
                                                       Wyspa Omey   

Powierzchnia – 1,6 km²
Liczba mieszkańców – 0

Wyspa Omey (irl. Iomaidh Féichín) leży w hrabstwie Galway, w zachodniej części Connemary.  To

wyspa pływowa, jej połączenie z lądem stałym odsłania się tylko podczas odpływu oceanu. Wtedy plaża

pozwala  na przejście  i  przejazd  samochodem.  Z nabrzeża  w Claddaghduff,  obok kościoła  Marii  Panny

Gwiazdy Morza można zacząć spacer na wyspę.  O warunki odpływów i ich amplitudy,  zmieniające się

zależnie od pogody, najlepiej zapytać w sklepie Sweeneya.

W 1841 roku na wyspie mieszkało 397 osób, po klęsce Wielkiego Głodu liczba ludności zmalała do 200.

Działała tu szkoła w latach 1883 – 1973.

Archeologowie potwierdzili  zamieszkanie wyspy przez wspólnotę Świętego Feichina,  a w 1981 i

1995 roku podczas prac archeologicznych, wydobyto z piasku pozostałości kościoła. Erozja w północnej

części wyspy wytworzyła małe jaskinie. Archeologowie dopatrywali się rysunków na klifach. Ich zarysy

świadczą o przemyślanych kształtach.  Wykopaliska na Omey były prowadzone  w Goreen i Sturakeen,

głównie w północnej części wyspy.  Odkryto pochówki warstwowe, sprzed dwóch tysięcy lat,  oddzielone

od późniejszych, prawie dwumetrową warstwą piasku. Cmentarz przez wieki był podmywany przez ocean.

Feichin  jest  patronem wyspy i  znajdującego  się  na  niej  cmentarza,  nazwa  wyspy -  Iomaidh  Féichín  –

oznacza Feichina. Na wyspie jest również studnia nazwana jego imieniem, którą pielgrzymi stroją w różne

ozdoby, oczekując spełnienia swoich próśb.

Jest to jedyny cmentarz czynny na wyspie, gdzie nikt już nie mieszka.

W  1500  roku  wyspa  należała  do  rodziny  O’Toole,  a  następnie  znajdowała  się  pod  panowaniem

O’Flahertych.  Członkowie  rodziny  O’Flahertych  często  zyskiwali  w  historii  przydomki  srogi,  dziki,

przerażający i surowo sprawowali kontrolę nad zachodnim wybrzeżem.

Kontrowersyjny poeta Richard Murphy, na Omey zbudował w 1980 roku dom ośmiokątny, w środku miał

ośmiokątny stół. Miało mu to zapewnić dośrodkową koncentrację przy pisaniu.

Z Omey pochodzi jeden z najlepszych poetów i pisarzy irlandzkich Louis MacNeice (1907-1963).
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