
                                                               Wyspa  Inishturk 

Powierzchnia: 6 km²
Liczba mieszkańców: 53

Wyspa Inis  Toirc  (irl.)  leży  w odległości  15  km od portu Cleggan.  Anglicy  zbudowali  tu

Martello Tower podczas wojen z Napoleonem. Na wybrzeżu irlandzkim zbudowano osiemdziesiąt

dwie takie wieże w czasach napoleońskich. Anglicy obawiali  się Francuzów i była to możliwość

obserwacji  Atlantyku.  System  ostrzegawczy  i  sygnalizacyjny  wież  używał  heliografu  i  talerza

stalowego wypolerowanego aby odbijał promienie słoneczne. Najwyższy punkt wyspy ma wysokość

190 metrów.

Kiedyś na Inishturk było kilka wiosek i liczba ludności wynosiła w 1841 roku – 577 osób. Teraz

zamieszkane  są dwie miejscowości  we wschodniej  części  wyspy -  Ballyheer i  Garranty.  Pierwsi

osadnicy  mieszkali  w  okolicach  naturalnej  zatoki  Portdoon,  w  południowo-wschodniej  części

wyspy. 

Wyspa powstała w okresie Ordowiku (485-443 mln lat  temu).  Dwa osobne fałdowania osadów

wypiętrzyły  się  z  Atlantyku.  Uformowały  one  Inishturk,  która  jest  kontynuacją  tego  samego

fałdowania, które wypiętrzyło Górę Świętego Patryka w Mayo. Naturalna zatoka Port Doon była

wykorzystywana przez Wikingów, którzy przejęli wyspę w IX wieku. Znaleźli tutaj złoto. 

Na wyspie są ruiny starego kościoła i cmentarz z epoki przedchrześcijańskiej.

Maleńka  Inishturk  szczyci  się  najwyższymi  wpłatami  na  łodzie  ratunkowe  -  Royal  National

Lifeboat Institution, która chroni irlandzkie wybrzeże. Inishturk zamieszkują rybacy, którzy żyją z

połowu  krabów,  homarów  i  ryb.  Poszarpane  wybrzeże  Mayo  jest  niebezpieczne,  trzeba  być

wytrawnym rybakiem aby bezpiecznie dotrzeć do domu. Wyspiarze  chcieliby rozwinąć turystykę,

mają prom i łódkę pocztową Jacka Heanue, który przywozi turystów z Cleggan i  wozi owce na

wyspę Caher. Elektryczność dotarła tu w 1987 roku.

W  tej  chwili  jest  to  wyspa  –  angielskojęzyczna  chociaż  do  początku  XX  wieku  irlandzki  był

pierwszym  językiem.  Szkoła  działająca  od  1885  roku  przez  wiele  lat  była  jedynym  centrum

kulturalnym funkcjonującym na wyspie. Teraz uczy się w niej tylko troje uczniów.

Z  wyspy  roztacza  się  zapierający  dech  widok na  pobliską  wyspę  Caher,  Clare  i  Górę  świętego

Patryka.

Na  wyspie  są  dwa  pomniki  –  Wyspiarz  –  z  rybakami  w  łodzi  i  nowoczesny  ze  szklanymi

płaszczyznami z nazwiskami mieszkańców.
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