dair Éireannach a théann
7,000 bliain siar sa stair gur féidir dátaíocht
cruinn dá leithéid a dhéanamh. Rinneadh
sin in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste,
sna 1980aidí trí chrosmheaitseáil/chrosdátú
a dhéanamh idir an tsraith dhátaithe
Éireannach agus sraitheanna dátaithe eile i
Sasana, sa Ghearmáin agus san Eilbhéis.
Kevin Martin, Seandálaí Cúnta UBN,
Foireann an Oirthir.
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Aoi-scríbhneoir

Smionagair agus foirnéisí: fionnachtana ar
Fordhearcadh Shane Delaney, Seandálaí Sinsearach le Irish Archaeological Consultancy Ltd (IAC Ltd)
ar fhionnachtana ar thángthas orthu le deireanas ar feadh scéim bóthair Gort–Croisín, N18.
Cúlra
Thar thréimhse an gheimhridh 2007/8 rinne IAC Ltd tochailtí seandálaíochta ar shuímh a aithníodh ar feadh
bhealach na scéime bóthair Gort–Croisín, N18. Céim dheiridh an chláir sheandálaíochta a rinneadh chun tosaigh
ar obair thógála bóthair a bhí sna tochailtí a bhí faoi stiúir David Bayley, Shane Delaney, Ed Lyne, Siobhan
MacNamara agus Joe Nunan. Ar an réamhobair a rinneadh áirítear trinseáil trialach ar feadh an bhealaigh iomláin
chun suímh nua a aithint, fiosrúchán aimhrialtachtaí arna dtaifeadadh trí shuirbhé geoifisiceach agus trí thochailtí
trialach suímh sheandálaíochta ionchasacha.
Tá bealach an bhóthair nua suite ó thoir den Bhoirinn agus léiríonn an tírdhreach go leor de thréithe na
Boirne ar a n-áirítear clúdach tanaí ithreach, lomáin aoilchloiche, sléibhte ísle, bogaigh agus locha ísle. Maidir
le topagrafaíocht gabhann an bealach go réidh suas fána síos fána ar feadh a fhaid laistigh de raon mheánach de
20–30 m os cionn leibhéal na farraige. Portach agus talamh riascach atá sa chuid is mó de na limistéir ísle ar feadh
an bhealaigh, iad draenáilte ar éigean agus ar bheagán fiúntas maidir le húsáid talmhaíochta; ba mhinic locha
séasúracha (nó turlaigh mar is fearr aithne orthu) in aice leo. Bhí an talamh ard draenáilte go maith go ginearálta
ag dul suas le fána agus síos le fána go réidh agus ba mhó a baineadh úsáid as mar fhéarach le haghaidh eallaigh
nó caora; bhí sé roinnte ina gharraí beaga a bhí imfhálaithe le ballaí cloiche singile, fálta sceach, nó meascán den
dá rud.
Na suímh
Cuireadh raon dátaí ar na suímh tochailte ón tréimhse réamhstairiúil suas go dtí an tréimhse nua-aimseartha.
Lonnaíocht Neoiliteach i mbaile fearainn Ráth Mhaoile Dúin, Co. na Gaillimhe, a bhí sa suíomh ba shine a
tochlaíodh; bhí sí suite in áit álainn ar scairbh nádúrtha ar fhána shléibhe a thug aghaidh ar an oirdheisceart
agus bhí radharc amach aige ar loch. Sa limistéar gníomhaíochta príomha bhí poill chuaille, poill chleithe, agus
roinnt claiseanna a rinne struchtúr dronuilleogach le tinteán lárnach. Ar na hearraí a fuarthas ar fud an tsuímh bhí
criadóireacht, uirlisí cloiche agus dramhaíl táirgthe uirlisí cloiche; bhí clais in aice an tinteáin ina fuarthas giota
de bhró dhiallaite.

Amharc ingearchló ar dhumha dóite/fhulacht fiadh ag Cathair an Phúca, Co. an Chláir.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)
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feadh an N18
Cúlra: Amarc ingearchló ar an struchtúr réamhstairiúil ag Ráth Mhaoile Dúin 2, Co. na Gaillimhe (Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)

Fuarthas fianaise eile ar ghníomhaíocht Neoiliteachle le linn imscrúdaithe
a rinneadh ar dhá shuíomh dumha dóite/fulacht fiadh ón gCré-umhaois i
gCathair an Phúca, Co. an Chláir. I gCathair an Phúca 1 fuarthas uirlisí
cloiche Neoiliteacha a bhí briste agus caite ar leataobh i log nádúrtha
síorfhliuch líonta de mhóin faoi bhun shuíomh an dumha dhóite; orthu sin
bhí dhá cheann tua cloiche agus iad briste, scean phlánadhronnach seirte,
scrábaire agus roinnt píosaí seirte oibrithe. Le linn thochailt Chathair
an Phúca 8, ar imeall limistéir a bhí ina bhogach tráth dá raibh fuarthas
cheann tua cloiche briste agus uirlisí cloiche eile a bhí séalaithe laistigh
de shraith adhmaid a raibh an dealramh air gur glanadh é d’aon úim sa
tréimhse Neoiliteach.
Tochlaíodh 26 dhumha dhóite/fhulacht fiadh ar feadh na scéime. Bhí siad
lonnaithe go ginearálta ar thalamh imeallach agus ba í a bpríomhthréith
go raibh dumhaí nó leataí de chlocha a raibh rian an teasa orthu sa láthair
chéanna, agus bhí claiseanna nó trachanna bainteacha ag roinnt samplaí.
Go traidisiúnta is cócaireacht nó folcadh a luaitear mar fheidhm le suíomh
den chineál seo agus is é an próiseas a bhíonn i gceist clocha téite a chur
i dtrachanna uisce. De réir taifid bhí fianaise ar thrachanna líneáilte le

hadhmad ag ceithre cinn de na suímh. Ba i gCathair an Phúca a fuarthas an
cnuasach ba shuimiúla de dhumhaí dóite; 10 ndumha a bhí ann agus iad
suite timpeall imchuach móna. Tochlaíodh dhá dhíog fáinne i mBaile Buí,
Co. na Gaillimhe agus cuireadh dáta sealadach san Iarannaois dheireanach
leo bunaithe ar na fionnachtana a fuarthas.
Séadchomharthaí adhlactha a bhí sna suímh seo agus bhí cnámha
créamtha in gach ceann acu. Thángthas ar Bhaile Buí 1 díreach faoi bhun
cíor sleasa gleanna a thug aghaidh ar an oirthear. Bhí an díog fáinne féin
8.6 m ar trastomhas agus fuarthas gualach agus cnámha créamtha laistigh
di. Ina theannta sin leagadh sil-leagan sonrach créamtha ar thaobh iarthair
na díge agus bhí clais créamtha bheag suite sa cheathrú thiar thuaidh-den
limistéar a bhí imfhálaithe ag an ndíog. Fuarthas struchtúr ó thréimhse
níos deireanaí; ba ar éigean a bhí sé dronuilleogach agus ghearr sé trasna
bharr na díge ar an taobh ó dheas di. Is maith a bhí an struchtúr sainithe i
bhfianaise chlasáin na bunsraithe agus bhí limistéar 6 m thuaidh theas x 4.8
m thoir thiar imfhálaithe aige. Fuarthas smionagair de choirníní gloine agus
píosa imeartha as cnámh ar an suíomh.

Amharc ingearchló
ar dhíog
Bhaile1Buí
1, Co. naCo.
Gaillimhe.
Elevated
viewfáinne
of Ballyboy
ring-ditch,
Galway.
(Grianghraf:
(Photo: Gavin
Gavin Duffy,
Duffy, AirShots
AirShots Ltd)
Ltd)
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Bhí díog fáinne Bhaile Buí 2 thart ar 1 km ó dheas den
fhána ab ísle den dhroim céanna. Bhí sé 6.2 m ar trastomhas
agus baineadh úsáid as an díog chéanna roinnt uaire chun
ábhar créamtha faoi leith a leagan síos. Fuarthas thart ar 100
smionagar coirnín gloine ar mhéideanna difriúla ach an-bheag
go ginearálta ó líonadh na díge. Bhí an chuma ar go leor acu
go raibh siad comhleáite agus damáistithe ag an teas. Meastar
gur earraí seoide a bhí sna smionagair de nithe cóimhiotail
chopair a fuarthas a bhí damáistithe ag an teas. Bhí ceithre chlais
créamtha suite sa taobh istigh a bhí imfhálaithe ag an ndíog. Bhí
cnámha créamtha i ngach ceann acu agus chuaigh siad ina líne
neamhdhíreach soir-siar trasna na díge fáinne ábhairín ó thuaidh
den lár.
Tochlaíodh foirnéis bhabhla a bhain le miotalóireacht ar an
mbeagchóir agus nach bhfuil dáta curtha léi go fóill ag Doire
Garbh, Co. an Chláir. Fuarthas an fhoirnéis in éindí le clais
táirgthe gualaigh, más sin atá ann, ina raibh méid mór gualaigh
arbh fhéidir gur baineadh úsáid as mar bhreosla chun an foirnéis

Tornóga á dtochailt ag an gCrotán, Co. na Gaillimhe. (Grianghraf: Shane Delaney)

a théamh. Tá dáta san Iarannaois agus sa tréimhse mheánaoise
luaithe curtha le claiseanna táirgthe gualaigh cosúil leo seo.
Tochlaíodh tornóg chloiche triomaithe gráin a thriomú in aice
imfhálaithe ag an gCrotán, Co. na Gaillimhe agus is dóigh go
mbaineann sí leis an suíomh sin. Atógadh an tornóg trí uaire
agus rinneadh ailíniú difriúil gach uair. Bhí an tornóg insuite
in ardán a bhí ullmhaithe lena haghaidh ar thaobh sléibhe;
clais mhór oscailte (inar fadaíodh an tine) a bhí inti a chuaigh
isteach i múchán clochtaobhach le lindéar a d’oscail isteach i
seomra triomaithe ciorclach agus bhí an rud uile tógtha faoi
bhun leibhéal an talaimh. Bhí fianaise ann ar struchtúir os cionn
talaimh a bhain leis an tornóg; aithníodh mar thrinsí ciorclacha
bunsraithe ó thiar iad ar féidir gur iarsmaí d’fhorstruchtúr inar
coinníodh an grán de réir mar a triomaíodh é a bhí iontu.
Tochlaíodh struchtúr i Srath na nGealbhan, Co. an Chláir
nach bhfuil dáta curtha leis. Bhí leath an tsuímh laistigh den
phasáiste bóthair agus ní dhearnadh imscrúdú ach ar an chuid
sin de a ndeachaigh an scéim bóthair i gcion uirthi. Tochlaíodh

Píosa imeartha as cnámh a fuarthas ag Baile Buí, Co. na Gaillimhe. (Grianghraf: IAC Ltd)

an suíomh ach ní fuarthas aon cheo níos mó laistigh de seachas
claiseanna talmhaíochta agus clais mhór shíorfhliuch. Is dóigh
nach raibh sa suíomh ach imfhálú le haghaidh ainmhithe agus
b’fhéidir gur baineadh úsáid as an gclais chun uisce a thabhairt
do bheostoc tamall gearr ó shin. Bhí an limistéar seachtrach
gearrtha ina fhána ghéar de bhíthin gníomhaíocht talmhaíochta
agus dá thoradh sin bhí an chuma ar an imfhálú beag go raibh
sé ardaithe os cionn an talaimh mórthimpeall.
Conchlúid
Is ar an gcríoch ó dheas den bhealach, áit a bhfuil sé ag síneadh
trí thalamh imeallach drochdhraenáilte nár tháinig mórán athrú
ar an tírdhreach ann ón naoú céad déag i leith a thángthas ar
fhormhór na suíomh a aithníodh ar an scéim bóthair seo. Ba
mhó tionchar réiteach meicniúil talaimh agus feabhsuithe an
fichiú aois ar na hiarsmaí seandálaíochta ar feadh na críche
ó thuaidh, áit ar aithníodh líon níos lú de shuímh. Tá anailís
iarthochailte agus obair scríofa tuarascála ar bhun ó tugadh
chun críche an obair allamuigh agus táimid ag tnúth le torthaí
na ngníomhaíochtaí sin.
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Amharc ingearchló ar imfhálú ag Srath na nGealbhan, Co. an Chláir, le linn tochailte.
(Grianghraf: Gavin Duffy, AirShots Ltd)

(Grianghraf: AirShots Ltd)
Imfhálú ag Limistéar 1 Camlinn Doire Mór, Co. Tiobraid Árann, ina raibh dhá fhoirgneamh ar dóigh go
raibh ballaí as clár adhmaid téagartha insuite sna trinsí sliotáin iontu. D’fhéadfadh sé go raibh balla cré
buailte leis an taobh amuigh de na ballaí chun iad a dhíonadh ar an ngaoth agus ar an aimsir.

Cré, dóib agus póirsí i dtithe
ciorclacha réamhstairiúla
Nochtann Niall Roycroft, Seandálaí UBN le Foireann an Oirthir
roinnt smaointí maidir le struchtúr tithe ciorclacha i gcaitheamh
na Cré-umhaoise.

Niall Roycoft

Tá creatlacha na dtithe réamhstairiúla i ngach áit; tá roinnt de
na heasnacha sách soiléir ach tá an fíochán bog a bhí eatarthu
ina rúndiamhair fós. Is é an príomhrud is féidir a rá maidir
leis na tithe ciorclacha seo go raibh siad mór—7 m go 8 m ar
trastomhas go hinmheánach de ghnáth agus suas go 10 m ar
trastomhas ar an taobh amuigh. I bhfianaise na gcuaillí móra
agus an struchtúir théagartha a bhí acu ní móide go mbréagnódh
aon duine go raibh díon tuí ar na foirgnimh seo agus go raibh
meáchan an dín á thacú ag cuaillí téagartha a cuireadh le fórsa
isteach sa talamh. Agus muid ag ullmhú léirithe le haghaidh
lonnaíochtaí imfhálaithe réamhstairiúla a nochtadh ar scéim
bóthair Chaisleáin–An tAonach, N7: Derrinsallagh go Baile an
Totaigh, bhí orainn aghaidh a thabhairt ar an gceist cad é an
“fíochán bog” a bhí i dtithe ciorclacha na Cré-umhaoise.
Tá go leor seandálaithe den tuairim go ndearnadh ballaí na
dtithe ciorclacha as caolach (painéal de mhaidí crosfhite) agus
dóib (meascán de láib, de thuí agus d’aoileach). Léiríodh roinnt
tithe Éireannach ón gCré-umhaois i gcosúlacht bhothanna sa
stíl Afracach (ballaí arda agus díon íseal cónúil). Ach ní bheadh
an aimsir in Éirinn oiriúnach dá leithéid de stíl thógála agus is
dóchúla i bhfad go raibh fána géar ar an díon ó chíor go bonn
agus go raibh an bonn an-ghar don talamh. Bheadh uisce na
fearthainne caite den teach ag bunsop na sceimhleacha leithne
dá nglactaí an stíl sin ar nós tepee.
I gcás fhormhór na bhfoirgneamh ní dóigh go raibh na ballaí
plástráilte le dóib sa chiall traidisiúnta. Is dóichí gur tógadh

balla tiubh cré a raibh clocha, láb, móin agus aoileach ina
ndlúthchodanna de. Ba anuas ar shraith chlocha go hidéalach
leis an mbonn a dhaingniú agus d’fhonn cosc a chur leis an taise
aníos a leagfaí na ballaí seo. Bheadh a leithéid de bhalla 1.5 m
ar airde agus idir 0.3 m agus 1 m ar tiús agus bheadh sé cosanta
ag sceimhleacha domhaine dín. Ní bheadh call ag balla cré ar
bhunshraith thochailte; ba chinnte go mbeadh sé in ann seasamh
leis an ngaoth agus ní mórán obair chothabhála a bheadh le
déanamh air.
Is é an fhadhb atá ann maidir le foirgnimh balla cré nár
thángthas ar cheann riamh. Glactar mar thátal bunaithe ar
spásanna folamh i lonnaíochtaí, go raibh foirgnimh iontu nó
go raibh limistéir iontu ina raibh foirgnimh. Is gné choitianta
d’fhoirgnimh Éireannacha sa tréimhse iar-mheánaoise an balla
cré agus níl aon bunús iarbhír leis an tuairim nach raibh ballaí
cré ann níos faide siar san aimsir atá imithe thart. Is cúnamh
dúinn íomhá de theach cré díscaoilte na hiar-mheánaoise i
Steach Maoilín, Co. na Mí chun an chaoi arbh fhéidir leis na
foirgnimh seo a imeacht ar neamhní gan rian a fhágáil a léiriú
agus chun míniú a thabhairt ar lonnaíochtaí caillte na tréimhse
réamhstairiúla (go háirithe an Iarannaois) agus ar dhaonra
tuaithe na meánaoise.
Faightear caolach agus dóib sa chiall traidisiúnta ar fhoirgnimh
ón Iarannaois dheireanach agus ón tréimhse Rómánach sa
Bhreatain Mhór agus ó am go chéile ar phainéil chaolaigh na
meánaoise luaithe in Éirinn. Ach deirtear in go leor alt gur gné
thábhachtach í an dóib de thréimhse na meánaoise in Éirinn cé
gur beag fianaise atá ann i ndáiríre chun taca a thabhairt don
argóint sin. Dódh go talamh go leor tithe Neoiliteacha agus
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(Grianghraf: Niall Roycroft)

Foirgneamh iar-mheánaoise, balla cré, i ndáil a thitime ag Steach Maoilín, Co. na Mí. Tá brící agus clocha ag na ballaí cré ag na príomhphointí struchtúrtha ach thiteann an
struchtúr iomlán as a chéile a luaithe is a bhaintear an díon de.

tithe ón gCré-umhaois ach dóib dhóite le rian de mhaidí caolaigh ní fuarthas
in aon áit. Ní leor mar fhianaise dhochloíte cúpla smionagar de chré dhóite ó
tharla go bhfuil oighinn agus colbhaí tinteáin atá déanta de chré ina ngnéithe
coitianta sna lonnaíochtaí seo.
I suirbhé a rinneadh ar www.excavations.ie (bunachar sonraí ar líne de
thuarascálacha tochailte Éireannacha achomaire) rinneadh cuardach ar ‘burnt
daub’ agus fuarthas cúig thagairt: níor thagair ach ceann amháin díobh do
chré dhóite .i. tagairt do smionagair de chré dhóite ó theach ón gCré-umhaois
(Cill Odhráin, Co. Tiobraid Árann). Nuair a cuireadh ‘daub’ isteach san
inneall cuardach fuarthas 81 thagairt ach ba sa chiall cré nádúrtha a d’úsáid
a bhformhór an focal ‘daub’. Rinneadh roinnt tagairtí do ‘daub’ mar shéaltán
uiscedhíonach i dtrachanna dumha dóite/fulacht fiadh áirithe nó do ‘daub’ ar
fhoirgnimh na hiar-mheánaoise. Ní raibh tagairt shoiléir do dhóib ach in aon
chás amháin ag Gráinseach an Táilliúraigh, Baile Átha Cliath i 1998, áit a
fuarthas roinnt criadóireacht ón tréimhse Eascra ‘interpreted as daub’.
Dealraíonn sé gur cláir adhmaid a bhí ar éadan an bhalla istigh sna
foirgnimh ba dhea-thógtha agus go raibh an balla amuigh déanta de chré.
Bheadh na cláir adhmaid go deas le breathnú agus choinneodh siad an
taobh istigh teolaí agus glan agus bheadh siad ina dtaca freisin don díon. Is
i bhfoirgnimh dhronuilleogacha Neoiliteacha is fearr is féidir fianaise ar a
leithéid de líneáil ar an mballa istigh a fheiceáil ach tá sí soiléir freisin ar thithe
ón gCré-umhaois laistigh d’imfháluithe ag Camlinn 3, Co. Tiobraid Árann, a
thochail Colm Flynn, agus ag Camlinn–Doire Mór, a thochail Colum Hardy,
beirt atá fostaithe ag Valerie J Keeley Ltd., ina bhfuil trinsí sliotáin fós le
feiscint. Bheadh sé níos saoire painéil chaolaigh a chur ar an éadan istigh de
bhalla cré ná líneáil adhmaid a chur air.

éagsúla sa struchtúr, mar shampla idir na ballaí agus an díon nó taobh thiar
de phainéil chaolaigh.
Roinntear tithe na Cré-umhaoise ar an mbealach Baile an Chaisleáin–An
tAonach, N7, ina ndá chatagóir. Bhí cuid acu ina raibh cuaille lárnach (ina
seasamh de ghnáth ar phillín cuaille cloiche) agus sna cinn eile bhí ciorcal
inmheánach nó roinnt cuaillí ina gcearnóg. Is dóigh gurbh é an pillín cuaille
an eilimint ba thábhachtaí i bhfoirgneamh aonchuaille lárnaigh. De ghnáth
bhí an chloch seo in easnamh agus de bhrí nár fhág sé aon pholl sa talamh ba
mhinic nach raibh aon fhianaise ar an gcuaille lárnach. Cuireann pillín cuaille
bonn cobhsaí taisdíonach ar fáil don chuaille struchtúrach ríthábhachtach seo.
Ba é príomhfheidhm an chuaille lárnaigh seo taca ingearach a thabhairt do
dhíon an tí agus ba mhinic gur leor an mheáchan agus na tacaí cliathánacha le
haghaidh sin agus mar sin ní bheadh aon chúis leis go ndaingneofaí an cuaille
sa talamh.
Tá an sampla is fearr de theach ciorclach ina raibh ciorcal de chuaillí sáite
sa talamh ag Droim Bán 2. Bhí 12 chuaille ina bhfáinne 8 m ar trastomhas
anseo agus is dócha go raibh na cuaillí seo feistithe i bhfáinne d’eilimintí
cothrománacha cuaracha a choinnigh na sparraí claonchuaracha a thacaigh
an díon. Leathbhealach aníos bheadh fáinne uachtarach ar dhóigh go mbeadh

Maidir leis na póirsí iomadúla a fhaightear go minic ina leithéidí d’fhoirgnimh
is dóigh nach raibh siad ag síneadh ar nós igloo amach ón bhfoirgneamh ach
go raibh siad suite sa spás leathan idir an colbha amuigh den díon agus éadan
an bhalla istigh. Is dóigh gur cuireadh díon faoi leith ar na limistéir phóirse
seo, agus gur bhreá an bealach isteach agus an chosaint ar an ngaoth a chuir
siad ar fáil.
Ó am go chéile neartófaí an t-éadan amuigh de bhallaí an tí chiorclaigh
le painéil chaolaigh nó le cláir adhmaid mar a chonacthas ag Droim Bán
2 Co. Tiobraid Árann, suíomh a thochail John Tierney ó Thionscadail
Seandálaíochta Eachtra. B’fhéidir leis an neartú seo cosc a chur ar chreimeadh
de bharr na drochaimsire nó b’fhéidir gur chobhsaigh sé an balla. Dealraíonn
sé go raibh fáil fothana ina ngné sách coitianta. D’fhéadfadh sé gur sádh
fraoch agus plandaí snáithíneacha eile isteach sna scoilteanna agus sna cuasáin
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Tithe ag Droim Bán 2 ag taispeáint foirgnimh atá buailte go dlúth ar a chéile, claiseanna
mórthimpeall orthu, ag gabháil suas go dtí imfhálú crébhunaithe ‘dofheicthe’, más sin atá
ann. (Líníocht: Niall Roycroft, bunaithe ar ábhar fianaise tochailte a chuir John Tierney,
Eachtra Archaeological Projects, ar fáil)

Líníocht athcruthaíthe den dá theach chiorclacha ag
Droim Bán 2 Co. Tiobraid Árann, ag taispeáint fáinne
cuaillí, cuaille taca lárnach ar phillín cuaille agus díon.
(Líníocht: Niall Roycroft, bunaithe ar ábhar fianaise
tochailte a chuir John Tierney, Eachtra Archaeological
Projects, ar fáil)
Camlinn Doire Mór Limistéar 1, ag taispeáint imfhálú pailise agus lonnaíocht neamh-imfhálaithe. (Líníocht: Niall Roycroft,
bunaithe ar ábhar fianaise a thochail Colum Hardy, VJK Ltd)
(Grianghraf: AirShots Ltd)
Foirgneamh sa stíl Neoiliteach ag Camlinn 3, Co. Tiobraid Árann. Foirgneamh dronuilleaogach a bhí ann le coirnéil mhaolaithe. Chuidigh an
dá chuaille lárnacha chun deighilt inmheánach a dhéanamh. Is ar dheis atá an príomhbhealach isteach. Tá clasán sileáin mór ar chlé a chosain
an foirgneamh ar uisce anuas ón sliabh freisin. (Grianghraf: AirShots Ltd)

sé greamaithe trasna taca lárnaigh an dín—b’fhéidir fiú crosfhite—chun cosc
a chur ar ghluaiseacht an chuaille lárnaigh ó thaobh go taobh. Maidir leis an
roinnt inmheánach bheadh claiseanna agus cnuasacha de phoill chleithe ach ní
dóigh go raibh aon deighiltí foirmeálta.
Bhí claonadh soiléir ann oighinn mhóra chlaise a shuiteáil mórthimpeall
thaobhacha inmheánacha na mballaí. Chonacthas sampla follasach de sin i
dteach ón gCré-umhaois a tochlaíodh i gCaltragh, Co. Shligigh ar Bhóthar
Faoisimh Shligigh, N4. Ó thráth go chéile faightear clasáin sileáin, mar shampla
ag an bhfoirgneamh sa stíl Neoiliteach ag Camlinn 3, ach is clasáin mhóra atá
anseo agus bheadh aschur acu leis an uisce a chur díobh A bhfuil ráite thuas

uile curtha san áireamh is dóigh go raibh clasáin sileáin i bhfad níos annaimhe
ná mar a ceapadh go dtí seo.
Bímid inár gcáil mar sheandálaithe ag iarraidh i gcónaí ciall a bhaint
as an fhianaise fhisiciúil ach ó thráth go chéile nuair a bhíonn eilimintí in
easnamh bíonn orainn dul i muinín na tuairimíochta. Is cás dá leithéid cás
na bhfoirgneamh balla cré. Ar eilimintí eile a ghineann an tuairimíocht tá
imfháluithe nár díoga ná pailis a bhí iontu. Gníomhaíocht na lonnaíochta a
bheith comhchruinnithe timpeall foirgneamh agus spás folamh níos faide amach
faoi deara an tátal go raibh imfháluithe cré-bhunaithe dá leithéid ann. Is féidir
go raibh imfhálú ag Droim Bán 2 ach níl rian de le feiscint.
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Bualadh cloig le himeacht na seanaimsire:
clog Chluain Fada a athdhéanamh
Tuarascáil Orlaith Egan, Seandálaí UBN le foireann an Mheán-Iarthair, ar chúlra monarú macasamhail
chlogáin láimhe mheánaoisigh.
Ag Seimineár Seandálaíochta Náisiúnta UBN: Creative Minds: production, manufacturing and invention
in ancient Ireland (féach lch 4) le deireanas ba chúis áthais don UBN macasamhail chlogáin láimhe
mheánaoisigh a chur ar taispeáint. Ba tháirge an clogáin láimhe as iarann saoirsithe de chomhthionscadal
idir an UBN, Músaem Náisiúnta na Breataine Bige, Valerie J Keeley Ltd agus GeoArch.
I gcaitheamh fiosrúchán seandálaíochta chun tosaigh ar scéim bóthair Cionn Átha Gad–Cill Bheagáin,
Orlaith Egan

N6, stiúir an seandálaí Paul Stevens ó Valerie J Keeley Ltd tochailt ollmhór ag suíomh eaglasta na
meánaoise luaithe ag Cluain Fada, Co. na hIarmhí, i ngeimhreadh 2004/2005 (féach Seanda, Eagrán 2

[2007], lch 42–3). Léigh Stevens páipéar ar thorthaí na tochailte feo ag an Seimineár. I gcúrsa imscrúdaithe Chluain Fada fuarthas cuimse
fianaise ar mhiotalóireacht lena n-áirítear smionagar de chré ghloinithe a raibh ciorcail agus línte múnlaithe ar thaobh amháin de. Bhí an
saineolaí i miotalóireachta na seandálaíochta an Dochtúir Tim Young ó GeoArch den tuairim gur giota de chumhdach prásála a bhain le
monarú clogán láimhe iarainn a bhí ann. Bhainfí úsáid as an gcumhdach prásála chun brat an-tanaí de Chré-umha a chur ar dhromchla
an chlogáin láimhe iarainn, seift a chinnteodh leanúnachas thar chomhcheangail an leatháin iarainn a
mbaintí úsáid as chun an chlingíneacht is sainthréith den chlogán a bhaint as.
Is cinnte gur tuairimíocht a bhí ann i dtosach agus dá bhrí sin bunaíodh tionscadal beag
taighde (arna chomhaoiniú ag Músaem Naisiúnta na Breataine Bige agus ag an UBN)
chun an teoiric seo a thástáil. Bhain an Dochtúir Young úsáid as modhanna agus as
teicníochtaí bunaidh agus d’éirigh leis dhá chlogán láimhe a mhonarú. Coimisiúnaíodh
ceann amháin díobh le haghaidh taispeántais ag Músaem Náisiúnta na Breataine Bige
agus an ceann eile le haghaidh an taispeántais Hidden Landscapes: Searching for
the Lost Kingdom of Mide, ina cuireadh ar taispeáint torthaí tochailte na scéimeanna
bóthair Cionn Átha Gad-Cill Bheagáin, N6, agus Muileann gCearr-Belvedere , N52,
agus bhí sé ar taispeáint ó shin i leith ag roinnt ionad san Iarmhí ó Aibreán 2008 ar
aghaidh. Bhí Hidden Landscapes ar taispeáint freisin mar chuid den taispeántas
UBN ag an Séú Comhdháil Seandálaíochta Dhomhanda i mBaile Átha Cliath i
samhradh 2008.
I bpáipéar a léigh Paul Stevens ag an seimineár thagair sé do bhriathra an
Dochtúir Young ‘the pinnacles of early medieval iron-working’ nuair a rinneadh
sé cur síos ar fhianaise ar mhonarú clogáin láimhe i gCluain Fada. Foilseofar sonraí
breise mar gheall ar an bhfionnachtain shuntasach seo i 2010 mar chuid de imeachta
an tseimineáir agus i leabhar atá le teacht maidir le tochailtí an N6. Tá cuntas ar an
gclogán láimhe trialach athdhéanta scríofa ag an Dochtúir Young freisin agus tá sin le
fáil ar shuíomh idirlín GeoArch ag www.geoarch.co.uk/experimental/bell.html.
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Iarsmaí de chumhdach
prásála a fuarthas le linn
tochailtí i gCluain Fada, Co.
na hIarmhí. Tá an lámhdhéantúsán
seo ar an bpríomhfhianaise ar
tháirgeadh clochán láimhe i gCluain
Fada. (Grianghraf: VJK Ltd)

Cúlra: An mhacasamhail de chlogán láimhe as iarann saoirsithe ar taispeáint ag an seimineár Creative Minds: production, manufacturing
and invention in ancient Ireland a bhí ar siúl le deireanas. (Grianghraf: Sheelagh Conran)

(Grianghraf: Sheelagh Conran)

Éadan an mhacasamhla de chlogán láimhe.

Amharc ar chúl an mhacasamhla clogán láimhe ina n-aibhsítear
cineál trialach an athdhéanaimh.
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An roth is luaithe in
Éirinn?
An smionagar de bhloc-roth i ndiaidh tochailte.
(Grianghraf: John Sunderland)

Cur síos ag Caitríona Moore, Saorsheandálaí agus
ag Chiara Chiriotti, Seandálaí le CRDS Ltd, ar an
bhfianaise is luaithe maidir le húsáid rotha in Éirinn;
fuarthas an roth le linn tochailtí ag an Seachród
Dromad–Rúscaigh, N4.

10 cm

I 2006 le linn tochailtí i móinteach ag Eadarchluain,
Co. an Longfoirt nochtadh líonra de bhóithre
adhmaid, de chonairí agus de sheastáin (breathnaigh
lch 12–15 le haghaidh torthaí na n-imscrúduithe
timpeallachta ag an suíomh). Bhí cnuasach suntasach
de lámhdhéantúsáin adhmaid sna struchtúir seo ar a
n-áirítear trí roth a bhí caomhnaithe de bharr dálaí
síorshliucha agus anaeróbacha (saor ó ocsaigin) an
phortaigh. Bloc-roth a bhí sa cheann is mó díobh agus
fuarthas é i mbonn conaire a cuireadh dáta 1206–970
RCh agus 1120 RCh ± 9 mbliana nó níos deireanaí
léi. I bhfianaise an dáta sa Chré-umhaois Deireanach
tá an roth seo ar an gceann is luaithe a fuarthas in
Éirinn, 600 bliain níos luaithe ná an dáta a bhí luaite
le roth go dtí seo.
Is éard atá sa smionagar bloc-rotha in Eadarchluain
píosa d’fhearnóg atá snoite ar dhealramh an litir C.
Tá sé 1190 mm ar fhaid agus 70 mm ar tiús agus
nuair a rinneadh é bhí sé ceaptha bheith ina chuid
de bhloc-roth mór comhchodach le trastomhas de
níos mó ná 1200 mm. Is díol suime nach bhfuil sé
iomlán. Ar an gcuid is leithne de tá an corr chuarach
amuigh comhréidh de bharr dearmad a rinneadh le
linn a mhonaraithe; is amhlaidh nach raibh dóthain
adhmaid chun an cuar a chomhlánú. Dá mba rud é go
gcríochnaítí é bheadh dhá dhual nó phionna adhmaid
a rachadh tríd chun é a ghreamú le codanna eile den
roth. Léiríonn íomhá X-ghathach an chaoi ar tógadh
a leithéidí de bhloc-rotha ina raibh dhá phainéal
amuigh ar dhealramh an litir C agus iad greamaithe le
clár lárach a ngabh an fhearsaid tríd. Dá ngreamaítí
bracanna seachtracha san áit cheart bheadh an roth
níos láidre. Léiríonn athchruthú digiteach an dealramh
a bheadh ar smionagar bhloc-roth Eadarchluain mar
chuid de roth iomlán.

Íomhá X-ghathach, ríomhghinte
a léiríonn, más ceart, an chaoi ar
tógadh bloc-roth. (Íomhá: Chiara
Chiriotti, CRDS Ltd)

Foilseofar torthaí iomlána thochailtí Eadarchluain
lena n-áirítear plé ar na rothaí uile a fuarthas ansin i
Monagraf Scéime UBN i 2010.

San athstruchtúrú ríomhghinte léirítear, más ceart, an dealramh a
bheadh ar smionagar bhloc-roth Eadarcluain mar chuid de roth iomlán
(Íomhá: Chiara Chiriotti, CRDS Ltd)
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seanda Iris Seandálaíochta an UBN

An smionagar de bhloc-roth mar a fuarthas é ag
bonn conaire ón gCré-umhaois Dheireanach in
Eadarchluain, Co. an Longfoirt.
(Grianghraf: CRDS Ltd)

seanda Iris Seandálaíochta an UBN
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GLUAIS

ADN

Is aigéad núicléasach snáithe dúbailte ADN (aigéad dí-ocsairibeanúicléasach) ina bhfuil an dá snáithe
casta in héilics timpeall a chéile. Is ann atá an fhaisnéis ghéiniteach atá i núicléas na gcealla uile agus is
é is bunús oidhreachta i ngach orgánach cé is moite víris.

An Aois
Mhéisiliteach

An Chlochaois Mheánach, c. 8000–4000 RCh, tráth ar lonnaigh na chéad fiagaithe agus cnuasaitheoirí in Éirinn.

An Aois Neoiliteach

An Chlochaois Nua, c. 4000–2400 RCh, roimh thabhairt isteach miotalóireachta ar shainghné di tús na
feirmeoireachta.

An Iarannaois

An tréimhse réamhstairiúil dheiridh a thosaigh thart ar 600 RCh. Is sa tréimhse seo a tosaíodh ag baint
úsáide as iarann seachas cré-umha chun uirlisí agus airm a mhonarú.

An Mheánaois

Tháinig an tréimhse seo i ndiaidh na hIarannaoise a dhátaítear in Éirinn ó theacht na Críostaíochta sa
chúigiú aois go dtí an séú haois déag AD.

Árthach Bia

Pota ón gCré-umhaois Luath ar dhéanamh boilg, déchónúil agus thar bheith maisithe a bhaineann den
chuid is mó le hadhlacthaí créamtha.

Ballán

Cloch mhór agus cuasán saorga ar dhéanamh imchuach ar a dromchla uachtarach, a mbaintí úsáid as chun
substaintí éagsúla a mheilt nó chun uisce a choinneáil. Is minic a bhaineann na clocha seo le suímh eaglasta luatha.

Bró

Cloch mhór a mbaintear úsáid aisti chun gráin a mheilt ina plúr. Seo a leanas na ceithre
phríomhchatagóir bhró a fhaightear in Éirinn in ord cróineolaíoch: an bhró dhiallaite, an bhró
choirceoige, an bhró rothlach agus an bhró phota.

Chré-umhaois

An ré (c. 2400–600 RCh) a tháinig i ndiaidh na tréimhse Neoilití ar tugadh isteach cré-umha le haghaidh
uirlisí agus arm.

Créamadh

An cleachtas corpáin na marbh a dhó. Ba choitianta sa tréimhse réamhstairiúil luaithreach a chur in
árthach criadóireachta agus é a adhlacadh i gclais.

Criadóireacht Eascra

Cineál árthach óil criadóireachta mionmhaisithe ar dhéanamh eascra a tugadh isteach ón Mór-roinn agus a
bhaineann leis an tréimhse Eascra, is é sin ón tréimhse Neoiliteach dheireanach go dtí an Chré-umhaois Luath.

Dátú radacarbóin

Modh dátaithe eolaíoch ina dtomhaistear ráta meatha an iseatóip radaighníomhach Carbón 14 atá i
láthair i ngach ábhar orgánach.

Débitage

Giotaí cloiche a thiteann ar lár mar bhruscar le linn próiseas monaraithe uirlis chloiche.

Díog fháinneach

Imfhálú beag ciorclach arna shainiú le díog ar dhéanamh fáinne ar minic a bhfuil baint aige le
hadhlacadh réamhstairiúil. Fuarthas amach gur feart fáinneach treafa a bhí in go leor acu.

Earraí Eitrithe

Cineál potaireachta ón Aois Neoiliteach Dheireanach ar a n-áirítear potaí boinn réidhe ar dhéanamh
leastair a bhfuil cuid acu maisithe le línte eitrithe comhthreomhara.

Feart fáinneach

Is éard is feart ann dumha adhlactha arna dhátú go ginearálta ón gCré-umhaois agus ón Iarannaois. Is
é an feart fáinneach an fhoirm is coitianta agus is éard atá ann dumha cré íseal ciorclach, 15–20 m. ar
trastomhas, imfhálaithe le díog móide mhúr seachtrach.

Foirnéis Bhoilg

Foirnéis bheag faoin spéir ar dhéanamh boilg; baineadh úsáid as bolg chun na lasracha a shéideadh.
Baineadh úsáid as an bhfoirnéis chun mianraí agus miotail a théamh nó chun gloine a mhonarú.

Fulacht fiadh

S uíomh ina bhfuil dumha de chlocha dóite ar dhéanamh crú capaill arna dhátú go ginearálta ón gCréumhaois, teallach/teallaigh agus trach(anna). Baineadh úsáid as na suímh seo chun uisce a théamh chun
críocha éagsúla. Ionad cócaireachta seanda a thugtar uirthi freisin.

Gné sheandálaíochta

Aon chuid de shuíomh seandálaíochta a leithéid poll cuaille, clais, balla, díog nó aon screamh a d’fhéadfadh
bheith carntha ar an suíomh.

Lignít

Gual bog scothdhonn/-dhubh ina bhfuil an t-athrú ó ábhar glasra imithe níos faide ar aghaidh ná mar is
amhlaidh i gcás móna ach nach bhfuil sé imithe chomh fada is atá sé i gcás guail bhiotúmanaigh. Baineadh
úsáid go minic as lignít snasaithe nó gaing chun bráisléid a dhéanamh sa mheánaois luath.

Líonadh

Téarma a mbaintear úsáid as chun cur síos a dhéanamh ar shraith(eanna) aonair ábhair laistigh de ghnéithe
seandálaíochta a leithéidí poll cuaille, clais nó díog.

Micrilit

Uirlis chloiche an-bheag is sainghné den tréimhse Mhéisiliteach Luath, a meastar go ginearálta gur cuireadh
feirc uirthi lena húsáid (mar shampla le haghaidh rinne nó ceann saighde).

Poll cuaille

An poll folamh nó an poll líonta d’ithir ina raibh cuaille ina sheasamh tráth dá raibh.

Réamhstairiúil

Aon tréimhse nach bhfuil fianaise dhoiciméadach chomhuaineach ann ina leith.

Scian
phlánadhronnach

Scian bhreochloiche ar sainghné í den tréimhse Neoiliteach agus a bhfuil sonra fadaithe uirthi ar dhéanamh
duilleoige. Tá an dromchla íochtarach réidh agus tá an dromchla uachtarach dronnach. Tugtar scian shluga
uirthi freisin.

Seirt

Cloch ar dhéanamh breochloiche, ar dath liath, dubh nó gorm de ghnáth.

Slaig

Fuíoll agus ábhar dramhaíola neamh-mhiotalach ar chosúlacht ghloine a fhágtar ar leataobh i ndiaidh
bruithniú miotail.

Sleanntach Bhanna

Uirlis mhór chloiche ar dhéanamh duilleoige ón tréimhse Mhéisiliteach Dheireanach.

Smiotadh cloiche

Ag briseadh nó ag sliseadh cloiche le buillí géara mar is amhlaidh i gcás smiotadh breochloiche chun uirlisí a
dhéanamh.

Taifead
Séadchomharthaí
agus Áiteanna

Liosta de shuímh sheandálaíochta agus na mapaí a ghabhann leis arna thaifeadadh ar bhonn contae ag an
Stát. Tá cosaint áirithe dlí ag suímh sheandálaíochta atá cuimsithe sa liosta.

Aitheantais
Ba mhaith leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta a chur in iúl go bhfuil sé faoi chomaoin ag na ndaoine agus ag na heagraíochtaí
a leanas as scríbhinní a chur chuig an iris agus as a bheith páirteach sna scéimeanna bóthair atá faoi thrácht:
Tasneem Bashir, Nóra Bermingham, Jeremy Bird, Michelle Brick, Pádraig Clancy, Chiara Chiriotti, Sheelagh Conran, Tim
Coughlan, Ed Danaher, Finn Delaney, Shane Delaney, Orlaith Egan, James Eogan, Richard Gillespie, Katie Keefe, John Lehane,
Ed Lyne, Michael MacDonagh, Deirdre McCarthy, Ted McGowan, Catriona McKenzie, Kevin Martin, Caitríona Moore,
Eileen Murphy, Paul O’Keeffe, Jerry O’Sullivan, Gill Plunkett, Eileen Reilly, Ian Riddler, Niall Roycroft, Aurélie Schneider,
Michael Stanley, Farina Sternke, Ingelise Stuijts, Rónán Swan, Sheila Tierney, Maeve Tobin, Maurizio Toscano, Nicola TrzaskaNartowski, Fintan Walsh, Yvonne Whitty, Archaeological Consultancy Services Ltd, Comhairle Contae an Chabháin, Comhairle
Contae Dhún na nGall, CRDS Ltd, Eachtra Archaeological Projects, Comhairle Contae na Gaillimhe, Irish Archaeological
Consultancy Ltd, Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Comhairle Contae Laoise, Comhairle
Contae Liatroma, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Contae na Mí, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Suirbhéireacht Ordanáis
na hÉireann, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Valerie J Keeley Ltd agus Comhairle Contae na hIarmhí.
Is le cead ó Rialtas na hÉireann agus ó Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann faoi cheadúnas uimh. EN0045206 a atáirgtear
ábhar ó Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann.

Foilseacháin seandálaíochta eile atá ar fáil ón UBN

Sraith Mhonagraif um Sheandálaíocht agus an Údarás um
Bóithre Náisiúnta
Thionscain an UBN an tSraith Mhonagraif um Sheandálaíocht agus an Údarás um Bóithre Náisiúnta i 2003 d’fhonn na páipéir a
léadh ag Seimineáir Seandálaíochta Náisiúnta bliantúla dá chuid a fhoilsiú. Mar is amhlaidh leis na seimineáir cuirtear na
monagraif i láthair i bhformáid neamhfhoirmeálta agus intuigthe agus bíonn cuimse léaráidí daite iontu. Foilsíodh an séú
monagraf sa tsraith i mí Lúnasa 2009 agus tá an seachtú imleabhar ar na bacáin faoi láthair.
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Monagraif Scéime UBN
Lainseáil UBN an tsraith mhonagraif atá sonrach do scéime i mí na Nollag 2007. Sonraítear sna monagraif seo
torthaí tochailtí seandálaíochta ar feadh scéimeanna bóithre náisiúnta sonracha. Tá tuarascálacha na dtochailtí
deiridh agus tuarascálacha speisialtóra ina ndlúthchuid de CD-ROM a ghabhann le gach foilseachán. Foilsíodh an
tríú monagraf sa tsraith i mí na Nollag 2008 agus tá an ceathrú agus an cúigiú imleabhar ag na clódóirí faoi láthair.

Tá gach ceann de na foilseacháin thuas ar fáil i siopaí nó go díreach ó Wordwell Books 
(ríomhphost: helen@wordwellbooks.com nó teil: +353 1 2947860).

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
National Roads Authority

