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GLUAIS 

 
 

Measúnacht Iomchuí  Measúnacht ar éifeachtaí plean nó tionscadail ar líonra Natura 2000. Tá 
líonra Natura 2000 comhdhéanta de Limistéir faoi Chosaint Speisialta faoin 
Treoir maidir le hÉin, Limistéir Chaomhantais Speisialta faoin Treoir ón AE 
maidir le Ghnáthóga agus láithreáin Ramsar atá ainmnithe faoi 
Choinbhinsiún Ramsar (ar a dtugtar láithreáin Eorpacha ina n-iomláine).  

Comhshaol bonnlíne:  Cur síos ar staid reatha comhshaoil an limistéir plean nó tionscadail.  

Treoir maidir le hÉin:  Treoir an 2 Aibreán 1979 ón gComhairle maidir le héin fhiáine a chaomhnú 
(79/409/CEE).  

Éifeachtaí carnacha:  Éifeachtaí ar an gcomhshaol a eascraíonn ó athruithe de réir a chéile a 
tharlaíonn mar gheall ar an ngníomh straitéiseach i gcomhar le haon 
ghníomhaíochtaí eile atá caite, atá reatha, nó a tharlóidh sa todhchaí atá 
intuartha go réasúnta. Is féidir leis na héifeachtaí sin a bheith mar thoradh 
ar ghníomhaíochtaí atá beag astu féin ach atá suntasach nuair a chuirtear le 
chéile iad, a tharlaíonn thar thréimhse ama nó spás.  

Sonraí:  Cuimsítear leis sonraí faoin gcomhshaol, seach-shonraí, aon sonraí staidrimh 
ábhartha eile.  

Údarás Ainmnithe  

(Údarás comhshaoil 
ainmnithe):  

Eagraíocht nach mór dul i gcomhairle léi de réir na Rialachán um 
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta. I gcás na hÉireann, is iad sin an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Talmhaíochta, Mara agus Bia.  

Measúnacht 
Comhshaoil:  

Réiteach tuarascáil comhshaoil, cur i gcrích comhairliúcháin, tabhairt san 
áireamh an staidéir comhshaoil agus torthaí na gcomhairliúchán nuair atá 
cinntí a ndéanamh agus soláthar faisnéise maidir leis an gcinneadh (de réir 
Airteagail 4 go dtí 9 den Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta [Treoir SEA]).  

Saintréithe Comhshaoil:  Acmhainní, saincheisteanna agus treochtaí comhshaoil sa limistéar ar a 
bhfuil tionchar ag an bplean nó tionscadal.  

Táscaire Comhshaoil:  Is éard is táscaire comhshaoil ann ná tomhas ar athraitheach comhshaoil in 
imeacht ama, a úsáidtear chun gnóthachtáil cuspóirí agus spriocanna 
comhshaoil a thomhas. 

Cuspóir comhshaoil:  Is prionsabail leathana, uileghabhálacha iad cuspóirí comhshaoil, ar cheart 
treo inmhianaithe a bheith sainithe iontu maidir le hathrú comhshaoil.  

Gnéithe leochaileacha 
den chomhshaol:  

Áirítear leo an bhithéagsúlacht, daonra, sláinte an duine, fána, flóra, ithir, 
uisce, aer, fachtóirí aeráide, sócmhainní ábhartha, oidhreacht chultúrtha 
(lena n-áirítear oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta) agus tírdhreach 
mar atá liostaithe i dTreoir SEA. Níl an liosta seo uileghabhálach agus is 
féidir gnéithe leochaileacha eile a chuimsiú ann a d’fhéadfadh a theacht 
chun cinn i gcomhair plean/tionscadal ar leith.  

Tuarascáil Chomhshaoil:  Doiciméad arna éileamh faoin Treoir SEA mar chuid de mheasúnacht 
timpeallachta ina n-aithnítear na héifeachtaí suntasacha dóchúla a bheadh 
ar an gcomhshaol mar thoradh ar phlean nó clár a chur i bhfeidhm, ina 
dtugtar cur síos orthu, agus ina ndéantar luacháil orthu. 
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Spriocanna comhshaoil: Is iondúil go mbíonn sprioc mar bhonn taca le cuspóir, is minic go mbíonn 
spriocdháta ag baint leis agus ba cheart teorainneacha nó tairseacha a 
bheith i gceist leis freisin.  

Éabhlóid na bonnlíne:  Cur síos ar staid an bhonnlíne amach anseo in éagmais plean nó cláir ina 
nglactar le cásanna ‘gnó mar is gnáth’ nó ‘ná déan tada’ ag brath ar cé acu 
is réasúnaí atá don phlean nó don tionscadal a bheartaítear.  

Treoir maidir le 
Gnáthóga:  

Treoir 92/43/CEE an 21 Bealtaine 1992 ón gComhairle maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a chaomhnú.  

Ordlathas na 
bPleananna:  

Plean/tionscadal ar leibhéal níos airde agus níos ísle atá ábhartha don 
phlean/tionscadal ar a bhfuil measúnú á dhéanamh. 

Éifeacht Indíreach:  Aon ghné de phlean/thionscadal ag a bhféadfadh tionchar (dearfach nó 
diúltach) a bheith ar an gcomhshaol, ach nach bhfuil ina thoradh díreach de 
chuid an phlean nó den tionscadal beartaithe.  

Féadfar tagairt do “éifeacht indíreach” mar “éifeacht thánaisteach” freisin  

Idirghaolmhaireachtaí:  Comhcheangal nó nasc, a bhaineann le tionchar comhshaoil an 
phlean/tionscadail bheartaithe ar ghnéithe leochaileacha den chomhshaol go 
hiondúil.  

Páipéar maidir le 
Saincheisteanna:  

Páipéar arna eisiúint mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, do 
Phleananna Úsáide Talún go hiondúil, chun comhairliúchán le páirtithe 
leasmhara maidir le saincheisteanna lárnacha a éascú.  

Saincheisteanna 
lárnacha comhshaoil:  

Na saincheisteanna suntasacha comhshaoil sin, lena mbaineann ábharthacht 
agus suntas ar leith laistigh de limistéar plean/tionscadail agus réimse 
tionchair an phlean/tionscadail sin. Ba cheart na saincheisteanna sin a 
aithint le linn an phróisis Scóipe don Mheasúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta.  

Príomhghnéithe 
leochaileacha den 
chomhshaol:  

Gnéithe den chomhshaol ar a mbeadh tionchar suntasach ag an 
bplean/tionscadal beartaithe. 

Sócmhainní Ábhartha:  Bonneagar criticiúil atá riachtanach maidir le feidhmiú na sochaí amhail: 
gineadh agus dáileadh leictreachais, soláthar uisce, cóireáil fuíolluisce, 
iompar srl. 

Ballstáit:  Na tíortha sin atá san Aontas Eorpach. 

Bearta maolaithe:  Bearta chun aon éifeachtaí diúltacha suntasacha ar an gcomhshaol, mar 
thoradh ar phlean nó ar thionscadal a chur i bhfeidhm, a sheachaint/chosc, 
a íoslaghdú, nó, a mhéid agus is féidir, a fhrith-áireamh/a chúiteamh.  

Monatóireacht:  Measúnacht leanúnach ar thosca comhshaoil ag an bplean nó ag an gclár 
agus mórthimpeall air.  

Cinntítear ar an gcaoi sin an dtarlaíonn éifeachtaí mar atá tuartha nó an 
bhfanann oibríochtaí laistigh de theorainneacha sásúla, agus an bhfuil 
bearta maolaithe chomh héifeachtach is atá tuartha.  

Is é príomhchuspóir na monatóireachta ná éifeachtaí comhshaoil suntasacha 
a aithint a thagann chun cinn le linn na céime forfheidhmithe i gcoinne iad 
sin atá tuartha le linn chéim ullmhúcháin an phlean.  
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Clár Monatóireachta:  

 

Cur síos mionsonraithe ar na socruithe monatóireachta atá le cur i bhfeidhm 
chun monatóireacht a dhéanamh ar thionchar an phlean/tionscadail 
bheartaithe maidir leis an gcomhshaol, lena n-áirítear: minicíocht na 
monatóireachta, cé atá freagrach as monatóireacht, agus freagraí má 
aithnítear tionchair dhiúltacha shuntasacha sa mhonatóireacht.  

Achoimre 
neamhtheicniúil:  

 

Achoimre ar thorthaí na Tuarascála Comhshaoil, faoi na teidil atá liostaithe 
in Iarscríbhinn 1 de Threoir SEA, a bheidh sothuigthe do lucht déanta cinntí 
agus don phobal i gcoitinne. Ba cheart torthaí na Tuarascála Comhshaoil a 
beith tugtha go cruinn ann.  

Plean nó Clár:  Áirítear leis seo pleananna nó cláir arna gcómhaoiniú ag an gComhphobal 
Eorpach, chomh maith le haon leasuithe orthu:  

-  atá faoi réir ag ullmhúchán agus/nó glacadh ag údarás ar leibhéal 
náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó atá ullmhaithe ag údarás chun go 
nglacfaidh Parlaimint nó Rialtas leo trí phróiseas reachtach, agus  

-  atá riachtanach faoi fhorálacha reachtacha, rialála nó riaracháin. De réir 
Threoir SEA, is iad na P/P ag a bhfuil gá le Measúnachtaí Straitéiseacha 
Timpeallachta a chomhlíonann na coinníollacha a liostaítear in Airteagal 
2(a) agus in Airteagal 3 de Threoir SEA.  

Tionchair iarmharacha 
iar-mhaolaithe:  

Éifeachtaí comhshaoil a bhíonn fós ann tar éis bearta maolaithe a bheith 
curtha i gcrích.  

Seachshonraí:  Tomhas ar ghníomhaíocht a thagann ó phlean/thionscadail lena 
soláthraítear faisnéis maidir le tionchar comhshaoil gan ghá le tomhas 
díreach ar ghné leochaileach den chomhshaol, mar shampla, is féidir le 
méadú ar an líon feithiclí (gníomhaíocht ag eascairt ó phlean/tionscadail) 
faisnéis a sholáthar maidir leis an tionchar ar cháilíocht an aeir agus gáis 
cheaptha teasa gan aon ghá tiús na bparaiméadair sin sa ghné leochaileach 
ghlactha den chomhshaol a thomhas. 

An Pobal:  Duine nádúrtha nó dlíthiúil amháin nó níos mó agus, de réir na 
reachtaíochta náisiúnta nó de réir an chleachtais, a gcumainn, a n-
eagraíochtaí nó a ngrúpaí. 

Roghanna Eile 
Réasúnacha:  

Ba cheart do roghanna eile cuspóirí agus scóip tíreolaíochta an 
phlean/tionscadail a thabhairt san áireamh. Is féidir bealaí éagsúla a bheith 
ann chun cuspóirí an phlean/tionscadail a chomhlíonadh, nó fadhbanna 
comhshaoil a láimhseáil. Ba cheart na roghanna eile a bheith réalaíoch, ba 
cheart go mbeadh sé indéanta iad a chur i bhfeidhm agus ba cheart dóibh 
teacht laistigh d’inniúlacht dhlíthiúil agus thíreolaíoch an údaráis atá i gceist. 

Scóip:  An próiseas ina ndéantar cinneadh maidir le hinneachar agus leibhéal sonraí 
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, lena n-áirítear na saincheisteanna 
lárnacha comhshaoil, éifeachtaí comhshaoil suntasacha dóchúla agus 
roghanna eile nach mór a mheas, na modhanna measúnaithe a úsáidfear 
agus struchtúr agus inneachar na Tuarascála Comhshaoil.  

Scagadh:  Cinneadh a dhéanamh an mbeadh éifeachtaí comhshaoil suntasacha ag 
bplean/tionscadal ar an gcomhshaol.  

An próiseas ina ndéantar cinneadh an bhfuil Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta ag teastáil i gcomhair plean/tionscadail.  

Treoir SEA:  Treoir 2001/42/CE maidir le héifeachtaí pleananna agus clár áirithe ar an 
gcomhshaol a mheasúnú. 
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Ráiteas na Measúnachta 
Straitéisí Timpeallachta:  

Ráiteas ina dtugtar achoimre ar na nithe seo a leanas:  

-  na bealaí ina bhfuil comaoineacha comhshaoil comhtháite sa 
phlean/tionscadal  

-  conas a tugadh an Tuarascáil Chomhshaoil, tuairimí an phobail agus na 
n-údarás áitiúil, agus torthaí comhairliúchán trasteorann san áireamh.  

-  na cúiseanna gur roghnaíodh an plean/tionscadal mar a glacadh leis i 
gcomhthéacs na roghanna réasúnacha eile.  

Éifeacht thánaisteach:  Éifeachtaí nach bhfuil mar thoradh díreach ar an bplean/tionscadal, mar an 
gcéanna le héifeacht indíreach. 

Éifeachtaí 
gearrthéarmacha:  

Is éifeachtaí iad seo a d’fhéadfadh tarlú d’fhorbairt le linn na céime tógála, 
mar shampla, an trácht méadaithe ag dul chuig láithreán agus amach uaidh 
le linn na tógála, nó an torann a bhaineann le gníomhaíochtaí tógála.  

Éifeachtaí suntasacha:  Éifeachtaí ar an gcomhshaol, lena n-áirítear saincheisteanna amhail an 
bhithéagsúlacht, daonra, sláinte an duine, fána, flóra, ithir, uisce, aer, 
fachtóirí aeráide, sócmhainní ábhartha, oidhreacht chultúrtha, lena n-áirítear 
oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta, an tírdhreach agus an 
idirghaolmhaireacht idir na fachtóirí thuas.  

Údarás reachtúil:  An t-údarás a réitigh an plean nó an clár nó ar réitíodh an plean nó an clár 
ar a shon.  

Ionstraim Reachtúil 
(I.R.); 

Aon ord, rialachán, riail, scéim nó fodhlí a rinneadh chun cumhacht a 
thugtar le reacht a fheidhmiú.  

Éifeacht 
Shineirgisteach:  

Éifeachtaí ag a mbíonn toradh níos mó nó níos lú ná suim na n-éifeachtaí 
aonair, nuair a chuirtear le chéile iad.  
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1.0 RÉAMHRÁ AGUS CÚLRA 

 
 
De bhun Alt 11 (1) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go dtí 2011, d’fhógair 
Comhairle Contae na Mí i Márta 2011 go raibh sé i gceist aici athbhreithniú a dhéanamh ar 
Phlean Forbartha an Chontae 2007-2013 (an plean reatha) agus Plean Forbartha Chontae na 
Mí 2013-2019 a réiteach.  
 
De bhun Airteagal 13B de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta), 2004 agus 2011 agus Airteagail 6(3) agus (4) den Treoir maidir le Gnáthóga, 
bheartaigh Comhairle Contae na Mí Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnacht 
Iomchuí a dhéanamh mar chuid den Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha. 
 
Dá bhrí sin, réitíodh Dréacht-Tuarascáil Chomhshaoil na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
i gcomhar le Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Ina theannta sin, rinneadh 
an Mheasúnacht faoin Treoir maidir le Gnáthóga ag an am céanna leis an Athbhreithniú ar an 
bPlean Forbartha agus leis an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus cuireadh i láthair 
í mar dhoiciméad ar leith. 
 
 
1.1 Réamhrá agus Téarmaí Tagartha 
 
Ceanglaíodh ar Chomhairle Contae na Mí faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-
2011 athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Contae 2007-2013 agus Plean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 a ullmhú. Ba phróiseas dhá bhliana a bhí anseo ar cuireadh tús leis 
go foirmiúil an 2 Márta 2011 agus beidh glacadh Phlean Forbartha Chontae na Mí i Márta 
2013 mar chríoch leis. 
 
Tháinig Treoir ón AE maidir le Measúnachta Straitéiseacha Timpeallachta (Treoir 
2001/42/CE) i bhfeidhm i mí Iúil 2001. Rinneadh trasuíomh ar Threoir SEA ina 
dhiaidh sin i ndlí na hÉireann trí bhíthin I.R. Uimh. 435 de 2004 (Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir 
Áirithe) 2004 agus I.R. Uimh. 436 de 2004 (na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 
(Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 2004) arna leasú le I.R. Uimh. 200 de 2011 
(Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus 
ar Chláir Áirithe) (Leasú) 2011) agus I.R. Uimh. 201 de 2011 (na Rialacháin um Pleanáil agus 
Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) (Leasú) 2011) faoi seach.         
 
Faoin reachtaíocht seo, ní mór do bhallstáit an AE measúnacht a dhéanamh ar na héifeachtaí 
is dócha a bheadh ag pleananna agus ag cláir ar an gcomhshaol sula nglactar leo, rud a 
chuireann bunús ar fáil don mheasúnacht ar chomaoineacha straitéiseacha comhshaoil ag 
céim luath den phróiseas cinnteoireachta.  
 
Is Tuarascáil Chomhshaoil é an doiciméad seo a leanas, arna réiteach mar chuid de 
Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Is é 
cuspóir na Tuarascála Comhshaoil seo ná na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag 
forfheidhmiú Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 a aithint, cur síos a dhéanamh orthu 
agus iad a luacháil, agus ba cheart í a léamh i gcomhar leis an bPlean. Is í aidhm na 
Tuarascála Comhshaoil an méid seo a leanas a aithint: 
 

 Saincheisteanna comhshaoil reatha i gContae na Mí; 
 Na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheidh ag cur i bhfeidhm Phlean Forbartha 

Chontae na Mí 2013-2019 ar an gcomhshaol; 
 Conas an tionchar nó na tionchair ar an gcomhshaol a chosc nó a laghdú; agus 
 Conas monatóireacht a dhéanamh ar thionchar comhshaoil i rith shaolré an Phlean 

Forbartha. 
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Tá an Tuarascáil Chomhshaoil seo mar chuid lárnach de phróiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta a dhéantar i gcomhar leis an athbhreithniú ar an bPlean Forbartha agus le 
réiteach na Measúnachta Iomchuí ar an bPlean. Cuimsítear Tuarascáil Scóipe, Achoimre 
Neamhtheicniúil agus Ráiteas maidir leis an gComhshaol le próiseas athbhreithnithe na 
Measúnachta Straitéisí Timpeallachta freisin. Réitíodh an Tuarascáil Scóipe d’fhonn sonraí 
paraiméadair comhshaoil bonnlíne agus saincheisteanna atá le meas sa Tuarascáil 
Chomhshaoil a dheimhniú – déantar tuilleadh plé air seo i gCaibidil 2.  
 
Is é cuspóir na Tuarascála Comhshaoil seo ná doiciméadú a dhéanamh ar an bpróiseas a 
úsáideadh chun an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta a dhéanamh. Threoraigh 
próiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta ullmhú cuspóirí agus cásanna forbartha don 
Phlean Forbartha ba é sprioc fhoriomlán an phróisis forbairt inbhuanaithe a bhaint amach sa 
chontae, agus tionchar diúltach ar an gcomhshaol a sheachaint. Tá míniú sa Tuarascáil 
Chomhshaoil seo ar an gcaoi a seoltar an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta, aithnítear 
na héifeachtaí comhshaoil lárnacha, dírítear aird ar bhearta maolaithe agus monatóireachta, 
agus cuirtear deis ar fáil do pháirtithe leasmhara a dtuairim a thabhairt maidir leis na 
saincheisteanna comhshaoil a bhaineann leis an bPlean nua.  
 
 
1.2 Limistéar Phlean Chontae na Mí 
 
Tá Contae na Mí suite ar chósta thoir na hÉireann laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
Is í an Uaimh baile an chontae agus i measc na bpríomhlonnaíochtaí atá sa Chontae, áirítear 
Cill Dhéagláin, Dún Seachlainn, Ceanannas agus Baile Átha Troim.  Tá limistéar iomlán an 
Phlean le feiceáil i bhFigiúr 1.  
 

 
Figiúr 1.1: Limistéar Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
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Léiríodh i nDaonáireamh 2011 go raibh daonra taifeadta de 184,135 i limistéar an Phlean, arb 
ionann é agus méadú 13% ón tréimhse a rinneadh an daonáireamh roimhe in 2006.  
 
Tá os cionn 40 lonnaíocht i gContae na Mí.  Tá príomhbhaile na hUaimhe ar cheann de na 
bailte is mó sa réigiún agus é aicmithe mar Bhaile Mór Fáis 1 sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022.  
 
Tá bonneagar iompair den scoth ag freastal ar Chontae na Mí, le príomhbhóithre 
náisiúnta/mótarbhealaí an M1, M2/N2, M3 agus M4/M6 ag freastal ar an gContae.  
 
Tá saibhreas láithreán stairiúil agus seandálaíochta sa Chontae a bhfuil tábhacht náisiúnta 
agus idirnáisiúnta leo.  Tá coimpléacs seandálaíochta Bhrú na Bóinne suite in oirthear an 
Chontae. Tá an láithreán sin ainmnithe mar Láithreán Oidhreachta Domhanda de chuid 
UNESCO agus áirítear leis láithreacha adhlactha Shí an Bhrú, Chnóbha agus Dhubhadh.  
 
Tá réimse láithreán ainmnithe sa Mhí atá cosanta faoin dlí faoin Treoir maidir le Gnáthóga 
agus faoin Treoir maidir le hÉin mar gheall ar na speicis agus na gnáthóga tosaíochta atá 
iontu (láithreáin Natura 2000). Tá Measúnacht Iomchuí á déanamh ar an bPlean Forbartha 
beartaithe chun a chinntiú nach mbeadh aon drochthionchar ag na beartais agus na cuspóirí 
atá leagtha síos sa Phlean ar láithreáin Natura 2000 sin.  
 
 
1.3 Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 
Tá Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 ullmhaithe ag Comhairle Contae na Mí 
faoi fhorálacha na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011.  Nuair a ghlacfar an 
Plean, beidh sé ar an doiciméad reachtúil treorach maidir le pleanáil chuí agus forbairt 
inbhuanaithe limistéar an Phlean ar feadh tréimhse sé bliana ó dháta a ghlactha agus 
tiocfaidh sé i gcomharba ar Phlean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013.  
 
Ní mór Pleananna Forbartha a bheith frámaithe i gcomhthéacs ordlathais pleananna agus clár 
ón leibhéal idirnáisiúnta go dtí an leibhéal áitiúil.  Ní mór Pleananna Forbartha a bheith 
comhsheasmhach chomh fada agus is féidir le cibé pleananna, beartais nó straitéisí náisiúnta 
a chinnfidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil baint a bheith acu le pleanáil chuí 
agus le forbairt inbhuanaithe.  Féadfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
treoirlínte a thabhairt do na hÚdaráis Phleanála maidir lena bhfeidhmeanna pleanála agus ní 
mór do na húdaráis aird a bheith acu orthu.  Ina theannta sin, ós rud é gur údarás pleanála 
laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath atá i gceist, ní mór do phlean Forbartha Chontae 
na Mí a bheith comhsheasmhach leis an straitéis iompair arna réiteach ag an Údarás 
Náisiúnta Iompair agus ní mór dó a bheith comhsheasmhach leis na Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Mar fhocal scoir, ní mór aird a thabhairt i 
bPleananna Forbartha ar Phleananna Forbartha na n-údarás in aice láimhe. 
 
Is é seo a leanas an ráiteas físe do Chontae na Mí mar atá leagtha síos sa Phlean Forbartha:  
 
Beidh an Mhí ina contae ina gcothaítear inbhuanaitheacht ar fud a pobal bríomhar, a 
geilleagair dhinimiciúil agus a hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha uathúla. 
 
Tá sraith bunphrionsabal ag tacú leis an ráiteas físe seo don Chontae, agus tá sé d’aidhm leo 
bunús a sholáthar don chuid eile de bheartais agus de chuspóirí an Phlean Forbartha.  
 
Is iad seo a leanas na prionsabail lárnacha:  
 
Prionsabal Lárnach 1 Ról criticiúil na Mí i Réigiún Bhaile Átha Cliath agus sa Lár-Réigiún 

Thoir agus a ról mar chuid de Thairseach Geilleagrach Náisiúnta 
Chathair Bhaile Átha Cliath a fhorbairt, agus an luach is fearr is féidir a 
bhaint óna cóngaracht d’Aerfort Bhaile Átha Cliath.  
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Prionsabal Lárnach 2 Éascú a dhéanamh ar fhorbairt phobal inbhuanaithe atá cuimsitheach 
go sóisialta agus ina ngintear bród, ómós áite agus stíl mhaireachtála 
shláintiúil, atá slán, nasctha go maith agus le seirbhísí maithe iontu, atá 
íogair don chomhshaol, faoi bhláth agus deartha ar bhealach maith. 

 
Prionsabal Lárnach 3 Forbairt gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun cinn chun tacú le 

daonra Chontae na Mí. 
 
Prionsabal Lárnach 4 Tacú le hoidhreacht inbhuanaithe an Chontae trí oidhreacht 

chultúrtha, nádúrtha agus thógtha agus acmhainní nádúrtha an 
Chontae, lena n-áirítear an bhithéagsúlacht, a chosaint. 

 
Prionsabal Lárnach 5 Cineálacha lonnaíochta le húsáid mheasctha agus ionaid 

inbhuanaithe a spreagadh, ina mbeadh fostaíocht, tithíocht agus 
seirbhísí pobail lonnaithe gar dá chéile agus gar do chonairí iompair 
phoiblí straitéiseacha. 

 
Prionsabal Lárnach 6 Tacú le foirm uirbeach dlúth a chruthú i ngach lonnaíocht sa Mhí.  
 
Prionsabal Lárnach 7 Tacú le ceantair thuaithe agus iad a chosaint trí bhainistíocht 

chúramach a dhéanamh ar acmhainní fisiceacha agus timpeallachta 
agus trí fhorbairt inbhuanaithe oiriúnach. 

 
Prionsabal Lárnach 8 Tacú le talmhaíocht agus le forbairt a bhaineann le talmhaíocht sa 

Mhí, agus an contae a láidriú mar mhol do na hearnálacha bríomhara 
bia agus talmhaíochta. 

 
Prionsabal Lárnach 9 Fás ar an daonra agus fostaíocht a chomhtháthú sna ceantair is fearr 

freastal orthu ag iompar poiblí agus ag réimse modhanna iompair. 
 
Prionsabal Lárnach 10 Comhtháthú úsáid na talún agus iompair a chur chun cinn 

agus tacú leo, agus tacú le hathrú modha ionas go mbainfear úsáid 
níos mó as modhanna inbhuanaithe iompair lena n-áirítear iompar 
poiblí, siúl agus rothaíocht. 

 
Prionsabal Lárnach 11 Cúrsaí a bhaineann le hathrú aeráide a chomhtháthú i 

mbeartais agus i gcuspóirí Chomhairle Contae na Mí agus a páirtithe 
leasmhara lárnacha. 

 
Prionsabal Lárnach 12 A chinntiú go dtagann patrúin forbartha na todhchaí sa Mhí 

le bainistíocht inbhuanaithe ar acmhainní uisce. 
 
Dá bhrí sin, beidh Plean Forbartha Chontae na Mí ina dhoiciméad treorach maidir le forbairt 
laistigh de limistéar an Phlean sna 6 bliana atá romhainn.  
 
Meastar sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-
2022 go dtiocfaidh fás ar dhaonra Chontae na Mí ó dhaonra 162,831 in 2006 go dtí 195,898 
in 2016 agus 210,260 in 2022.  Taifeadadh daonra 184,135 i nDaonáireamh 2011. Mar 
thoradh ar an méadú leanúnach seo ar an daonra, i gcomhréir leis na Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach, beidh dúshláin i gceist don Údarás Áitiúil maidir le cóiríocht chónaithe, seirbhísí 
leordhóthanacha agus bonneagar a sholáthar agus conas é sin a dhéanamh i gcomhar le 
cosaint an chomhshaoil áitiúil.  Dá bhrí sin, is é ról na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
foráil a dhéanamh do chomaoin chomhshaoil a bheidh le tabhairt san áireamh ag céim luath 
d’fhorbairt na bpleananna, agus a chinntiú ar an mbealach sin go dtugtar cuntas do chosaint 
na n-acmhainní comhshaoil i ngach céim den phróiseas. 
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1.4 Ról agus Míniú ar an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
 
Is éard atá i Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ná meastóireacht fhoirmiúil chórasach ar 
na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheith ann de bharr plean nó clár a chur i bhfeidhm.  
Tugtar mheasúnacht le linn thréimhse ullmhúcháin an phlean nó an chláir, agus sula ndéantar 
cinneadh glacadh go foirmiúil leis.  Dá bhrí sin, cabhraíonn próiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta agus feabhsaítear cáilíocht an phróisis pleanála mar seo a leanas: 
 

 Aithint agus breithmheas straitéisí pleananna malartacha a éascú; 
 Feasacht a mhéadú maidir le tionchair chomhshaoil fhorfheidhmiú an phlean; agus 
 Cuimsiú bearta agus táscairí intomhaiste a spreagadh chun cabhrú le monatóireacht. 
 

Is é cuspóir na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta foráil a dhéanamh do leibhéal ard 
cosanta a thabhairt don timpeallacht agus go dtabharfar aird ar thábhacht na timpeallachta 
nuair atá pleananna agus cláir á n-ullmhú agus á nglacadh d'fhonn forbairt inbhuanaithe a 
chur chun cinn i measc bhallstáit an AE. 
 
1.5 Comhthéacs Reachtaíochta agus Treoirlínte 
 
In 2001, ghlac an Comhphobal Eorpach le Treoir maidir le Measúnachtaí Straitéiseacha 
Timpeallachta 2001/42/CE i ndáil le héifeacht pleananna agus clár áirithe ar an gComhshaol a 
mheasúnú. Chruthaigh an píosa reachtaíochta seo an gá Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta a dhéanamh maidir le pleananna agus cláir, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann le pleanáil úsáide talún. 
 
Tá an méid seo a leanas le fáil in Airteagal 1 den Treoir maidir le Measúnachtaí Straitéiseacha 
Timpeallachta: 
 
The objective of this directive is to provide for a high level of protection of the environment 
and to contribute to the integration of environmental considerations into the preparation and 
adoption of plans and programmes with a view to promoting sustainable development, by 
ensuring that, in accordance with this Directive, an environmental assessment is carried out 
of certain plans and programmes which are likely to have significant effects on the 
environment. 
 
Tháinig Treoir ón AE maidir le Measúnachta Straitéiseacha Timpeallachta (Treoir 2001/42/CE) 
i bhfeidhm i mí Iúil 2001. Rinneadh trasuíomh ar Threoir SEA ina dhiaidh sin i ndlí na 
hÉireann trí bhíthin I.R. Uimh. 435 de 2004 (Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2004 agus I.R. Uimh. 
436 de 2004 (na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta) 2004) arna leasú le I.R. Uimh. 200 de 2011 (Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) (Leasú) 
2011) agus I.R. Uimh. 201 de 2011 (na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta) (Leasú) 2011) faoi seach.             
 
Ó thaobh treoir a bhaineann leis an reachtaíocht seo, d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil “Development of Strategic Environmental Assessment (SEA) 
Methodologies for Plans and Programmes in Ireland – Synthesis report” in 2003. Ina theannta 
sin, in 2004, d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 
“Implementation of SEA Directive 92001/42/EC): Assessment of the Effects of Certain Plans 
and Programmes on the Environment –Guidelines for Local Authorities and Planning 
Authorities”. Threoraigh na doiciméid seo, i gcomhar leis an reachtaíocht thuasluaite, an 
próiseas athbhreithnithe seo.  
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1.6 Próiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
 
Déantar taifeadadh ar an bpróiseas a bhaineann le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta a 
dhéanamh ar Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 sa Tuarascáil Chomhshaoil seo.  
Pléitear an mhodheolaíocht a úsáidtear i gCaibidil 2.  Tá struchtúr na Tuarascála Comhshaoil 
seo (dá dtagraítear uaidh seo amach mar “an tuarascáil”), atá mar thoradh ar an Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta, de réir Airteagal 1 den Treoir ina gcuirtear bunús leathan ar fáil 
d’inneachar na tuarascála comhshaoil. Dá bhrí sin, aithnítear na héifeachtaí suntasacha is 
dócha a bheidh ag cur i bhfeidhm chuspóirí agus bheartais an phlean ar an gcomhshaol, agus 
déantar cur síos agus luacháil ar na héifeachtaí sin. Aithnítear na roghanna réasúnacha sa 
tuarascáil freisin, agus déantar measúnacht ghinearálta ar na fealsúnachtaí roghnacha a 
bhaineann le hullmhú an Phlean Forbartha. Tugtar mionsonraí in Iarscríbhinn 1 de Threoir ón 
AE (Treoir 2001/42/CE) maidir leis an bhfaisnéis atá le cuimsiú sa tuarascáil, agus cuirtear an 
méid seo a leanas ar fáil sa Tuarascáil Chomhshaoil: 
 

 Achoimre ar inneachar agus ar phríomhchuspóirí Phlean Forbartha Chontae na Mí 
agus an caidreamh idir é sin agus aon phleananna nó cláir ábhartha eile; 

 Tréithe comhshaoil an limistéir ar a bhfuil tionchar ag an bplean; 
 Aon fhadhbanna comhshaoil reatha atá ábhartha don phlean, lena n-áirítear, go 

háirithe, iad siúd a bhaineann le haon réimsí lena mbaineann tábhacht chomhshaoil 
ar leith, amhail réimsí atá ainmnithe de bhun Threoracha 79/409/CEE (Treoir maidir 
le héin fhiáine a chaomhnú) agus 92/43/CEE (Gnáthóga nádúrtha agus fána agus 
flóra fiáin a chaomhnú); 

 Na cuspóirí cosanta comhshaoil, bunaithe ar leibhéal Idirnáisiúnta, Pobail nó Ballstáit, 
atá ábhartha don phlean agus an bealach ina dtógtar na cuspóirí sin agus aon 
chomaoin comhshaoil a bhaineann leo san áireamh le linn ullmhú an phlean; 

 Na héifeachtaí suntasacha dóchúla ar an gcomhshaol, lena n-áirítear saincheisteanna 
amhail an bhithéagsúlacht, daonra, sláinte an duine, fána, flóra, ithir, uisce, aer, 
fachtóirí aeráide, sócmhainní ábhartha, oidhreacht chultúrtha, lena n-áirítear 
oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta agus an tírdhreach; 

 Na bearta a shamhlaítear chun aon éifeacht mhór thromchúiseach ar an gcomhshaol 
de bharr chur i bhfeidhm an phlean a chosc, a laghdú agus, a mhéid is féidir, a 
sheach-chur. 

 Cur síos ar na roghanna a láimhseáladh, agus cur síos ar an gcaoi ar tugadh faoin 
measúnacht, lena gcuimsítear aon deacrachtaí (amhail easpaí teicniúla nó easpa 
feasa gnó) a thagann chun cinn le linn don fhaisnéis riachtanach a bheith á cur le 
chéile;  

 Cur síos ar na bearta a shamhlaítear maidir le monatóireacht de réir Airteagal 10; 
 Achoimre neamhtheicniúil ar an bhfaisnéis arna soláthar faoi na ceannteidil thuas. 

 
 
1.7 An Plean Forbartha Contae, an Mheasúnacht Straitéiseach 

Timpeallachta agus an Mheasúnacht faoin Treoir maidir le Gnáthóga 
a chomhtháthú 

 
Deirtear sa reachtaíocht agus sna treoirlínte lena dtreoraítear próiseas na Measúnachta 
Straitéisí Timpeallachta gur cheart na próisis a bhaineann le Dréachtphlean Forbartha, 
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnacht Chuí a ullmhú, a chomhtháthú 
agus a ullmhú ar bhealach atriallach.  Leagtar síos sa Tuarascáil Chomhshaoil conas ar 
cuireadh próiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta i gcrích i gcomhar le hullmhú 
Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013–2019 agus na Measúnachta Cuí a théann leis. 
Cinntíodh i bpróiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta go raibh tionchar ag cúrsaí 
comhshaoil ar an bPlean ón tús.  Bhí foireann na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
páirteach go hiomlán le hanailís ar roghanna forbartha agus bhí na baill foirne ábalta moltaí a 
dhéanamh i rith phróisis ullmhaithe an phlean chun a chinntiú go ndearnadh cúrsaí 
comhshaoil agus éifeachtaí comhshaoil a mheas agus spriocanna straitéiseacha agus cuspóirí 
forbartha á gceapadh.  Tugtar achoimre i dTábla 1.1 ar chineál comhtháite an 
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Athbhreithnithe ar an bPlean Forbartha agus phróiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta. 
 
 
1.8 Impleachtaí na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta don Phlean 
 
Cuireadh an Tuarascáil Chomhshaoil seo, ina n-aithnítear na héifeachtaí suntasacha dóchúla a 
bheadh ag forfheidhmiú Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 ar an gcomhshaol, faoi 
bhráid na gComhaltaí Tofa lena meas, agus ba cheart í a léamh i gcomhar le Dréachtphlean 
Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 agus leis an Measúnacht faoin Treoir maidir le Gnáthóga.  
Ní mór torthaí na Tuarascála Comhshaoil agus na Measúnachta faoin Treoir maidir le 
Gnáthóga a thabhairt san áireamh go hiomlán sula nglacfar le Plean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019. 
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Tábla 1.1: Plean Forbartha agus Próiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
Comhtháite  
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2.0 MODHEOLAÍOCHT 

 
 
2.1 Réamhrá 
 
Tugadh dhá Rialachán leasaitheacha maidir le Measúnachtaí Straitéiseacha Timpeallachta 
isteach i ndlí na hÉireann an 3 Bealtaine 2011, lena ndearnadh leasú ar na Rialacháin 
bunaidh:  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna 
Áirithe agus ar Chláir Áirithe) (Leasú) 2011, (I.R. Uimh. 200 de 2011), lena leasaítear 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus 
ar Chláir Áirithe) 2004 (I.R. Uimh. 435 de 2004), agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 
(Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) (Leasú) 2011, (I.R. Uimh. 201 de 2011), lena 
leasaítear na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 
2004 (I.R. Uimh. 436 de 2004).  
 
Tá an mhodheolaíocht a úsáideadh chun Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 a dhéanamh ag teacht le ceanglais 
Threoir SEA (2001/42/CE) agus Rialacháin SEA (I.R. 435 & 436 de 2004 arna leasú le I.R. 
200 & 201 de 2011) agus le ceanglais i ndoiciméid treorach eile maidir le Measúnachtaí 
Straitéiseacha Timpeallachta. Tá ceanglais Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha) 2011 (I.R. 477 de 2011), curtha san áireamh freisin chun an Plean a 
chur i bhfeidhm. Comhdhlúthaíonn na rialacháin seo Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Gnáthóga Nádúrtha) 1997 go dtí 2005 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha) (Rialú Gníomhaíochtaí Áineasa) 2010, chomh maith le haghaidh a 
thabhairt ar theipeanna trasuímh atá aitheanta i mbreithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh. 
 
I measc na ndoiciméad treorach a úsáideadh chun an SEA seo a ullmhú, áirítear 
“Implementation of SEA Directive (2001/42/EC): Assessment of the Effects of Certain Plans 
and Programmes on the Environment – Guidelines for Regional Authorities and Planning 
Authorities” arna fhoilsiú ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 
“Development of Strategic Environmental Assessment (SEA) Methodologies for Plans and 
Programmes in Ireland – Synthesis Report”, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil in 2003.  
 
Leagtar síos na céimeanna lárnacha a bhaineann le forbairt an mheasúnachta de réir na 
Treorach agus na rialachán thuasluaite sa chuid seo den tuarascáil. 
 
Céim Tuairisc 

Scagadh 

 

Is é an próiseas scagtha an chéad chéim den Mheasúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta. Is éard atá i gceist le scagadh ná 
measúnú ar an ngá atá le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta. 
Faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 tá Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta éigeantach do Phlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019. Dá bhrí sin, ní dhearnadh aon scagadh. 

Scóip 

 

Rinneadh an Scóip do Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
de réir Airteagal 5 (4) de Threoir SEA (2001/42/CE).  

Is é príomhchuspóir na céime Scóipe ná cinneadh a dhéanamh 
maidir leis an réimse saincheisteanna agus leibhéal na sonraí a 
chuimseofar sa Tuarascáil Chomhshaoil. Tugtar léargas ginearálta 
ar na saincheisteanna comhshaoil ábhartha a dteastaíonn tuilleadh 
anailíse ina leith agus tugtar aird orthu sa Tuarascáil Chomhshaoil 
agus sa Phlean Forbartha féin.  Trí aird a dhíriú ar chuid de na 
saincheisteanna suntasacha ag céim luath, cinntítear go bhfuil na 
saincheisteanna go mór chun cinn nuair a dhéantar measúnú ar 
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gach ceann de bheartais agus de chuspóirí an Phlean agus 
laghdaítear an fhéidearthacht nach dtabharfaí faoi shaincheisteanna 
ábhartha. 

Comhchomhairle 
leis na hÚdaráis 
Chomhshaoil 

Fuarthas aighneachtaí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil, ó Chomhairle Contae Lú agus ón Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta. 

Tuarascáil Scóipe Rinneadh athbhreithniú ar aighneachtaí a fuarthas ó Údaráis 
Chomhshaoil agus cuimsíodh iad sa phróiseas nuair a bhí sé 
oiriúnach. 

Ullmhú na 
Tuarascála 
Comhshaoil agus 
Phlean Forbartha 
Chontae na Mí 

 

 Bunaíodh foireann ildisciplíneach chun doiciméid a bheadh 
comhsheasmhach ó thaobh beartais de a chruthú agus 
chun scrúdú a dhéanamh ar na héifeachtaí a bheadh ag 
forfheidhmiú na gcuspóirí agus na mbeartas ar an 
gcomhshaol. 

  Measúnú déanta sa Tuarascáil Chomhshaol ar chuspóirí a 
cruthaíodh sa Phlean Forbartha agus scrúdú déanta ar 
Chásanna Forbartha. 

 Aiseolas ó phróiseas ullmhaithe an Phlean agus ullmhú na 
Tuarascála Comhshaoil. Cás céadrogha roghnaithe. 

 Bearta maolaithe pléite agus roghnaithe. 

 Monatóireacht cuimsithe i modhanna reatha. 

Monatóireacht ar 
Phlean Forbartha an 
Chontae 

Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí comhshaoil suntasacha 
thar shaolré Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 

 
Tábla 2.1: Príomhchéimeanna na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
 
 
2.2 Scagadh 
 
Is éard atá i gceist le scagadh ná measúnú ar an ngá atá le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta. Faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 tá Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta éigeantach do Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Dá bhrí sin, ní 
dhearnadh aon scagadh. 
 
 
2.3 Scóip 
 
Rinneadh an Scóip do Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 de réir Airteagal 5 (4) de 
Threoir SEA (2001/42/CE).   
 
Is é príomhchuspóir na céime Scóipe ná cinneadh a dhéanamh maidir leis an réimse 
saincheisteanna agus leibhéal na sonraí a chuimseofar sa Tuarascáil Chomhshaoil. Tugtar 
léargas ginearálta ar na saincheisteanna comhshaoil ábhartha a dteastaíonn tuilleadh anailíse 
ina leith agus tugtar aird orthu sa Tuarascáil Chomhshaoil agus sa Phlean Forbartha féin.  Trí 
aird a dhíriú ar chuid de na saincheisteanna suntasacha ag céim luath, cinntítear go bhfuil na 
saincheisteanna go mór chun cinn nuair a dhéantar measúnú ar gach ceann de bheartais 
agus de chuspóirí an Phlean agus laghdaítear an fhéidearthacht nach dtabharfaí faoi 
shaincheisteanna ábhartha. 
 
Bhí comhairliúchán leis na comhairlí reachtúla mar chuid den ghné scóipe, agus cuireadh deis 
ar fáil tuairim a thabhairt maidir leis na saincheisteanna ar díríodh aird orthu agus ar an 
modheolaíocht bheartaithe. Faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht 
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Straitéiseach Timpeallachta) (Leasú) 2011, cuimsítear an méid seo a leanas i liosta na 
gcomhairlí reachtúla: 
 

 An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. 
 An tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. 
 An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. 
 An tAire Talmhaíochta, Mara agus Bia. 
 An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 
 Aon údarás pleanála tadhlach a bhfuil a limistéar comhtheagmhálach le limistéar 

údarás pleanála a réitigh dréachtphlean – sa chás seo, cuimsítear contaetha Fhine 
Gall, Chill Dara, Uíbh Fhailí, na hIarmhí, Mhuineachán, an Chabháin agus Lú.  

 
De réir Rialacháin SEA (Leasú) 2011, thug Comhairle Contae na Mí fógra do na hÚdaráis 
Chomhshaoil thuasluaite maidir lena hintinn athbhreithniú a dhéanamh ar a Plean Forbartha 
reatha agus Plean Forbartha nua a ullmhú don chontae. Réitíodh Tuarascáil Scóipe d’fhonn 
comhairliúchán le comhairlí reachtúla a éascú agus iarradh ar chomhairlí athbhreithniú a 
dhéanamh ar inneachar na tuarascála agus tuairisc a thabhairt maidir le gnéithe a chreideann 
siad nach mór béim ar leith a chur orthu sa Phlean Forbartha agus i ndoiciméid chomhlacha 
na Tuarascála Comhshaoil agus na Measúnachta Cuí de chuid na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta.   
 
 
2.4  Comhairliúchán Reachtúil 
 
Réitíodh an Tuarascáil Scóipe deiridh ag féachaint do na haighneachtaí a rinne na hÚdaráis 
Chomhshaoil.  
 
 
2.5 Comhairliúchán Poiblí 
 
Cuireadh tús le Comhairliúchán Poiblí maidir le Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019, 
lena n-áirítear an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus an Mheasúnacht Chuí, i 
Márta 2011 nuair a foilsíodh an Páipéar maidir le Saincheisteanna inar tugadh cur síos ar an 
athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae na Mí 2007 agus ar ullmhú Phlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019. Bhí an ‘Páipéar maidir le Saincheisteanna’ le taispeáint ar láithreán 
Gréasáin an Údaráis Áitiúla agus bhí roinnt ceardlanna comhairliúcháin poiblí maidir leis an 
bPlean Forbartha nua ar siúl ar fud an Chontae. 
 
Tabharfar cuireadh don phobal aighneachtaí nó tuairimí a sheoladh isteach maidir leis an 
Dréachtphlean Forbartha, leis an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus leis an 
Measúnacht Chuí. 
 
 
2.6  Sonraí Bonnlíne Comhshaoil 
 
Cabhraíonn na sonraí bonnlíne chun staid reatha an chomhshaoil a mheas, agus éascaítear 
aithint, luacháil agus monatóireacht dá éis ar éifeachtaí an phlean leis. Mar sin, cruthaítear 
ardán ar féidir fadhbanna reatha atá ábhartha do limistéar an Phlean a chainníochtú (nuair is 
féidir) nó a cháiliú, d’fhonn a chinntiú nach gcuirtear leis na fadhbanna sin mar thoradh ar 
fhorfheidhmiú an Phlean. 
 
Bailíodh sonraí bonnlíne bunaithe ar na hábhair comhshaoil leathana éagsúla ar a ndearnadh 
cur síos sa Treoir SEA .i. an bhithéagsúlacht, daonra, sláinte an duine, fána, flóra, ithir, uisce, 
aer, fachtóirí aeráide, sócmhainní ábhartha, oidhreacht chultúrtha lena n-áirítear oidhreacht 
ailtireachta agus seandálaíochta agus tírdhreach. Éilítear sa Treoir go mbeadh faisnéis dírithe 
ar ghnéithe ábhartha de thréithe comhshaoil an limistéir ar dóigh go mbeidh tionchar 
suntasach ag an bplean orthu, agus ar an athrú dóchúil, i dtéarmaí diúltacha agus dearfacha 
nuair is infheidhme. Bailíodh na sonraí bonnlíne ó fhoinsí sonraí ábhartha atá ar fáil faoi 
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láthair. Ní gá aon taighde nua suntasach a dhéanamh don Treoir SEA. I gcás ina n-aithnítear 
easpaí nó bearnaí san fhaisnéis atá ar fáil, tugtar faoi deara an méid sin. 
 
 
2.7 Tuarascáil Chomhshaoil 
 
Tá an cineál faisnéise a bheidh á sholáthar sa Tuarascáil Chomhshaoil leagtha síos in 
Iarscríbhinn I de Threoir na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta – atá le fáil freisin i Sceideal 
2B de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (a cuireadh isteach le hairteagal 12 de na 
Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 2004).  
 
Tá na codanna seo a leanas sa tuarascáil seo:  
 
Cuid Tuairisc 

Achoimre 
neamhtheicniúil 

Achoimre ghairid ar an Tuarascáil Chomhshaoil, na príomhphointí 
agus na conclúidí. 

Réamhrá Tugtar cur síos ar an gcineál plean atá i gceist agus achoimre ar na 
príomhaidhmeanna agus na príomhchuspóirí atá i gceist ann.  
Leagtar síos an cuspóir atá le próiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta, riachtanais na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta, 
na sochair a bhaineann le measúnacht agus an dul chun cinn atá 
déanta ar an bPlean Forbartha agus ar na Tuarascálacha 
Comhshaoil 

Modheolaíocht na 
Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta 

Léirítear na céimeanna a glacadh chun an Mheasúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta a ullmhú, na modhanna a úsáideadh 
agus na deacrachtaí teicniúla a tháinig chun cinn.  

Caidreamh an Phlean 
le Pleananna agus 
Cláir ábhartha eile 

Cuirtear béim ar an gcaidreamh idir an Plean Forbartha agus 
pleananna agus cláir ábhartha eile.  

Bonnlíne Tugtar cur síos ar thimpeallacht reatha an Chontae, ina gcuirtear 
béim ar aon fhadhbanna comhshaoil reatha atá i limistéar an Phlean 
agus ina dtugtar cur síos ar éabhlóid an chomhshaoil in éagmais an 
Phlean nua. Bíonn bonnlíne cuimsitheach mar thoradh ar an obair 
seo, agus is féidir na héifeachtaí dóchúla a bhainfeadh le cur i 
bhfeidhm an Phlean Forbartha nua a scrúdú ina choinne. 

Cuspóirí Comhshaoil 
Straitéiseacha 

Liostaítear roinnt cuspóirí cosanta comhshaoil atá bunaithe ar 
leibhéal idirnáisiúnta, AE nó náisiúnta agus atá ábhartha don 
phlean. Ina dhiaidh sin tugtar cur síos ar na bealaí inar tugadh na 
cuspóirí agus aon chomaoin comhshaoil san áireamh agus an Plean 
á ullmhú. 

Roghanna Eile Déantar measúnú ar roghanna forbartha beartaithe eile sa Chontae 
ag an gcéim seo. Déantar cásanna a thástáil i gcoinne na cuspóirí 
comhshaoil agus roghnaítear an straitéis is iomchuí. 

Measúnacht Déantar scrúdú ar bheartais agus ar chuspóirí beartaithe an Phlean 
Forbartha ó thaobh na n-éifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu ar na 
paraiméadair Chomhshaoil éagsúla.  

 Bearta maolaithe  I gcás ina léirítear droch-éifeachtaí suntasacha féideartha, déantar 
bearta chun na héifeachtaí sin a sheachaint, a laghdú nó seach-chur 
a dhéanamh orthu, a mholadh agus a chomhtháthú sa Phlean 
Forbartha Contae. 

Monatóireacht  Cuirtear bearta chun cinn maidir le monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtaí suntasacha Phlean Forbartha an Chontae ar an 
gcomhshaol. Beartaítear roinnt táscairí maidir le hathrú agus 
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spriocanna indéanta agus déantar cur síos ar shocruithe maidir le 
monatóireacht. 

 
Tábla 2.2: Struchtúr Thuarascáil na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 
 
 
2.8 Machnamh ar Roghanna Eile 
 
Moltar i dTreoir na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (SEA) (Airteagal 5) go bhfuil cásanna 
forbartha eile don phlean curtha san áireamh le haghaidh a measúnachta. Ní mór do 
roghanna eile a bheith ‘realistic and capable of implementation’ agus ba chóir go léireofaí 
iontu raon cur chuige difriúil laistigh de cheanglais reachtúla agus oibríochta an phlean faoi 
leith.  I gcás an Dréachtphlean Forbartha, tugadh faoi 3 chur chuige. 
 
Ar an gcéad dul síos, pléadh na fealsúnachtaí pleanála leathana do limistéar an phlean trí 
chéile agus rinneadh measúnú orthu, agus ansin rinneadh imscrúdú ar na cásanna forbartha 
le haghaidh na dtrí chatagóir leathana lonnaíochta laistigh de limistéar an Phlean. Meastar go 
bhfuil na cásanna pleanála a cuireadh chun cinn inmharthana, réadúil agus gur féidir iad a 
chur i bhfeidhm ar mhaithe leis an measúnacht. Pléitear go mion iad sin i gCaibidil 6, déantar 
measúnú orthu i gcoinne na gCuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha agus pléitear iad i dtéarmaí 
na dtorthaí agus na n-iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith acu. 
 
 
2.9 Measúnú Comhshaoil ar an bPlean Forbartha  
 
Tá sé mar aidhm leis an measúnú a bhfuil cur síos déanta air laistigh den Tuarascáil 
Chomhshaoil seo aird a tharraingt ar na coinbhleachtaí, más ann dóibh, a d'fhéadfadh a 
bheith idir na beartais agus na cuspóirí luaite atá sa Dréachtphlean agus na Cuspóirí 
Comhshaoil Straitéiseacha.  Anuas air sin déantar imscrúdú sa mheasúnú ar an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith ag forfheidhmiú bheartais agus chuspóirí an Phlean ar ghnéithe 
leochaileacha den chomhshaol.  
 
Rud lárnach ó thaobh measúnú a dhéanamh ar bheartais agus ar chuspóirí an Phlean is ea 
sraith sonrach cuspóirí comhshaoil a leagan amach maidir le gach ceann de na topaicí 
comhshaoil.  Tugtar na cuspóirí i gCaibidil 5 agus áirítear leo gach gné den chomhshaol cosúil 
le Daoine, Flóra agus Fána, Ithir, Uisce, Aer agus an tAthrú Aeráide, Torann, Sócmhainní 
Ábhartha, Oidhreacht Chultúrtha lena n-áirítear Oidhreacht agus Tírdhreach Ailtireachta agus 
Seandálaíochta. 
 
Is fiú a rá arís gur próiseas atriallach é an próiseas maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta agus an Plean Forbartha a leagan amach agus mar gheall air sin threoraigh 
comaoineacha comhshaoil gach céim d’ullmhú an phlean ionas go mbeifí in ann na 
héifeachtaí tromchúiseacha móra a thiocfadh ó chur i bhfeidhm an phlean a íoslaghdú.  Ina 
ainneoin sin, d’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh éifeachtaí tromchúiseacha ag roinnt cuspóirí 
aonair den phlean agus d’fhéadfadh cuid díobh sin a bheith tromchúiseach thar a chéile. I 
gcás go n-aithnítear éifeachtaí tromchúiseacha móra sa mheasúnú comhshaoil, tugtar tús áite 
ar an gcéad dul síos chun impleachtaí den sórt sin a chosc; i gcás nach féidir é sin a 
dhéanamh ar chúiseanna atá tugtha, na héifeachtaí sin a laghdú nó iad a sheach-chur. 
 
De réir na dtreoirlínte SEA, aithnítear ‘tionchar’ sa mheasúnú faoi thrí cheannteideal.  Tugtar 
aghaidh ar cháilíocht an tionchair ar an gcéad dul síos ag úsáid na dtéarmaí seo a leanas: 
 

Tionchar Dearfach Féideartha:  Athrú lena bhfeabhsófaí cáilíocht an chomhshaoil. 
Tionchar Neodrach Féideartha: Athrú nach mbeadh tionchar aige ar cháilíocht an 

 chomhshaoil. 
Tionchar Diúltach Féideartha:  Athrú lena laghdófaí nó lena maolófaí cáilíocht an 

 chomhshaoil. 
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Tionchar neamhchinnte: Ní féidir an cineál tionchair a dheimhniú ag an bpointe 
seo. 

 
Ina theannta sin i gcás go dtugtar tionchar féideartha faoi deara, bíodh sé dearfach nó 
diúltach, tugtar aghaidh ar thábhacht an tionchair.  Déantar measúnú ar thábhacht i dtéarma 
an chineál/scála na forbartha a shamhlaítear leis an bplean agus íogaireacht/tábhacht an 
chomhshaoil a bhainfidh leas as. Cuirtear é sin i láthair ag úsáid na dtéarmaí seo a leanas: 
 

Mór: Tionchar lena scriostar saintréithe íogaire.  
Measartha: Tionchar lena n-athraítear saintréith an chomhshaoil ar 

bhealach atá ag teacht le treochtaí reatha agus le cinn 
atá ag teacht chun cinn.   

Do-airithe: Tionchar lena bhfuiltear in ann tomhas a dhéanamh 
ach gan aon iarmhairtí suntasacha leis. 

Beag:: Tionchar lena ndéantar athruithe suntasacha ar 
shaintréith an chomhshaoil ach nach gcuirtear isteach 
ar a íogaire. 

 
Agus arís ar ais pléitear an t-achar a d’fhéadfadh tionchair a aithnítear seasamh.  Úsáidtear 
na téarmaí seo a leanas: 
 

Gearr: Tionchar a sheasann idir bliain amháin agus seacht 
mbliana. 

Measartha Tionchar a sheasann idir seacht go dtí cúig bliana 
déag. 

Fadtéarmach: Tionchar a sheasann idir cúig bliana déag agus trí scór 
bliain. 

Buan: Tionchar a sheasann os cionn seasca bliain. 
Sealadach: Tionchar a sheasann ar feadh bliain amháin nó níos lú. 

 
Tá sé mar aidhm leis an gcéim thosaigh cáilíocht, más ann di, an tionchair fhéideartha a 
dheimhniú.  Rinneadh scagadh ar gach ceann de bheartais agus de chuspóirí an Phlean le 
feiceáil cén tionchar atá acu agus i gcás ina dtugtar tionchar neodrach faoi deara ní dhéantar 
aon phlé eile laistigh den tuarascáil seo.  Leis an leagan amach sin bíonn deis sa Tuarascáil 
Chomhshaoil díriú ar na tionchair dhiúltacha agus dhearfacha agus leanúint ar aghaidh chuig 
plé ar a dtábhacht agus ar an achar a sheasfaidh siad.  Dá bhrí sin, is cur chuige níos 
bríomhaire, níos dírithe é chun tuiscint a fháil ar an tionchar féideartha a bhaineann le cur i 
bhfeidhm an Phlean. 
 
Ar deireadh i gcás go gcinntear go bhféadfadh tionchar diúltach a bheith ag beartais/cuspóirí 
ar ghné leochaileach den chomhshaol moltar bearta maolaithe ar leibhéal iomchuí. 
 
Is próiseas atriallach a bhí i gceist le hullmhúchán an Dréachtphlean Forbartha go dtí seo, 
lena raibh baint ag foireann chomhshaoil agus pleanála chun cinn Chomhairle Contae na Mí, 
ag an bpobal, ag comhairleoirí Chomhairle Contae na Mí, ag sainchomhairleoirí reachtúla agus 
ag an bhfoireann SEA agus na Measúnachta Cuí.  Áiríodh leis an bpróiseas atriallach sin 
measúnú ar rúin éagsúla a cuireadh chun tosaigh sa Dréachtphlean Forbartha.  
 
 
2.10 Maolú 
 
Éilítear in Alt (g) de Sceideal 2B de Rialacháin SEA faisnéis ar na bearta maolaithe a chuirfear 
i bhfeidhm chun aon tionchair thromchúiseacha mhóra a tharlóidh mar gheall ar chur i 
bhfeidhm Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 a íoslaghdú/fáil réidh leo.  Tarraingítear 
aird i gCaibidil 8 den doiciméad seo ar na bearta maolaithe a chuirfear i bhfeidhm chun dul i 
ngleic le tionchair thromchúiseacha mhóra aitheanta a tharlóidh mar gheall ar chur i 
bhfeidhm an Phlean. Mar a luadh roimhe seo is próiseas atriallach é leagan amach an 
Dréachtphlean agus forbairt an SEA agus dá bhrí sin fuarthas réidh le go leor de na gnéithe 
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diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an bPlean.  Mar gheall air sin meastar go bhfuil 
na cuspóirí agus na beartais atá sa Dréachtphlean láidir agus inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Mar sin féin d’fhéadfadh saincheisteanna iarmhartacha nach féidir a 
sheachaint a bheith fós ann agus dá bhrí sin teastaíonn bearta maolaithe.  Tugtar mionsonraí 
i gCaibidil 8 ar na bearta maolaithe is gá chun aon tionchar tromchúiseach mór ar an 
gcomhshaol de bharr chur i bhfeidhm an Phlean a chosc, a laghdú agus, chomh mór agus is 
féidir, a sheach-chur. 
 
 
2.11 Monatóireacht 
 
Leagtar amach in Airteagal 10 de Threoir SEA an ceanglas go ndéanfar monatóireacht ar na 
héifeachtaí comhshaoil móra a bhainfidh le cur i bhfeidhm Phlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 d’fhonn a aithint go luath sa scéal aon éifeachtaí tromchúiseacha gan choinne 
agus a bheith in ann tabhairt faoi ghníomh leasúcháin iomchuí. 
 
Tugtar cuntas sa chuid seo ar na ceanglais monatóireachta le haghaidh Phlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019. Tá modhanna monatóireachta agus táscairí athraithe sa 
chomhshaol molta lena ngabhann spriocanna socraithe agus a dhéanfar a athbhreithniú thar 
thréimhse an Phlean Forbartha Contae. 
 
 
2.12 Deacrachtaí Teicniúla ar Thángthas Orthu 
 
Bunaithe ar an méid faisnéise atá ar fáil, is féidir a bhaint de thátal as nár thángthas ar aon 
deacrachtaí teicniúla le linn don tuarascáil chomhshaoil seo a bheith á leagan amach. 
 
 
2.13 Ullmhúchán na Tuarascála 
 
Is iad Brady Shipman Martin, Sainchomhairleoirí Pleanála agus Comhshaoil, agus Scott 
Cawley Ecologists thar ceann Chomhairle Contae na Mí a d’ullmhaigh an tuarascáil seo.  Is iad 
seo a leanas baill na foirne Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus na Measúnachta Cuí: 
 
Brady Shipman Martin 
Thomas Burns BAgr Sc (Land) Dip EIA Mgmt  
Ailtire Tírdhreacha agus Comhpháirtí Cleachtais 
 
Robert Edge BENG(ONÓR)MSC DIPSTAT CENG MCIWEM 
Sainchomhairleoir Comhshaoil / Innealtóir Cairte 
 
Aimee Powderly BA (ONÓR) MRUP (ONÓR) 
Pleanálaí 
 
Scott Cawley Ltd. 
Paul Scott, CEnv, BSc (Onór.) sa Bhitheolaíocht Chomhshaoil, MSc sa Rialú Truaillithe & 
Comhshaoil 
Éiceolaí agus Stiúrthóir ar Scott Cawley Ltd 
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3.0 ATHBHREITHNIÚ AR BHEARTAIS ÁBHARTHA AR PHLEANANNA 

AGUS AR CHLÁIR 
 
 
 
3.1 Réamhrá  
 
Tá Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 leagtha amach laistigh d’ordlathas 
pleananna spáis idir cinn idirnáisiúnta síos go dtí leibhéal a bhaineann go sonrach le suíomh. 
Leagtar amach na pleananna seo le treoirlínte beartais ar leibhéal Idirnáisiúnta, Náisiúnta 
agus Réigiúnach. Leagann an t-ord pleananna, clár, beartas, straitéisí, srl amach an creat 
reachtúil agus beartais nach mór Plean Forbartha Chontae na Mí a leagan amach fúthu. Tá ról 
lárnach ag na straitéisí agus na beartais Idirnáisiúnta agus Náisiúnta ó thaobh cláir oibre 
ardleibhéil a bhunú cosúil le hathrú aeráide, agus tá cuspóirí an phlean ar leibhéal an chontae 
níos sonraithe agus níos áitiúla ina leagan amach. Ní mór do Phlean Forbartha Chontae na Mí 
cloí le cuspóirí na bpleananna ardleibhéil seo agus iad a aistriú chuig bunús ar leibhéal 
contae.  
 
Éilítear le Treoir SEA gur chóir go n-áireofaí leis an bpróiseas SEA athbhreithniú agus plé ar 
phleananna nó ar chláir eile, a bhfuil baint acu agus a bhaineann le measúnú an Phlean 
Forbartha. D’fhéadfaí a áireamh leis sin pleananna nó cláir sa limistéar tíreolaíoch céanna nó 
san earnáil chéanna ar leibhéil éagsúla. Luaitear i mír (e) de Sceideal 2B de na Rialacháin um 
Pleanáil agus Forbairt (SEA) 2004 nach mór go mbeadh na nithe seo a leanas sa Tuarascáil 
SEA: ‘the environmental protection objectives, established at International, European Union 
or National level, which are relevant to the plan, and the way those objectives and any 
environmental considerations have been taken into account during its preparation’.  
 
Tugtar achoimre sa chaibidil seo ar an reachtaíocht idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnach agus 
áitiúil agus ar dhoiciméid bheartais, ar straitéisí agus ar threoirlínte atá ábhartha maidir leis 
an bpróiseas SEA seo agus le Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Is é aidhm an 
athbhreithnithe an chreat reachtúil agus beartais comhthéacsúil nach mór don Phlean 
Forbartha a chomhlíonadh a chur san áireamh. Is í an phríomhcheist atá ábhartha don chuid 
seo den SEA ná a dheimhniú cibé ar cuireadh na cuspóirí atá leagtha amach sa chreat 
reachtúil agus beartais san áireamh go hiomchuí sa phlean. 
 
 
3.2 Reachtaíocht agus Beartas Idirnáisiúnta Ábhartha 
 
Shínigh Éire raon Comhaontuithe Idirnáisiúnta lena rialaítear cosaint an chomhshaoil. 
Cuireann na Comhaontuithe seo oibleagáidí dlíthiúla ar an Stát maidir lenár gcomhshaol a 
chaomhnú agus a bhainistiú agus maidir lenár gcomhshaol agus lenár n-oidhreacht agus 
leagtar síos spriocanna comhshaoil nach mór don tír a chomhlíonadh. Pléitear 
príomhreachtaíocht Eorpach, beartas, coinbhinsiúin agus conarthaí sa chuid seo. 
 
 
3.2.1  Forbairt Inbhuanaithe agus an tAthrú Aeráide 
 
3.2.1.1 Clár 21 
Is plean gníomhaíochta de chuid na Náisiún Aontaithe é Clár 21 a bhaineann le forbairt 
inbhuanaithe agus a ceapadh mar thoradh ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
gComhshaol agus ar Fhorbairt (UNCED) a bhí ar siúl in Rio de Janeiro, sa Bhrasaíl, in 1992. Is 
treoirphlean gníomhaíochta cuimsitheach é a ghlacfaidh eagraíochtaí NA, rialtais, agus grúpaí 
móra ar fud an domhain, ar bhonn náisiúnta agus áitiúil, i ngach limistéar ina mbíonn éifeacht 
dhíreach ag daoine ar an gcomhshaol. Is próiseas é Clár 21 Áitiúil lena n-éascaítear forbairt 
inbhuanaithe ar leibhéal pobail.  Is cur chuige é, bunaithe ar rannpháirtíocht ina dtugtar ómós 
do riachtanais shóisialta, chultúrtha, eacnamaíocha agus chomhshaoil na saoránach atá i 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 3: Athbhreithniú ar bheartais ábhartha ar phleananna agus 
ar chláir  

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 17 

bpobal faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo ó thaobh a chuid éagsúlachta go léir agus 
ina gceanglaítear an pobal sin agus a thodhchaí leis an bpobal réigiúnach, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a bhfuil sé mar chuid de. Cuirtear béim mhór ar an ról lárnach atá ag 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta maidir le gníomhaíochtaí a bhféadfadh éifeacht 
shuntasach a bheith acu ar an gcomhshaol. 
 
3.2.1.2 Séú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil (EAP) an Chomhphobail Eorpaigh 

2002-2012 
Leagtar amach sa 6ú EAP an creat maidir le beartais chomhshaoil a dhéanamh san Aontas 
Eorpach ar feadh na tréimhse 2002-2012 agus ina dtugtar cuntas ar na gníomhaíochtaí is gá 
a ghlacadh chun iad a bhaint amach.  

Aithnítear ceithre phríomhréimse tosaíochta sa 6ú EAP: 

 An tAthrú Aeráide. 
 An dúlra agus bithéagsúlacht. 
 An comhshaol agus sláinte. 
 Acmhainní nádúrtha agus dramhaíl.  

Sa 6ú EAP cuirtear chun cinn comhtháthú iomlán na gceanglas cosanta comhshaoil i ngach 
beartas agus gníomh de chuid an Chomhphobail agus tá foráil ann le haghaidh comhpháirt 
chomhshaoil de straitéis an Chomhphobail maidir le forbairt inbhuanaithe. Déantar an nasc 
idir an comhshaol agus cuspóirí na hEorpa maidir le fás, iomaíochas agus fostaíocht. 

Éilítear sa 6ú EAP go ndéanfaí forbairt ar sheacht Straitéis Théamacha i réimse na hithreach 
agus na timpeallachta muirí (i réimse tosaíochta na bithéagsúlachta), aer, lotnaidicídí agus an 
comhshaol uirbeach (sa réimse tosaíochta comhshaoil, sláinte agus cáilíocht na beatha) agus 
acmhainní nádúrtha agus athchúrsáil dramhaíola (sa réimse tosaíochta acmhainní nádúrtha 
agus dramhaíola). Cuimsítear sna Straitéisí Téamacha an creat gníomhaíochta ar leibhéal an 
AE i ngach ceann de na tosaíochtaí atá i gceist. 

Anuas air sin, leagtar síos sa 6ú EAP cuir chuige straitéiseacha chun na spriocanna 
comhshaoil a chomhlíonadh agus leagtar síos cuspóirí agus gníomhaíochtaí tosaíochta maidir 
le saincheisteanna idirnáisiúnta. Áirítear leis na cuir chuige straitéiseacha i measc cinn eile: 
forbairt ar reachtaíocht Chomhphobail agus cur i bhfeidhm agus forghníomhú éifeachtach na 
reachtaíochta sin, comhtháthú na gceanglas cosanta comhshaoil i mbeartais eile de chuid an 
Chomhphobail agus patrúin táirgthe agus ídithe inbhuanaithe a chur chun cinn, comhoibriú a 
fheabhsú le fiontair agus tomhaltóirí aonair, fiontair agus ceannaitheoirí poiblí a chur ar an 
eolas maidir le tionchar comhshaoil próiseas agus táirgí. 
 
3.2.1.3 Straitéis Forbartha Inbhuanaithe an AE (SDS) 
Is é aidhm fhoriomlán Straitéis Forbartha Inbhuanaithe an AE gníomhartha a aithint agus a 
fhorbairt chun cur ar chumas an AE feabhsú fadtéarmach leanúnach a bhaint amach ar 
cháilíocht na beatha trí phobail inbhuanaithe a chruthú a bheidh in ann acmhainní a bhainistiú 
agus a úsáid go héifeachtúil, a bheidh in ann leas a bhaint as nuálaíocht éiceolaíoch agus 
shóisialta an gheilleagair agus sa deireadh thiar a bheidh in ann rathúnas, cosaint 
chomhshaoil agus comhtháthú sóisialta a chinntiú. 

Leagtar amach cuspóirí agus gníomhartha daingne foriomlána sa straitéis le haghaidh seacht 
phríomhdhúshlán a bhfuil tosaíocht leo don tréimhse seo atá le teacht go dtí 2010, ar 
dúshláin chomhshaoil iad den chuid is mó:  

 Athrú aeráide agus fuinneamh glan. 
 Iompar inbhuanaithe. 
 Tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe. 
 Acmhainní nádúrtha a chaomhnú agus a bhainistiú. 
 Sláinte Phoiblí. 
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 Cuimsiú sóisialta, déimeagrafaíocht agus imirce. 
 Bochtaineacht dhomhanda agus dúshláin maidir le forbairt inbhuanaithe. 

I mí Iúil 2009 ghlac an Coimisiún le hAthbhreithniú 2009 de SDS an AE. Cuirtear béim ann go 
ndearna an AE le roinnt blianta anuas sruthlíniú ar fhorbairt inbhuanaithe isteach i raon 
leathan dá chuid beartas. Dheimhnigh an Chomhairle Eorpach i mí na Nollag 2009 
“Sustainable development remains a fundamental objective of the European Union under the 
Lisbon Treaty.” Mar a cuireadh béim air i dtuarascáil an Uachtaráin maidir le hathbhreithniú 
2009 ar Straitéis Forbartha Inbhuanaithe an Aontais, leanfar ag cur fís fhadtéarmach ar fáil sa 
straitéis a bheidh mar chuid den chreat beartais uileghabhálach maidir le gach beartas agus 
straitéis de chuid an Aontais. Teastaíonn gníomh práinneach ó roinnt treochtaí neamh-
inbhuanaithe. Teastaíonn iarrachtaí móra breise chun an lámh in uachtair a fháil ar an athrú 
aeráide agus dul in oiriúint dó, chun ídiú ard fuinnimh a laghdú san earnáil iompair agus chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar an méid bithéagsúlachta agus acmhainní nádúrtha atá á 
gcailleadh i láthair na huaire. Caithfear fócas níos láidre a bheith ann sa todhchaí má táthar 
chun athrú chuig geilleagar sábháilte inbhuanaithe atá íseal ar charbóin agus ina bhfuil 
beagán ionchuir. 
 
3.2.1.4 Prótacal Kyoto 
Is comhaontú é Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
Athrú Aeráide (UNFCCC nó FCCC), a bhfuil sé mar aidhm leis téamh domhanda a chomhrac. 
Is conradh comhshaoil idirnáisiúnta é UNFCCC a bhfuil sé mar sprioc leis é seo a leanas a 
bhaint amach: "stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level 
that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system."  
 
Glacadh an Prótacal an chéad lá riamh an 11 Nollaig 1997 in Kyoto, sa tSeapáin, agus tháinig 
sé i bhfeidhm an 16 Feabhra 2005. Go dtí seo tá an prótacal sínithe agus daingnithe ag 191 
stát. Faoin bPrótacal, tá tiomantas tugtha ag 37 tír Iarscríbhinn 1 laghdú a dhéanamh ar 
gháis cheaptha teasa (GCT) (dé-ocsaíd charbóin, meatán, ocsaíd nítriúil, heicseafluairíd 
sulfair) agus ar dhá ghrúpa gás (hidreafluaracarbóin agus sárfhluaracarbóin) arna dtáirgeadh 
acu, agus thug gach ballstát tiomantais ghinearálta. Ag na cainteanna, d’aontaigh tíortha 
Iarscríbhinn I le chéile laghdú 5.2% ar an meán a dhéanamh ar a gcuid astaíochtaí gáis 
cheaptha teasa don tréimhse 2008-2012. Tá an laghdú sin i gcomhréir lena gcuid astaíochtaí 
bliantúla i mbonnbhliain, 1990 de ghnáth. I ndiaidh chruinniú Chomhdháil na bPáirtithe leis 
an gCoinbhinsiún ar an Athrú Aeráide (COP) i gCóbanhávan, 2009, rinne an AE athbhreithniú 
ar a thiomantas gáis cheaptha teasa a laghdú tríd an sprioc a mhéadú go dtí laghdú 20% ar 
leibhéil 1990 faoin mbliain 2020. 
 
 
3.2.2 Cáilíocht an Aeir 
 
3.2.2.1 Foilsíodh an Treoir maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh agus 
maidir le hAer Níos Glaine don Eoraip (2008/50/CE) i mí Bealtaine 2008.  Tháinig sé in 
ionad na Creat-Treorach ar Cháilíocht an Aeir 1996 agus in ionad an chéad, an dara agus an 
tríú Mac-Threoir a ghabh leis inar leagadh síos teorainneacha maidir le truailleáin faoi leith.  
 
Is é cuspóir an AE maidir le cáilíocht an aeir ‘to achieve levels of air quality that do not result 
in unacceptable impacts on, and risks to, human health and the environment’.   
 
Tá na gnéithe seo a leanas ar na príomhghnéithe de chur i bhfeidhm na dTreoracha ar 
Cháilíocht an Aeir:  

 Dearbhaíonn na Ballstáit saincheantair agus ceirtleáin, lena gcumhdaítear an chríoch 
ar fad. Is ionann na saincheantair agus ceantair bhunúsacha lena bhforordaítear 
forálacha measúnaithe agus bainistíochta. 

 Nuair a dhéantar measúnú ar cháilíocht an aeir thimpeallaigh trí mhonatóireacht, trí 
shamhaltú, agus trí mheastachán oibiachtúil cuirtear faisnéis ar fáil faoi mar atáthar 
ag comhlíonadh na gcaighdeán comhshaoil agus tugtar treoir maidir le breis 
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iarrachtaí chun truailliú aeir a laghdú. Cumhdaítear na híoscheanglais measúnaithe sa 
mheasúnú atá leagtha síos sa treoir chomh maith leis an measúnú breise a dhéanann 
an Ballstát cosúil le leithdháileadh foinsí, go háirithe i gceirtleáin agus i limistéir ina 
dtarlaíonn truailliú mór. 

 Truailliú aeir a bhainistiú: d’fhonn na héifeachtaí tromchúiseacha a bhíonn ag truailliú 
aeir ar shláinte agus ar an gcomhshaol a laghdú, ní mór bearta a ghlacadh. Tógtar 
roinnt beart ar leibhéal an Chomhphobail, cosúil le cáilíocht an bhreosla agus 
caighdeáin táirgí (mar shampla caighdeáin EURO le haghaidh feithiclí nua). I limistéir 
áirithe is gá do Bhallstáit bearta eile a ghlacadh chun cloí leis an reachtaíocht. 
Cuirtear na bearta seo maidir le truailliú aeir a laghdú i dtoll a chéile i bpleananna 
cáilíochta aeir nó i gcláir ina ndéantar cur síos ar conas atá ag éirí leis na bearta 
comhchruinnithe a thabhairt faoin teorainn nó faoi na sprioc-luachanna faoi seach 
faoin dáta gnóthachtála. 

 Faisnéis phoiblí: Ní bhíonn ach fíorbheagán faisnéise sna ceanglais agus ní mór an 
fhaisnéis sin a thabhairt don phobal maidir le measúnú ar chomhchruinnithe. Ní mór 
freisin go mbeadh fáil ag an bpobal ar phleananna agus ar chláir laghdaithe. Bíonn gá 
le gníomhartha faoi leith nuair a sháraítear tairsí faisnéise agus rabhaidh, trína 
gcuirtear an pobal ar an eolas faoi na contúirtí don tsláinte agus an t-iompar 
pearsanta a mholtar chun nochtadh a íoslaghdú. 

 Bíonn gá torthaí measúnaithe agus an fhaisnéis maidir le pleananna agus cláir a 
thuairisciú chun cur ar chumas an Choimisiúin comhlíonadh le forálacha na 
dtreoracha a mheas, chomh maith le faisnéis chóimheasta maidir le measúnú agus 
bainistiú ar cháilíocht an aeir a thabhairt don Choimisiún, do na Ballstáit, do pháirtithe 
leasmhara eile cosúil leis an nGníomhaireacht Eorpach Comhshaoil agus don phobal 
freisin. 

3.2.2.2 An Treoir maidir le hUasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta 2001/81/CE 
(Treoir NEC) 
Éilítear le cur chun feidhme na treorach go ndéanfadh Ballstáit cláir náisiúnta a fhorbairt in 
2002 agus, nuair is gá, go ndéanfaidís athbhreithniú ar na bpleananna sin in 2006 agus é mar 
aidhm uasteorainneacha socraithe d'astaíochtaí náisiúnta a chomhlíonadh faoi 2010 agus ina 
dhiaidh sin. Ní mór do thuilleadh Ballstát a gcuid fardal astaíochtaí a thuairisciú don GCE agus 
don Choimisiún Eorpach d'fhonn monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus 
comhlíonadh a dheimhniú.  
 
Aithníodh bearta lárnacha sa Straitéis Théamach ar Thruailliú Aeir in 2005 agus glacfar na 
bearta sin d'fhonn cuidiú chun cuspóirí eatramhacha 2020 maidir le sláinte an duine agus an 
comhshaol a chomhlíonadh. Aithníodh athbhreithniú na Treorach NEC mar cheann de na 
bearta lárnacha. 
 
 
3.2.3 Fuinneamh 
 
 
3.2.3.1 Treoir 2009/28/CE maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur 

chun cinn 
In 2007, d'aontaigh an tAontas Eorpach spriocanna nua aeráide agus fuinnimh 20-20-20 faoi 
2020 – laghdú 20% ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa faoi 2020; 20% éifeachtúlacht 
fuinnimh faoi 2020 agus 20% de thomhaltas fuinnimh an AE le teacht as foinsí in-athnuaite 
faoi 2020. Leagtar síos i dTreoir 2009/28/CE maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a 
chur chun cinn an bunús d'fhonn sprioc 20% d'fhuinneamh in-athnuaite an AE a bhaint 
amach faoi 2020. Faoi théarmaí na Treorach, leagtar síos sprioc fuinnimh in-athnuaite do 
gach Ballstát agus tá siad faoi cheangal go haonair ag an sprioc, rud a chuideoidh chun sprioc 
fhoriomlán an AE a bhaint amach. Iarrtar ar gach Ballstát plean gnímh náisiúnta um 
fhuinneamh in-athnuaite a ghlacadh. Leagtar amach sna pleananna sin spriocanna náisiúnta 
na mBallstát maidir leis an sciar fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a ídeofar i gcúrsaí iompair, i 
leictreachas agus i dteas agus i bhfuarú in 2020, ag cur na héifeachtaí a bheidh ag bearta 
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beartais eile a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh ar thomhaltas deiridh fuinnimh san 
áireamh. 
 
 
3.2.4 Cosaint agus Bainistiú Uisce 
 
 
3.2.4.1 Creat-Treoir Uisce (2000/60/CE) arna leasú 
Glacadh an Creat-Treoir Uisce (WFD) in 2000 in iarracht creat a leagan síos chun dobharlaigh 
a chosaint laistigh den AE lena n-áirítear: 

 uiscí dromchla intíre; 
 screamhuisce;  
 uiscí inbhir; agus 
 uiscí cósta. 

 Is iad príomhaidhmeanna an na Creat-treorach Uisce:  

 raon na cosanta uisce a shíneadh chuig gach uisce, uisce dromchla agus 
screamhuisce.  

 "stádas maith" a bhaint amach le haghaidh gach uisce faoi spriocdháta socraithe.  
 bainistiú uisce bunaithe ar abhantraí.  
 "cur chuige comhcheangailte" maidir le luachanna teorann astaíochtaí agus 

caighdeáin cháilíochta.  
 na praghsanna a fháil ceart. 
 rannpháirtíocht níos mó ón saoránach.  
 reachtaíocht a phríomhshruthú.  

Is é cuspóir na Treorach go bunúsach "stádas maith éiceolaíoch agus ceimiceach" a bhaint 
amach d'uiscí uile an Chomhphobail faoin mbliain 2015. 

3.2.4.2 Treoir maidir le Tuilte (2007/60/CE)  
Tháinig Treoir 2007/60/CE maidir le rioscaí tuilte a mheas agus a bhainistiú i bhfeidhm an 26 
Samhain 2007. Tá sé mar aidhm ag an Treoir creat comhchoiteann a leagan síos lena 
ndéanfar an baol a bhaineann le tuilte laistigh den Aontas Eorpach do shláinte an duine, don 
chomhshaol, do mhaoin agus do ghníomhaíocht gheilleagrach a mheas agus a laghdú. Éilíonn 
an Treoir seo ar Bhallstáit measúnú a dhéanamh cibé an bhfuil gach cúrsa uisce agus líne 
cósta i mbaol ó thuilte, d'fhonn méid na dtuilte a leagan amach agus na sócmhainní agus na 
daoine atá i mbaol sna ceantair sin agus bearta leordhóthanacha agus comhordaithe a 
ghlacadh chun an riosca tuilte sin a laghdú. Áirítear leis sin pleananna bainistíochta riosca i 
gcás tuilte a ullmhú agus a chur i bhfeidhm maidir le gach limistéar abhantraí. Déantar 
forghníomhú freisin leis an Treoir seo ar na cearta atá ag an bpobal rochtain a fháil ar an 
bhfaisnéis seo agus cead cainte a bheith acu maidir leis an bpróiseas pleanála. 
 
 
3.2.4.3 An Treoir um Uisce Óil, (98/83/CE) 1998 
Is éard atá i gceist leis an Treoir seo ná cosaint a thabhairt do shláinte an duine trí cheanglais 
sláinteachais agus glaineachta a leagan síos nach mór d'uisce óil a chomhlíonadh laistigh den 
Chomhphobal. 
 

 Leagtar síos caighdeáin cháilíochta maidir le cáilíocht uisce óil ón sconna 
(paraiméadair mhicribhitheolaíochta, cheimiceacha agus orgánaileipteacha) agus an 
oibleagáid ghinearálta nach mór d'uisce óil a bheith folláin agus glan. 

 Cuirtear dualgas ar Bhallstáit monatóireacht rialta a dhéanamh ar cháilíocht uisce óil 
agus faisnéis imleor agus chun dáta a thabhairt do chustaiméirí maidir le cáilíocht a 
gcuid uisce óil.  
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 Féadfaidh Ballstáit díolmhú a thabhairt do sholáthairtí uisce a fhreastalaíonn ar níos lú 
ná 50 duine nó a chuireann níos lú ná 10 m3 d'uisce óil ar fáil in aghaidh an lae ar an 
meán agus d'uisce i ngnóthais próiseála bia áit nach féidir le cáilíocht an uisce 
tionchar a bheith aige ar fholláine an bhia-ábhair nuair atá sé réitithe.  

 
3.2.4.4 Treoir an CE um Iasc Fionnuisce, (78/659/CEE) 1978 
Is é aidhm Threoir an AE um Iasc Fionnuisce (78/659/CEE) ná iascra a chosaint ó sceitheadh 
truaillithe isteach in uiscí agus leagtar amach inti nósanna imeachta monatóireachta agus 
samplála uisce agus sainmhínithe. Dhaingnigh Éire an Treoir le I.R. 293 de 1988, agus é mar 
aidhm na dobharlaigh fhionnuisce sin arna n-aithint ag Ballstáit a chosaint mar uiscí atá 
oiriúnach le haghaidh daonraí éisc a choinneáil. Déanfar an Treoir a aisghairm in 2013 le 
Creat-Treoir Uisce an AE. 
 
3.2.4.5 An Treoir nua maidir le Screamhuisce, (2006/118/CE) 2006 
Bunaítear réimeas leis an treoir seo ina leagtar amach caighdeáin cháilíochta d'uisce faoi 
thalamh agus tugtar isteach bearta chun truailleáin a théann isteach i screamhuisce a chosc 
nó teorainn a chur leo. Leagtar síos critéir cháilíochta sa treoir ina gcuirtear saintréithe áitiúla 
san áireamh agus lena dtugtar deis feabhsúcháin bhreise a dhéanamh bunaithe ar shonraí 
monatóireachta agus ar eolas nua eolaíochta. Dá bhrí sin is ionann an treoir agus freagairt 
chomhréireach agus freagairt mhaith ó thaobh na heolaíochta de ar cheanglais na Creat-
Treorach Uisce (WFD) toisc go mbaineann sé le measúnuithe a dhéanamh ar stádas 
ceimiceach screamhuisce agus treochtaí móra agus seasta i dtreo ardú ar chomhchruinnithe 
truailleán a aithint agus a aisiompú. Beidh ar Bhallstáit na caighdeáin a leagan síos ar an 
leibhéal is oiriúnaí agus riochtaí áitiúla nó réigiúnacha a chur san áireamh.  
 
Comhlánaíonn an treoir screamhuisce an Creat-Treoir Uisce. Éilítear leis: 

 go leagfaí caighdeáin cháilíochta screamhuisce síos faoi dheireadh na bliana 2008; 
 go ndéanfaí staidéar ar threochtaí truaillithe trí shonraí reatha a úsáid agus sonraí atá 

éigeantach leis an gCreat-Treoir Uisce (a dtagraítear dó mar sonraí "leibhéal 
bonnlíne" a fuarthas in 2007-2008); 

 go ndéanfaí treochtaí truaillithe a aisiompú ionas go mbainfear cuspóirí comhshaoil 
amach faoi 2015 trí na bearta atá leagtha amach sa Chreat-treoir Uisce a úsáid; 

 go mbeadh na bearta chun ionchuir truailleán i screamhuisce a chosc nó teorainn a 
chur leo i mbun oibre ionas go bhféadfar cuspóirí comhshaoil na Creat-treorach Uisce 
a bhaint amach faoi 2015; 

 go ndéanfaí athbhreithnithe ar fhorálacha teicniúla na treorach in 2013 agus gach sé 
bliana ina dhiaidh sin; 

 go gcomhlíonfaí critéir maidir le stádas maith ceimiceach (bunaithe ar chaighdeáin an 
AE maidir le níotráití agus lotnaidicídí agus ar luachanna tairsí arna mbunú ag 
Ballstáit). 

 
3.2.4.6 Treoir an CE um Cháilíocht Uisce Snámha, (2006/7/CE) 2006  
Neartaítear na rialacha lena ráthaítear cáilíocht an uisce snámha leis an Treoir seo. 
Comhlánaíonn sí Treoir 2000/60/CE maidir le cosaint agus bainistiú uisce. 

Gach bliain, éilítear ar na Ballstáit na huiscí snámha ina gcríoch a aithint agus fad an tséasúir 
snámha a shainmhíniú. 

Cuirfidh siad monatóireacht ar bun ag an suíomh is mó a úsáideann snámhóirí nó san áit is 
mó a bhfuil an baol truaillithe. Déanfar monatóireacht trí shampláil: 

 ceithre shampla, lena n-áirítear ceann roimh thús an tséasúir snámha. 
 trí shampla mura dtéann an séasúr thar ocht seachtaine nó má tá an réigiún faoi réir 

ag srianta tíreolaíocha speisialta. 
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Cuirfidh Ballstáit torthaí a gcuid monatóireachta in iúl don Choimisiún Eorpach agus beidh cur 
síos ann ar na bearta bainistíochta ar cháilíocht an uisce. Féadfar monatóireacht a chur ar 
fionraí i gcásanna eisceachtúla chomh luath is a bhíonn an Coimisiún ar an eolas. 
 
3.2.4.7 An Treoir um Shliogéisc, (2006/113/CE), 2006 
Baineann an Treoir le cáilíocht na n-uiscí sliogéisc .i. na huiscí atá oiriúnach le haghaidh 
sliogéisc a fhorbairt iontu (moilisc dhébhlaoscacha agus ghastrapódacha). 

Baineann sé leis na huiscí sin ar an gcósta agus le huiscí goirt a dteastaíonn cosaint nó 
feabhas uathu d'fhonn ligean do shliogéisc forbairt agus cuidiú le cáilíocht ard na dtáirgí 
sliogéisc atá deartha le haghaidh tomhaltas daonna. 

Leagtar síos paraiméadair sa Treoir atá infheidhme maidir le huiscí sliogéisc ainmnithe, 
luachanna táscacha, luachanna éigeantacha, modhanna tagartha anailíse agus an mhinicíocht 
íosta chun samplaí agus tomhais a ghlacadh. 

Tá na paraiméadair atá infheidhme maidir le huiscí sliogéisc socraithe maidir le pH, teocht, 
dath, solaid ar fuaidreamh, salandacht, ocsaigin thuaslagtha agus substaintí áirithe a bheith i 
láthair nó comhchruinniú díobh (hidreacarbóin, miotail, substaintí orgánahalaiginithe). 

Aistríodh an fhreagracht maidir leis an Treoir um Shliogéisc in Éirinn ón Roinn Talmhaíochta, 
Iascaigh agus Bia chuig an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil an 5 Samhain 2008. 
 
3.2.4.8 Treoir an CE um Níotráití (91/676/CEE), 1991 
Tá sé mar aidhm ag an Treoir um Níotráití (1991) cáilíocht an uisce a chosaint ar fud na 
hEorpa trí chosc a chur ar níotráití ó fhoinsí talmhaíochta screamhuiscí agus uiscí dromchla a 
thruailliú agus úsáid dea-chleachtas feirmeoireachta a chur chun cinn.  

Is cuid lárnach den Chreat-Treoir Uisce í an Treoir um Níotráití agus í ar cheann de na 
príomhuirlisí ó thaobh uiscí a chosaint i gcoinne brúnna talmhaíochta.  

Ní mór cód cleachtais a dhréachtú, ina gcumhdófar bearta cosanta amhail tréimhsí iomchuí 
chun leasachán a scaipeadh agus chun soithí stórála a thógáil. Rinneadh an Treoir a thrasuí i 
ndlí na hÉireann le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dea-Chleachtas Talmhaíochta le 
haghaidh Cáilíocht Uisce a Chosaint) 2006 (I.R. Uimh. 378 de 2006). 
I measc na bpíosaí eile reachtaíochta idirnáisiúnta agus náisiúnta atá tábhachtach agus ina 
dtugtar na príomhfhorálacha reachtúla nach mór don chomhairle a chomhlíonadh agus í ag 
cosaint an chomhshaoil, áirítear iad seo a leanas: 
 

 An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007. 
 Na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (Údarú), 2007 agus gach údarú arna eisiúint 

faoi na Rialacháin seo. 
 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2), 2007  
 Rialacháin na gComhphobal Eorpach um Chuspóirí Comhshaoil (Uisce Dromchla), 

2009. 
 Rialacháin na gComhphobal Eorpach um Chuspóirí Comhshaoil (Screamhuisce), 2010. 
 An Creat-Treoir Uisce, arna cur chun feidhme in Éirinn trí na Rialacháin um Beartas 

Uisce, 2003. 
 An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977-2007. 
 An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil, 2003. 
 Rialacháin CE um Chuspóirí Comhshaoil (Uiscí Dromchla), 2009. 
 Rialacháin CE um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008. 
 Rialacháin CE um Cháilíocht Uiscí Sliogéisc (Leasú), 2009. 
 Rialacháin CE um Chuspóirí Comhshaoil (Diúilicín Péarla Fionnuisce), 2009. 
 Rialacháin CE um Dhea-Chleachtas Talmhaíochta le haghaidh Cáilíocht Uisce a 

Chosaint, 2009. 
 Rialacháin CE um Dhliteanas Comhshaoil, 2008. 
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3.2.5 Bainistiú Dramhaíola 
 
3.2.5.1 An Treoir maidir le Dramhaíl (2008/98/CE), 2008 
Leagtar síos sa Treoir seo creat dlíthiúil chun dramhaíl a láimhseáil laistigh den Chomhphobal. 
Tá sé mar aidhm aici an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint trí na héifeachtaí 
dochracha a bhaineann le giniúint dramhaíola agus le bainistiú dramhaíola a chosc. 

Baineann sé le gach cineál dramhaíola ach amháin iad seo a leanas: 

 eisiltigh ghásacha; 
 gnéithe radaighníomhacha; 
 pléascáin dhíchoimisiúnaithe; 
 ábhar faecach; 
 fuíolluiscí; 
 fotháirgí ainmhithe; 
 conablaigh ainmhithe a cailleadh ar bhealach eile seachas iad a mharú; 
 gnéithe a éiríonn as acmhainní mianracha. 

D'fhonn cosaint níos fearr a thabhairt don chomhshaol, éilítear sa Treoir ar Bhallstáit bearta a 
ghlacadh lena gcuid dramhaíola a láimhseáil ag teacht leis an ordlathas seo a leanas atá 
liostaithe in ord tosaíochta: 

 cosc;  
 ullmhú le haghaidh athúsáide; 
 athchúrsáil;  
 gnóthú eile, go háirithe gnóthú fuinnimh; 
 diúscairt. 

Is féidir le Ballstáit bearta reachtacha a chur chun feidhme d'fhonn an t-ordlathas láimhseála 
dramhaíola seo a atreisiú. Mar sin féin, ba cheart dóibh a chinntiú nach gcuireann bainistiú 
dramhaíola sláinte an duine i mbaol agus nach ndéanann sé dochar don chomhshaol. 

 
3.2.5.2 Treoir an AE um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh (91/271/CEE), 1991 
Is é aidhm na Treorach um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh uiscí dromchla intíre a chosaint ó na 
héifeachtaí tromchúiseacha a bhaineann le sceitheadh fuíolluisce uirbigh agus sceitheadh 
fuíolluisce thionsclaíoch in-bhithmhillte faoi leith (go háirithe ón tionscal agraibhia). 
Tá sé mar aidhm leis a chinntiú nach mbíonn tionchar diúltach ar cháilíocht an uisce i 
dtimpeallachtaí uisceacha de bharr sceití neamhrialaithe fuíolluisce uirbigh, ó ghléasraí 
cóireála séarachais mar shampla. Sainordaítear leis go gcuirfear córais bailithe agus cóireála 
iomchuí i bhfeidhm faoi spriocdhátaí éagsúla a bhaineann le hachar limistéir uirbigh. 
Socraítear dátaí sprice chun leibhéil shonraithe de shaoráidí bailithe agus cóireála a sholáthar. 
Go háirithe i gcás gach ceirtleán uirbeach os cionn choibhéis 2,000 duine, éilítear foráil leis 
córais shéarachais agus cóireálacha fuíolluisce tánaisteacha (.i. bitheolaíocha) a sholáthar. 
Éilítear leis freisin go mbainfí leas as cóireáil thánaisteach faoi dhátaí sonraithe éagsúla. I 
gcás ina bhfuil an timpeallacht ina bhfaightear na saoráidí íogair, agus faoi réir eisceachtaí 
áirithe, ní mór bearta cóireála breise a chur i bhfeidhm. 
 
Tháinig an Treoir i bhfeidhm i mí an Mheithimh 1993 agus rinneadh é a thrasuí isteach i ndlí 
na hÉireann leis na Rialacháin um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh, 2001 (I.R. Uimh. 254 de 
2001). 
 
3.2.5.3 Treoir an AE maidir le Dramhaíl, (2006/12/CE), 2006 
Éilítear leis an Treoir seo ar Stáit an AE pleananna bainistithe dramhaíola a fhoilsiú. Éilítear 
leis córas ceadanna agus cláraithe a chur i bhfeidhm d'fhonn gach bonneagar bainistithe 
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dramhaíola a údarú, chomh maith leis na buncheanglais a leagan síos nach mór a 
chomhlíonadh ionas go n-eiseofar na húdaruithe reachtúla seo. 
 
3.2.5.4 Treoir an AE maidir le Dramhaíl a chur i Líonta Talún (1999/31/CE), 1999 
Tá sé i gceist leis an Treoir na héifeachtaí tromchúiseacha a bhaineann le dramhaíl a chur i 
líonta talún ar an gcomhshaol a chosc nó a laghdú. 
 
Sainmhínítear sa treoir na catagóirí éagsúla dramhaíola (dramhaíl chathrach, dramhaíl 
ghuaiseach, dramhaíl neamhghuaiseach agus dramhaíl thámh) agus baineann sí le gach 
líonadh talún, arna sainmhíniú mar shuíomhanna diúscartha dramhaíola chun dramhaíl a shil-
leagan ar thalamh nó isteach i dtalamh. 
 
Sainordaítear sraith spriocanna sa Treoir maidir le Líonadh Talún d'fhonn laghdú mór a 
dhéanamh ar dhramhaíl chathrach in-bhithmhillte a chuireann tíortha an AE i líonta talún. 
 
 
3.2.6 An Oidhreacht Nádúrtha agus Chultúrtha 
 
3.2.6.1 An Coinbhinsiún Eorpach chun an Oidhreacht Seandálaíochta a Chosaint, 

1992 (Coinbhinsiún Valletta) 
Dhaingnigh Éire an Coinbhinsiún seo in 1997 agus dá bhrí sin tá an tÚdarás Pleanála faoi 
cheangal dlíthiúil aige. Is é aidhm an Choinbhinsiúin ‘protect the archaeological heritage as a 
source of the European collective memory and as an instrument for historical and scientific 
study’. Éilítear leis go dtabharfaí comaoin chuí do shaincheisteanna seandálaíochta ag gach 
céim den phróiseas pleanála agus forbartha. 
 
3.2.6.2 An Coinbhinsiún maidir le hOidhreacht Ailtireachta na hEorpa a Chosaint, 

1985 (Coinbhinsiún Granada) 
Tá Coinbhinsiún 1985 maidir le hOidhreacht Ailtireachta na hEorpa a Chosaint, a dhaingnigh 
Éire in 1997, ceaptha chun beartais maidir le caomhnú agus feabhsú oidhreacht na hEorpa a 
atreisiú agus a chur chun cinn. Tá dhá aidhm ag an gCoinbhinsiún, agus baineann sé le 
beartais oidhreachta seandálaíochta a chur chun cinn agus bearta comhoibrithe ar fud na 
hEorpa a chothú ag an am céanna. Cumhdaítear séadchomharthaí, grúpaí foirgneamh agus 
suíomhanna a bhfuil tábhacht leo leis an gCoinbhinsiún, agus éilítear ann go ndéanfaí fardal 
náisiúnta d'oidhreacht ailtireachta a fhorbairt. Ní mór bearta cosanta dlí a leagan síos, ina 
mbeidh córas údaraithe foirmiúil a bheidh de dhíth i gcás oibreacha a mbeidh tionchar acu ar 
shuíomhanna agus ar struchtúir faoi chosaint. Bítear ag iarraidh comaoineacha caomhnaithe 
oidhreachta ailtireachta a bheith mar ghné de na próisis pleanála réigiúnacha agus baile atá 
ag sínitheoirí an Choinbhinsiúin. 
 
3.2.6.3 An Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda 
Ghlac Comhdháil Ghinearálta Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe (UNESCO) leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda ag an 17ú 
seisiún dá cuid i bPáras an 16 Samhain 1972. Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm in 1975. I 
mí Lúnasa 1974, bhí an Astráil ar cheann de na chéad tíortha a dhaingnigh an Coinbhinsiún.  

Tá sé mar aidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda comhoibriú a 
chur chun cinn i measc náisiún d'fhonn an oidhreacht a chosaint ar fud an domhain, 
oidhreacht a bhfuil sárluach uilíoch chomh mór sin ag baint léi is go bhfuil a caomhnú 
tábhachtach ar mhaithe le glúine reatha agus glúine amach anseo. 

Murab ionann agus seacht n-iontas mhóra an tsaoil, tá sé i gceist go ndéanfar caomhnú go 
brách na breithe ar mhaoine ar an Liosta Oidhreachta Domhanda. 

3.2.6.4 Straitéis Bithéagsúlachta an AE go dtí 2020 
I mí na Bealtaine 2011 ghlac an Coimisiún Eorpach straitéis nua chun stop a chur le 
caillteanas na bithéagsúlachta agus na seirbhísí éiceachórais san AE faoin mbliain 2020. Tá sé 
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phríomhsprioc i gceist, agus 20 gníomh chun cuidiú leis an Eoraip a sprioc a bhaint amach. 
Cumhdaítear iad seo a leanas sna sé sprioc:  

 Cur chun feidhme iomlán reachtaíocht dúlra an AE d'fhonn an bhithéagsúlacht a 
chosaint.  

 Cosaint níos fearr d'éiceachórais, agus úsáid níos mó a bhaint as bonneagar glas.  
 Talmhaíocht agus foraoiseacht níos inbhuanaithe.  
 Bainistiú níos fearr ar stoic éisc.  
 Rialuithe níos déine ar speicis choimhthíocha ionracha.  
 Rannchuidiú níos mó ón AE d'fhonn caillteanas na bithéagsúlachta domhanda a 

sheachaint.  

Tá an straitéis ag teacht leis an dá ghealltanas a thug ceannairí an AE i mí an Mhárta 2010. 
Baineann an chéad cheann le sprioc ceannlíne 2020: "Halting the loss of biodiversity and the 
degradation of ecosystem services in the EU by 2020, and restoring them in so far as 
feasible, while stepping up the EU contribution to averting global biodiversity loss"; baineann 
an dara ceann le fís 2050: “By 2050, European Union biodiversity and the ecosystem services 
it provides – its natural capital – are protected, valued and appropriately restored for 
biodiversity's intrinsic value and for their essential contribution to human wellbeing and 
economic prosperity, and so that catastrophic changes caused by the loss of biodiversity are 
avoided.” 
 
3.2.6.5 Treoir an AE maidir le hÉin Fhiáine a Chaomhnú, (2009/147/CE) 1979 
Cinntítear leis an Treoir go mbeidh cosaint fhorleathan ann d'éin fhiáine uile na hEorpa, agus 
aithnítear 194 speiceas agus fospeiceas ina measc atá go háirithe faoi bhagairt agus óna 
dteastaíonn bearta caomhnaithe speisialta. Tá roinnt codanna ag baint leis an scéim seo: 
 
Iarrtar ar Bhallstáit Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) a ainmniú le haghaidh 194 
speiceas atá go háirithe faoi bhagairt agus gach speiceas éan imirceach. Is limistéir atá 
aitheanta ar bhonn eolaíoch iad Limistéir faoi Chosaint Speisialta agus iad criticiúil má tá 
speicis shonraithe, amhail bogaigh, chun teacht slán. Is cuid de líonra éiceolaíoch Natura 
2000 iad a bunaíodh faoin Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/CEE. 
 
Cuireann an dara comhpháirt cosc ar ghníomhaíochtaí a chuireann éin i mbaol go díreach, 
amhail éin a mharú nó a ghabháil d'aon turas, a gcuid neadacha a scriosadh agus a gcuid 
uibheacha a thógáil, agus gníomhaíochtaí gaolmhara amhail trádáil in éin atá beo nó marbh 
(cúpla eisceacht i gceist anseo).  
 
Leagtar síos rialacha leis an tríú comhpháirt lena gcuirtear teorainn le líon na speiceas éan ar 
féidir sealgaireacht a dhéanamh orthu (82 speiceas agus fospeiceas) agus na tréimhsí ar 
féidir sealgaireacht a dhéanamh orthu. Sainmhínítear ann freisin na modhanna sealgaireachta 
a cheadaítear (m.sh. cuirtear cosc ar shealgaireacht neamhroghnaitheach).  
 
3.2.6.6 Treoir an AE maidir le Gnáthóga Nádúrtha agus Flóra agus Fána Fiáin a 

Chaomhnú, (92/43/CEE), 1992 
I gcomhar leis an Treoir maidir le hÉin, is í an Treoir maidir le Gnáthóga an chnámh droma de 
reachtaíocht an AE maidir le cosaint an dúlra. 
Tugtar an Treoir maidir le Gnáthóga (92/43/CEE) ar an bpíosa reachtaíochta sin, agus 
rinneadh é a thrasuí i ndlí na hÉireann le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga 
Nádúrtha), 1997 (I.R. Uimh. 94 de 1997). Is é príomhsprioc na Treorach cothú na 
bithéagsúlachta a chur chun cinn trí iarraidh ar Bhallstáit bearta a ghlacadh chun gnáthóga 
nádúrtha, speicis ainmhithe agus plandaí a chothabháil, a chosaint nó a athshlánú go dtí 
stádas maith caomhnaithe, agus cosaint láidir a thabhairt isteach do na gnáthóga agus na 
speicis sin a bhfuil tábhacht Eorpach leo. I gcás na hÉireann, áirítear leis na gnáthóga sin 
portaigh ardaithe, bratphortaigh ghníomhacha, turlaigh, dumhcha, machairí (mánna 
gainmheacha loma ar chósta an tuaiscirt agus an iarthair), fraochmhánna, lochanna, 
aibhneacha, coillearnach, inbhir agus góilíní. Tá foráil sa Treoir le haghaidh líonra suíomhanna 
faoi chosaint ar a dtugtar líonra Natura 2000, a chuireann teorainn le méid agus le cineál na 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 3: Athbhreithniú ar bheartais ábhartha ar phleananna agus 
ar chláir  

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 26 

forbartha a bhféadfadh éifeacht dhíobhálach a bheith aici ar an bhflóra agus fána a aithnítear 
istigh ann. Is cuid de Líonra Natura 2000 iad na Limistéir Chaomhantais Speisialta (SAC) agus 
dá bhrí sin ceanglaítear ar Éirinn limistéir iomchuí a mholadh mar limistéir atá ainmnithe mar 
SACanna lena chinntiú go ndéantar na gnáthóga nádúrtha agus na gnáthóga speiceas a 
chothú agus a athshlánú más gá chuig stádas maith caomhnaithe. Tá speicis ainmhithe agus 
plandaí a dteastaíonn cosaint dhian uathu liostaithe sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an 
Treoir. Meastar gurb í an Treoir maidir le Gnáthóga an tionscnamh is tábhachtaí san AE a 
thacaíonn leis an mbithéagsúlacht náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
 
3.2.6.7 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 
Comhdhlúthaíonn na rialacháin seo Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga 
Nádúrtha) 1997 go dtí 2005 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga 
Nádúrtha) (Rialú Gníomhaíochtaí Áineasa) 2010, chomh maith le haghaidh a thabhairt ar 
theipeanna trasuímh a aithníodh i mbreithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. 
 
Éilítear le hAirteagail 6(1) agus (2) de na Rialacháin ar Bhallstáit bearta caomhnaithe iomchuí 
a ghlacadh chun gnáthóga agus speicis a chothú agus a athshlánú, a bhfuil suíomh ainmnithe 
dóibh, agus stádas maith caomhnaithe a thabhairt dóibh arís. Anuas air sin éilítear sna 
Rialacháin ar Bhallstáit gníomhaíochtaí atá in ann damáiste a dhéanamh a sheachaint. Sin 
gníomhaíochtaí a d'fhéadfadh cur isteach go mór ar na speicis seo nó gnáthóga na speiceas 
faoi chosaint nó na cineálacha gnáthóige a mheath.  Faoi na rialacháin seo, aon phlean nó 
aon tionscadal ar dóigh go mbeidh éifeacht shuntasach aige ar láithreán Natura 2000, go 
haonair nó i gcomhar le pleananna nó le tionscadail eile, déanfar Measúnú Iomchuí orthu 
chun na himpleachtaí a bheidh acu don láithreán a chinneadh.  
 
Ní féidir leis na húdaráis inniúla aontú leis an bplean nó leis an tionscadal ach amháin tar éis 
dóibh a fháil amach nach mbeidh drochthionchar aige ar shláine an láithreáin lena 
mbaineann. I gcásanna eisceachtúla, b'fhéidir go gceadófaí fós do phlean nó do thionscadal 
leanúint ar aghaidh, in ainneoin measúnaithe atá diúltach, ar an gcoinníoll nach bhfuil aon 
réitigh eile ann agus go meastar go bhfuil leas sáraitheach poiblí ag baint leis an bplean nó 
leis an tionscadal. I gcásanna den sórt sin ní mór don Bhallstát bearta cúitimh iomchuí a 
ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar comhtháthú foriomlán Líonra Natura 2000 a chosaint. 
Tá Airteagal 12 de na Rialacháin tábhachtach freisin toisc go dtugann sé cosaint do speicis 
faoi leith beag beann ar an áit a bhfuil siad lonnaithe.  
 
3.2.6.8 An Coinbhinsiún um Chosaint Mhuirthimpeallacht an Atlantaigh Thoir 

Thuaidh (Coinbhinsiún OSPAR) 
Tháinig Coinbhinsiún OSPAR i bhfeidhm an 25 Márta 1998. D'fhorbair OSPAR ar an gcéad dul 
síos, agus táthar ag cur i bhfeidhm, sraith cúig straitéis théamacha chun aghaidh a thabhairt 
ar na príomhbhagairtí a d'aithin sé laistigh dá chuid inniúlachta féin (An Straitéis 
Bithéagsúlachta agus Éiceachórais, an Straitéis Eotrófaithe, an Straitéis um Shubstaintí 
Guaiseacha, an Straitéis Tionscail Eischósta agus an Straitéis um Shubstaintí 
Radaighníomhacha), mar aon le Straitéis don Chlár Cómheasúnachta agus Monatóireachta, 
ina ndéantar measúnú ar stádas na timpeallachta muirí agus leantar suas cur chun feidhme 
na straitéisí agus na buntáistí a bhíonn ann dá mbarr don timpeallacht mhuirí. 
 
3.2.6.9 Coinbhinsiún na NA maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, 1992 
Tháinig an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD) i bhfeidhm an 29 
Nollaig 1993. Tá 3 phríomhchuspóir aige:  
 

1. An éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú. 
2. Úsáid inbhuanaithe a bhaint as comhpháirteanna na héagsúlachta bitheolaíche. 
3. Na buntáistí a thagann as úsáid acmhainní géiniteacha a chomhroinnt go cóir 

cothrom. 
 
Leis sin iarrtar ar gach páirtí straitéisí, pleananna nó cláir a fhorbairt chun an éagsúlacht 
bhitheolaíoch a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe agus gur chóir iad sin a 
chomhtháthú le tionscnaimh náisiúnta eile a bhféadfadh impleachtaí bithéagsúlachta a bheith 
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acu. Ní mór cláir monatóireachta a bhunú agus limistéir faoi chosaint a ainmniú go cuí, agus 
ba cheart speicis choimhthíocha mhíchuibhiúla a dhéanann bagairt ar éiceachórais a rialú. I 
mí Aibreáin 2002, thug na Páirtithe sa Choinbhinsiún gealltanas go mbainfí amach, faoi 2010, 
laghdú mór ar an méid bithéagsúlachta atá á cailleadh faoi láthair ar leibhéil dhomhanda, 
náisiúnta agus réigiúnacha. Mar sin féin, tá an sprioc a comhaontaíodh chun caillteanas na 
bithéagsúlachta a laghdú faoi 2010 fós le baint amach. 
 
 
3.2.7 Measúnacht Comhshaoil 
 
3.2.7.1 Treoir SEA - Éifeachtaí pleananna agus clár áirithe ar an gComhshaol a 

mheasúnú, (2001/42/CE), 2001 
Iarrtar sa Treoir ar lucht déanta pleananna measúnú a dhéanamh ar na héifeachtaí móra 
comhshaoil is dóigh a bhainfeadh le plean nó le clár a chur chun feidhme sula nglacfar leis an 
bplean nó leis an gclár. Tá dhá ionstraim reachtúla a rinne trasuíomh ar an Treoir SEA isteach 
i nDlí na hÉireann: 
 
Tháinig an Treoir SEA (2001/42/CEE) i bhfeidhm in 2004 agus rinneadh trasuíomh air ina 
dhiaidh sin i ndlí na hÉireann trí I.R. Uimh. 435 de 2004 Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2004 agus I.R. Uimh. 
436 de 2004 Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta) 2004 arna leasú le I.R. Uimh. 200 de 2011 Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2011 agus 
I.R. Uimh. 201 de 2011 Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta) (Leasú) 2011 faoi seach.           
 
3.2.7.2 An Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta (85/337/CEE) 

(97/11/CE), 1985 
Tháinig an Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta (85/337/CEE) i bhfeidhm in 1985 
agus baineann sé le raon leathan tionscadal poiblí agus príobháideach sainmhínithe, atá 
sainmhínithe in Iarscríbhinní I agus II den Treoir. Leasaíodh an Treoir trí huaire, in 1997, 
2003 agus 2009. Faoin Treoir, iarrtar ar Bhallstáit Measúnachtaí Tionchair Timpeallachta a 
dhéanamh ar thionscadail phoiblí agus phríobháideacha faoi leith, sula ndéantar iad a údarú, i 
gcás go gcreidtear gur dóigh go mbeadh tionchar suntasach ag na tionscadail ar an 
gcomhshaol. 
 
Rinneadh an chéad Treoir ó 1985 agus na trí leasú a bhí leis a chódú le Treoir 2011/92/AE  
an 13 Nollaig 2011. 
 
 
3.2.8 Ithir  
 
Cabhraíonn beartais éagsúla an AE (m.sh. beartais a bhaineann le huisce, dramhaíl, 
ceimiceáin, cosc ar thruailliú tionsclaíoch, cosaint an dúlra, lotnaidicídí, talmhaíocht) le cosaint 
na hithreach. Ach toisc go bhfuil aidhmeanna agus raon gníomhaíochta eile ag baint leis na 
beartais sin, ní leor iad lena chinntiú go mbeidh leibhéal cosanta sách maith ag an ithir ar fad 
san Eoraip. 
 
I mí Mheán Fómhair 2006, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Straitéis Théamach dheiridh 
maidir le Cosaint na hIthreach (COM(2006)231 Críochnaitheach) agus togra le haghaidh 
Treorach lenar bunaíodh creat chun an ithir a chosaint ar fud an AE (COM(2006)232). Is é 
cuspóir na straitéise ithir a chosaint agus a chinntiú go n-úsáidtear ar bhealach inbhuanaithe 
í, bunaithe ar na treoirphrionsabail maidir le feidhmeanna ithreach a chaomhnú, rud a 
chuirfeadh cosc ar dhíghrádú breise agus a dhéanfadh ithreacha díghrádaithe a athshlánú go 
dtí leibhéal feidhmiúlachta atá comhsheasmhach le húsáid reatha agus bheartaithe. Nuair a 
ghlacfar í, cuirfear treoir ar fáil i Straitéis Théamach ar Ithir na hEorpa (European Soil 
Thematic Strategy) agus is léi a chruthófar cur chuige na hÉireann maidir lena straitéis 
cosanta ithreach féin a fhorbairt. 
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3.2.9 Aer agus Torann 
 
3.2.9.1 An Treoir um Thorann Timpeallachta (2002/49/CE) 2002 
Tá sé mar aidhm ag an Treoir um Thorann Timpeallachta “[to] define a common approach 
intended to avoid, prevent or reduce on a prioritised basis the harmful effects, including 
annoyance, due to the exposure to environmental noise”. Chun na críche sin cuirfear roinnt 
gníomhartha i bhfeidhm diaidh ar ndiaidh. Tá sé mar aidhm ag an Treoir freisin bunús a 
sholáthar chun bearta AE a fhorbairt ina ndéanfar torann a thagann ó mhórfhoinsí a laghdú, 
go háirithe feithiclí bóthair agus iarnróid agus bonneagar, aerárthaí, trealamh faoin spéir agus 
trealamh tionsclaíoch agus innealra soghluaiste. Tá bunphrionsabail na Treorach cosúil leo sin 
atá mar bhonntaca ag beartais uileghabhálacha comhshaoil eile (amhail aer nó dramhaíl) .i.  

 Monatóireacht ar an bhfadhb chomhshaoil: trí cheangal a chur ar údaráis 
inniúla i mBallstáit "léarscáileanna torainn straitéiseacha" a dhréachtú maidir le 
mórbhóithre, iarnróid, aerfoirt agus ceirtleáin, ina n-úsáidfear táscairí torainn 

comhchuibhithe Lden (leibhéal coibhéiseach lae-tráthnóna-oíche) agus Lnight (leibhéal 
coibhéiseach oíche). Úsáidfear na léarscáileanna sin chun measúnú a dhéanamh ar 
líon na ndaoine a bhíonn cantalach agus nach bhfaigheann a ndóthain codlata ar fud 
na hEorpa.  

 An pobal a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leis an bpobal maidir le 
nochtadh do thorann, na héifeachtaí a bhíonn aige, agus na bearta a ndéantar 
machnamh fúthu chun dul i ngleic le torann, ag teacht le prionsabail Choinbhinsiún 
Aarhus  

 Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna torainn go háitiúil trí iarraidh ar 
údaráis inniúla pleananna gníomhaíochta a dhréachtú chun torann a laghdú nuair is 
gá agus cáilíocht torainn timpeallachta a choimeád i gcás go bhfuil an cháilíocht sin 
go maith. Níl aon luach teorann leagtha síos leis an treoir, ná ní fhorordaítear leis na 
bearta a úsáidfear sna pleananna gníomhaíochta, atá fós faoi lánrogha na n-údarás 
inniúil.  

 Straitéis fhadtéarmach de chuid an AE a fhorbairt, ina n-áirítear cuspóirí chun 
líon na ndaoine a gcuireann torann isteach orthu san fhadtéarma a laghdú, agus 
soláthraítear creat ann maidir le beartas reatha an Chomhphobail ar laghdú torainn 
ón bhfoinse a fhorbairt. Leis sin, rinne an Coimisiún dearbhú maidir leis na forálacha 
atá leagtha síos in airteagal 1.2 maidir le reachtaíocht a bhaineann le foinsí torainn a 
ullmhú.  

Is fiú a thabhairt ar aird, áfach, nach bhfuil luachanna teorann ceangailteacha leagtha síos sa 
Treoir reatha, ná ní fhorordaítear leis na bearta a chuirfear san áireamh sna pleananna 
gníomhaíochta, rud dá bhrí sin a fhágfaidh na saincheisteanna sin faoi lánrogha na n-údarás 
inniúil. 
 
3.2.9.2 An Clár Eorpach um Athrú Aeráide (ECCP II) 
Déantar iniúchadh sa dara Clár Eorpach um Athrú Aeráide (ECCP II) ar roghanna atá 
éifeachtúil ó thaobh costais de chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú ag teacht le 
straitéis Liospóin an AE chun fás geilleagrach agus cruthú post a mhéadú. 
 
3.2.9.3 Treoir IPPC, (2008/1/CE) 2008  
Éilítear le Treoir an AE maidir le Cosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú (IPPC) 2008 ar 
ghníomhaíochtaí tionsclaíocha agus talmhaíochta a bhfuil cumas ard truaillithe acu cead a 
bheith acu. Ní féidir an cead sin a eisiúint ach amháin má chomhlíontar coinníollacha 
comhshaoil faoi leith, ionas go mbeidh na cuideachtaí iad féin freagrach as aon truailliú a 
tharlaíonn dá mbarr a chosc agus a laghdú. 

Baineann cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú le gníomhaíochtaí tionsclaíocha agus 
talmhaíochta nua agus le cinn reatha a bhfuil cumas ard truaillithe ag baint leo, mar a 
shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir (tionscail fuinnimh, táirgeadh agus 
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próiseáil miotal, tionscal mianraí, tionscal ceimiceán, bainistiú dramhaíola, feirmeoireacht 
beostoc, srl). 

 
3.2.9.4 Tionscnamh REACH (Clárú, Meastóireacht agus Údarú Ceimiceán) an AE, 
(CE 1907/2006) 2007 
Is é REACH Rialachán an Chomhphobail Eorpaigh maidir le ceimiceáin agus úsáid shábháilte 
ceimiceán. Baineann sé le substaintí ceimiceacha a chlárú, meastóireacht a dhéanamh orthu, 
iad a údarú, agus srian a chur orthu. Tháinig an dlí i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2007. 
Leagann Rialachán REACH níos mó freagrachta ar an tionscal chun na rioscaí ó cheimiceáin a 
bhainistiú agus faisnéis shábháilteachta a sholáthar maidir leis na substaintí. Iarrtar freisin sa 
Rialachán chun ionadú forchéimneach a dhéanamh ar na ceimiceáin is contúirtí i gcás ina 
n-aithnítear roghanna eile atá oiriúnach. 
 
3.2.9.5 Treoir an AE maidir le Mórthionóiscí (Seveso II), (96/82/CE) 1996 
Tá sé mar aidhm ag an Treoir seo guaiseacha mórthionóiscí ina bhfuil substaintí 
contúirteacha i gceist a chosc. Aithnítear láithreáin ghuaiseacha mar chinn a bhfuil baol ag 
baint leo agus ba cheart teorainn a chur le forbairt i ngar do láithreáin den sórt sin. Is cuspóir 
éigeantach de Phlean Forbartha é láithreáin ghuaiseacha a rialú ar mhaithe leis an riosca a 
bhaineann le mórthionóisc a laghdú, nó teorainn a chur leis na hiarmhairtí a bheadh leis. 
 
3.2.9.6 Coinbhinsiún Stócólm 
Is conradh domhanda é Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha chun 
sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ó cheimiceáin a fhanann sa timpeallacht ar 
feadh tréimhsí fada, a scaiptear go forleathan ar bhonn tíreolaíoch, a chruinníonn i bhfíochán 
sailleach an duine agus an fhiadhúlra, agus a mbíonn éifeachtaí tromchúiseacha aige ar 
shláinte an duine nó ar an gcomhshaol. 
 
 
3.2.10 An Tírdhreach 
 
3.2.10.1 An Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa 2000 
I gCoinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa 2000, a glacadh in Florence (agus a dhaingnigh 
Éire in 2002), éilítear tiomantas maidir le beartais ar chosaint agus ar bhainistiú tírdhreacha a 
thabhairt isteach. Cuirtear cosaint, bainistiú agus pleanáil tírdhreacha an AE chun cinn ann 
mar fhreagairt ar imní ar fud na hEorpa go raibh cáilíocht agus éagsúlacht na dtírdhreach ag 
dul i léig. Is é aidhm bhunúsach an Choinbhinsiúin údaráis phoiblí a spreagadh chun beartais 
agus bearta a ghlacadh ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta d'fhonn 
tírdhreacha ar fud na hEorpa a chosaint.  
 
 
3.3 Beartas, Pleananna agus Cláir ar Leibhéal Náisiúnta 
 
3.3.1 Forbairt Inbhuanaithe 
 
3.3.1.1 Forbairt Inbhuanaithe - Straitéis d’Éirinn 1997 
Tá an straitéis forbartha inbhuanaithe náisiúnta d'Éirinn leagtha amach sa doiciméad seo. 
Foilsíodh é in 1997 chun Clár 21 a mhíniú ar scála náisiúnta agus is é príomhaidhm na 
Straitéise ná anailís chuimsitheach agus creat cuimsitheach a sholáthar lena dtabharfar deis 
forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn ar bhonn níos córasaí in Éirinn. Is é príomhaidhm an 
doiciméid forbairt inbhuanaithe a bhaint amach tríd an bhfás geilleagrach a chothromú le 
tiomantas leanúnach chun cáilíocht comhshaoil a chur chun cinn. Aithnítear sa Straitéis go 
bhfuil gá le dea-phleanáil spásúlachta agus spriocanna inbhuanaitheachta a chur san áireamh 
mar chuid de bheartais uirbeacha agus na timpeallachta tógtha. Aithnítear freisin sa Straitéis 
an tionchar ollmhór a bhíonn ag patrún agus ag dlús na forbartha uirbí ar phatrúin taistil. 
Cuirtear gníomhaíochtaí chun cinn inti ina n-iarrtar patrúin aistir níos giorra agus níos minice 
a lonnú i limistéir ina bhfuil an rochtain is mó ar iompar poiblí d'fhonn an fás ar an éileamh ar 
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iompar a laghdú. Mar phrionsabal ginearálta, déanfar an t-íoslaghdú ar an bhfás a 
d'fhéadfadh teacht ar an éileamh ar iompar a ionchorprú mar phríomh-chomaoin i bpleanáil 
úsáide talún. Tá sé mar aidhm freisin sa Straitéis líniú teorann soiléir a chinntiú idir úsáid 
talún uirbeach agus tuaithe, d'fhonn sraoilleáil uirbeach a chosc agus patrúin forbartha níos 
inbhuanaithe a spreagadh i lonnaíochtaí. 
 
 
3.3.1.2 Making Ireland’s Development Sustainable 2002 
Cuireann an tuarascáil seo le Forbairt Inbhuanaithe – Straitéis d’Éirinn, tuarascáil an rialtais 
ón mbliain 1997 atá fós mar bhunchloch an bheartais náisiúnta maidir leis an bhforbairt 
inbhuanaithe.  
 
Déantar iarracht sa tuarascáil seo na nithe seo a leanas a dhéanamh:  
 

 athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn na hÉireann go dtí seo 
maidir le forbairt inbhuanaithe a bhaint amach, 

 fócas níos fearr a chur ar fáil ó thaobh an dualgais a bhaineann le beartas comhshaoil 
agus geilleagrach a chomhtháthú níos fearr, inter alia trí bhéim níos mó a chur ar 
éifeachtúlacht acmhainní (éicéifeachtúlacht), 

 an leas is mó is féidir ó thaobh cúrsaí comhshaoil de a bhaint as na buntáistí a 
bhaineann le “geilleagar nua” na hÉireann, 

 forbairtí a tharla le déanaí i mbeartas sóisialta a léiriú, rud atá tagtha chun cinn go 
mór ó 1997 i leith, 

 aird a thabhairt ar smaointeoireacht agus ar ghníomhaíochtaí maidir le comhtháthú 
beartais agus forbairt inbhuanaithe ar leibhéil idirnáisiúnta, lena n-áirítear laistigh den 
AE agus den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta, a thabharfaidh 
tacaíocht mhaith agus spreagadh amach anseo, 

 úinéireacht níos mó ar fhorbairt inbhuanaithe agus rannpháirtíocht níos fearr inti ar 
thaobh na bpáirtithe leasmhara a chur chun cinn, lena n-áirítear mar chuid de Chlár 
21 Áitiúil, 

 gníomhaíocht amach anseo i ndáil le cosaint an chomhshaoil agus beartas maidir le 
forbairt inbhuanaithe in Éirinn a leagan amach. 

 
3.3.1.3 An Plean Forbartha Náisiúnta: Athrú Mór ar Éirinn Caighdeán Beatha Níos 

Fearr do Chách 2007-2013 
Déantar foráil sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 maidir le hinfheistíocht tháscach 
€184 billiún i réimsí leathana an bhonneagair, na fiontraíochta, an chaipitil daonna agus an 
chuimsithe shóisialta, agus sna seirbhísí sláinte, i dtithíocht shóisialta, san oideachas, i 
mbóithre, in iompar poiblí, i bhforbairt tuaithe, i dtionsclaíocht, agus i seirbhísí uisce agus 
dramhaíola. Tá formhór mór na hinfheistíochta sin (thart ar €143 billiún) á soláthar ag an 
státchiste lárnach. Is é cuspóir an phlean infheistíochta uaillmhianaigh seo caighdeán beatha 
níos fearr a sholáthar do chách laistigh de gheilleagar láidir agus bríomhar atá iomaíoch go 
hidirnáisiúnta agus a chuireann forbairt réigiúnach, ceartas sóisialta agus inbhuanaitheacht 
comhshaoil chun cinn. Tá na tosaíochtaí infheistíochta ar comhréir le cuspóirí straitéiseacha 
na Straitéise Spáis Náisiúnta maidir le forbairt réigiúnach chothrom a bhaint amach. 
 
3.3.1.4 An Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020 
Is é atá sa Straitéis Spáis Náisiúnta creat pleanála náisiúnta comhtháite d'Éirinn don 20 bliain 
atá amach romhainn. Is é aidhm na Straitéise Spáis Náisiúnta forbairt shóisialta, gheilleagrach 
agus fhisiciúil níos cothroime a bhaint amach ar fud na hÉireann, rud a dtacófar pleanáil níos 
éifeachtúla leis. Is é is aidhm don Straitéis Spáis Náisiúnta forbairt chothrom a bhaint amach 
ar fud na tíre trí raon beart a leagan amach atá le cur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach, áitiúil, agus ar leibhéal an chontae.   
 
Tá an Straitéis dírithe ar dhaoine, ar áiteanna agus ar phobail a fhorbairt. Tá sé i gceist go 
soláthróidh an Straitéis Spáis Náisiúnta leibhéal uachtair comhairle straitéisí a úsáidfear i 
gceapadh beartais an rialtais ghinearálta agus i gcreat pleanála na forbartha réigiúnaí agus 
áitiúla. Chun dul chun a dhéanamh maidir leis na haidhmeanna seo, tá sraith beartas leagtha 
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síos sa Straitéis Spáis Náisiúnta a bhaineann leis na nithe seo a leanas: fostaíocht, tithíocht, 
forbairt tuaithe, rochtain ar sheirbhísí, agus caighdeán beatha/caighdeán comhshaoil. 
Aithnítear líon beag Mol agus Tairseach Réigiúnach sa straitéis seo. Tá an Mhí lonnaithe 
taobh istigh de Réigiún Bhaile Átha Cliath agus den Lár-Réigiún Thoir mar atá sainithe sa 
Straitéis Spáis Náisiúnta. Tá an Uaimh aitheanta mar Phríomhionad Forbartha laistigh den 
réigiún. 
 
3.3.1.5 Development Plans Guidelines for Planning Authorities (2007) 
Ullmhaíodh na treoirlínte seo faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna 
leasú). Ní mór do gach údarás pleanála aird a thabhairt orthu agus a bPleananna Forbartha á 
n-ullmhú acu. Tá creat leagtha amach sna treoirlínte seo agus bainfidh Pleananna Forbartha 
ardchaighdeáin amach laistigh den chreat sin maidir leis na gnéithe seo a leanas: 
 

 conas a leagtar a n-aidhmeanna agus a gcuspóirí amach iontu; 
 conas a dhéantar iad; 
 conas a chuirtear i láthair iad; agus 
 conas a chuirtear i bhfeidhm iad agus conas a dhéantar monatóireacht orthu. 

 
Leagtar béim sna treoirlínte gur chóir go mbeadh Pleananna Forbartha ina gcatalaígh 
straitéiseacha d'athruithe dearfacha agus do dhul chun cinn, gur chóir dóibh na riachtanais a 
bheidh ann amach anseo a réamh-mheas ar bhonn oibiachtúil agus gur chóir dóibh ról 
lárnach a imirt maidir leis an gcomhshaol agus an oidhreacht a chosaint trí chreatlach 
d'fhorbairt inbhuanaithe a chur ar fáil.  
 
 
3.3.2 Miondíol 
 
3.3.2.1 Retail Planning Guidelines (2005) 
Tá ceithre leibhéal an ordlathais mhiondíola leagtha amach sna treoirlínte um pleanáil 
réigiúnach ina léirítear príomháit Bhaile Átha Cliath i struchtúr lonnaíochta an Stáit agus dlús 
cónaithe íseal ar scála beag i gceantair thuaithe ag taobh eile an phatrúin lonnaíochta. 
Ullmhaíodh Treoirlínte 2005 mar nuashonrú ar Threoirlínte bunaidh na bliana 2001 agus 
rinneadh iarracht iontu freastal ar fhorbairt trádstórais mhiondíola ar scála mór óna mbeadh 
ceantar daonra réigiúnach, nó náisiúnta fiú, ag teastáil.  
 
3.3.2.2 Draft Guidelines for Planning Authorities – Retail Planning (Samhain 2011) 

Guidelines for Planning Authorities – Retail Planning (Aibreán 2012) 
Rinne Údaráis Áitiúla na Mí aighneacht mhionsonraithe do na Draft Retail Planning Guidelines 
(Samhain 2011).  Bhí na Treoirlínte sin i bhfoirm dréachta tráth ar ullmhaíodh an Dréacht-
Phlean Forbartha. 
 
Is iad príomhchuspóirí dhréacht-Treoirlínte Miondíola 2011:  
 

 tacú le ról leanúnach na lár cathrach agus baile agus é a chosaint agus a chur chun 
cinn; 

 timpeallacht iomaíoch agus shláintiúil a éascú d'earnáil an tionscail mhiondíola;  
 comhstraitéisí miondíola nó straitéisí miondíola idir roinnt údarás a ullmhú; 
 féachaint chuige go ndéantar tograí agus beartais shoiléire maidir le forbairt 

miondíola a áireamh i ngach plean forbartha; agus 
 cineálacha forbartha a chur chun cinn ar a bhfuil rochtain fhurasta le fáil – go háirithe 

trí iompar poiblí – agus atá lonnaithe ar bhealach a spreagann turais ilchuspóra 
siopadóireachta, gnó agus fóillíochta. 

 
Is iad seo a leanas na príomhathruithe atá leagtha amach sna dréacht-treoirlínte: 

 
 Leasuithe ar uasteorainn an spáis urláir miondíola áise agus athrú go cur chuige trí 

leibhéal ina ndéantar idirdhealú i srianta uasteorann idir Baile Átha Cliath (4,000 
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m2), na ceithre phríomhchathair eile .i. Corcaigh, Luimneach, Gaillimh agus Port 
Láirge (3,500 m2), agus an chuid eile den tír (3,000 m2); 

 Coinneofar uasteorainn an spáis urláir trádstóras miondíola ag 6,000 m2 agus 
cuirfear critéir ar leith i bhfeidhm chun díolúine ón uasteorainn spás urláir seo a 
cheadú sna cúig phríomhchathair thairsí sa Straitéis Spáis Náisiúnta; agus 

 Coinneofar uasteorainn shiopaí na stáisiún líonta peitril ag 100 m2 pé áit a bhfuil 
siad. 

 Ní mór do scála an tsoláthair mhiondíola ar fud na gcathracha agus na mbailte a 
bheith ag teacht le beartais lonnaíochta na bpleananna forbartha agus na 
bpleananna áitiúla ábhartha. 

 
 
3.3.3 Tithíocht 
 
3.3.3.1 Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential 

Development in Urban Areas (Cities, Towns & Villages) (2009) 
Is é an aidhm atá leis na treoirlínte seo ná na príomhphrionsabail phleanála ba chóir a léiriú i 
bpleananna forbartha agus i bpleananna limistéir áitiúil a leagan amach. Ba chóir go mbeadh 
ullmhú agus measúnú na n-iarratas pleanála ar fhorbairt chónaithe i gceantair uirbeacha 
bunaithe ar na prionsabail seo chomh maith. Leagtar béim freisin sna treoirlínte ar an 
tábhacht a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh maidir le tógáil agus forbairt agus leagtar 
amach sraith aidhmeanna ardleibhéil le haghaidh forbairt chónaithe rathúil agus inbhuanaithe 
i gceantair uirbeacha. Áirítear orthu:  
 

 Tús áite a thabhairt do shiúl, do rothaíocht agus d'iompar poiblí, agus an gá le 
húsáid a bhaint as carranna a íoslaghdú; 

 Caighdeán beatha a bhfuil cónaitheoirí agus cuairteoirí i dteideal a bheith ag súil leis 
a chur ar fáil, ó thaobh na taitneamhachta, na sábháilteachta agus na háisiúlachta 
de; 

 Raon maith saoráidí pobail agus tacaíochta a chur ar fáil, san áit agus an tráth a 
bhfuil siad ag teastáil agus a bhfuil fáil orthu go héasca; 

  Cuma mhealltach, shlachtmhar a chur i láthair, lena mbaineann braistint áite ar leith 
agus fearann poiblí ar ardchaighdeán is féidir a chothabháil gan stró; 

 Rochtain éasca a bheith ag gach duine orthu agus é a bheith éasca an bealach a 
dhéanamh iontu; 

 Úsáid éifeachtúil talún agus fuinnimh a chur chun cinn, agus astaíochtaí gáis 
cheaptha teasa a íoslaghdú;  

 Meascán d'úsáidí talún a sholáthar chun an t-éileamh ar iompar a íoslaghdú; 
 Comhtháthú sóisialta a chur chun cinn agus cóiríocht a chur ar fáil do raon éagsúil 

de chineálacha teaghlaigh agus d'aoisghrúpaí; 
 An bonneagar glas agus an bhithéagsúlacht a fheabhsú agus a chur chun cinn; agus 
 An oidhreacht thógtha agus nádúrtha a feabhsú agus a chosaint. 

 
Maidir le Pleananna Forbartha, leagtar béim sna treoirlínte gur chóir go n-áireofaí i 
bpleananna beartais agus cuspóirí atá mar bhonn agus mar thaca ag cruthú na forbartha 
cónaithe inbhuanaithe 
 
3.3.3.2 Sustainable Rural Housing – Guidelines for Planning Authorities 2005 
Sna Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe déantar iarracht a chinntiú go dtacaítear le patrúin 
forbartha tithíochta inbhuanaithe i gceantair thuaithe agus go ndéanfaí iarracht i gcleachtais 
na n-údarás pleanála na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 

(1) A chinntiú go n-aithnítear riachtanais na bpobal tuaithe i bpróiseas an phlean 
forbartha agus go gcuirtear beartais i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéantar freastal i 
suíomhanna cuí ar chineál agus ar scála na forbartha cónaithe agus na forbartha eile 
i gceantair thuaithe a bhfuil gá leis chun pobail tuaithe a chothú. 
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(2) Bainistiú a dhéanamh ar an mbrú a thagann ó cheantair uirbeacha chun 
sceithfhorbairt a dhéanamh sna ceantair thuaithe is gaire do na príomhchathracha 
agus na príomhbhailte amhail tairseacha, moil, agus bailte móra eile. 

 
(3) Aird a thabhairt ar ghnéithe eile lena mbaineann maidir le lonnaíocht tuaithe amhail 

cosaint an chomhshaoil agus na hoidhreachta agus an gá le sláine na n-acmhainní 
geilleagracha a choinneáil. 

 
Moltar sna Treoirlínte gur chóir tús a chur leis an straitéis lonnaíochta do gach plean 
forbartha trí fhís ó thaobh na forbartha a chur chun tosaigh: 
 

 Ina ndírítear ar thacú le forbairt inbhuanaithe na limistéar seo ó thaobh cúrsaí 
geilleagracha, sóisialta agus comhshaoil ar bhealach a thacaíonn leis an ngeilleagar 
tuaithe agus le pobail tuaithe, 

 Ina gcinntítear go dtarlaíonn forbairt na gceantar tuaithe ar bhealach atá ag teacht 
le cosaint na bpríomhshócmhainní geilleagracha, comhshaoil, agus oidhreachta 
nádúrtha agus cultúrtha amhail an gréasán bóithre, cáilíocht uisce, tírdhreacha 
tábhachtacha, limistéir ríthábhachtacha aitheanta ina bhfuil acmhainn fuinnimh 
gaoithe, gnáthóga agus oidhreacht thógtha, agus 

 Ina gcuirtear forbairt agus comhdhlúthú príomhlonnaíochtaí i gceantair thuaithe 
chun cinn. 

 
3.3.3.3 Delivering Homes, Sustaining Communities, (2007) 
Déantar foráil sa ráiteas beartais seo ón mbliain 2007 do chur chuige comhtháite maidir le 
tithíocht agus pleanáil in Éirinn. Aithnítear sa bheartas go bhfuil dúshláin mhóra ó thaobh 
tithíocht nua agus seirbhísí lena mbaineann a phleanáil i gceist leis an éileamh leanúnach 
láidir ar thithíocht. Is é a bhíonn i gceist le comharsanachtaí inbhuanaithe úsáid éifeachtach a 
bhaint as talamh agus dearadh uirbeach ar ardchaighdeán, atá comhtháite go héifeachtach le 
soláthar bonneagair fhisicigh agus shóisialta chuí trí thimpeallacht ar ardchaighdeán a chur ar 
fáil; chomh maith leis sin, cuireann comharsanachtaí inbhuanaithe le soláthar suíomhanna 
mealltacha chun tacú le cuspóir na Straitéise Spáis Náisiúnta forbairt réigiúnach níos 
comhtháite a bheith ann amach anseo.  
 
3.3.3.4 Quality Housing for Sustainable Communities, (2007) 
Treoirlínte maidir le dearadh trína bhfuil sé i gceist cabhrú le cur i bhfeidhm na mbeartas atá 
leagtha amach in Delivering Homes Sustaining Communities (thuas). Is é is aidhm do na 
Treoirlínte seo prionsabail agus critéir a aithint atá tábhachtach i ndearadh tithíochta agus 
béim a leagan ar ghnéithe, ar riachtanais agus ar chaighdeáin dearaidh ar leith a fuarthas a 
bheith an-ábhartha. 
 
 
3.3.3.5 Sustainable Urban Housing: Design Standards for New Apartments. 

Guidelines for Planning Authorities (2007). 
Is é príomhaidhm na dtreoirlínte seo tithíocht uirbeach inbhuanaithe a chur chun cinn, trína 
chinntiú go gcuirfear le dearadh agus leagan amach árasán nua cóiríocht shásúil ar fáil do 
chineálacha agus do mhéideanna éagsúla teaghlaigh – lena n-áirítear teaghlaigh ina bhfuil 
leanaí – sa mheántéarma agus san fhadtéarma.  
 
Sna treoirlínte seo soláthraítear na híoschaighdeáin mholta maidir leis an méid seo a leanas: 
  

 achair urláir le haghaidh cineálacha éagsúla árasán,  
 spásanna stórála,  
 méideanna do bhalcóiní / do phaitiónna árasáin agus  
 toisí seomra le haghaidh seomraí áirithe  
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3.3.4 Iompar 
 
3.3.4.1 Iompar 21 & Infrastructure and Capital Investment 2012-2016 Medium 

Term Exchequer Framework 
Seoladh Iompar 21 in 2005. Clár infheistíochta deich mbliana (2006-2016) atá ann trína 
ndéanfar infheistíocht €34.4 billiún i mbonneagar iompair ar fud na hÉireann.  Is é 
príomhaidhm na Straitéise seo pobail a thabhairt le chéile agus an rathúnas a chur chun cinn. 
Féachtar sa chlár le riachtanais iompair shaoránaigh na tíre a chomhlíonadh agus taca a chur 
faoin gcumas iomaíochta amach anseo. Aithnítear in Iompar 21 go bhfuil iompar comhtháite 
ar ardchaighdeán ríthábhachtach chun cumas iomaíochta, toradh ar infheistíocht agus forbairt 
réigiúnach a bhaint amach. Cuimsítear ann bóithre náisiúnta, seirbhísí iarnróid agus bus agus 
aerfoirt réigiúnacha. Tá baint aige le dhá chlár infheistíochta .i. clár náisiúnta agus clár ar 
leith do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tá sé ar cheann dá phríomhchuspóirí tacú leis an 
Straitéis Spáis Náisiúnta trí nascacht a fhorbairt idir Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus na 
hionaid aitheanta ar tairseacha agus moil iad sa Straitéis Spáis Náisiúnta. 
 
D'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe clár caipitil athbhreithnithe 
Infrastructure and Capital Investment 2012 – 2016 Medium Term Exchequer Framework i mí 
na Samhna 2011. Féachtar sa Chlár Infheistíochta Caipitil chun aghaidh a thabhairt ar na 
cúinsí athraithe fioscacha agus buiséadacha sa tír. Tá tionscadail iarnróid áirithe curtha siar ó 
na céimeanna pleanála agus dearaidh sa chlár, lena n-áirítear tionscadal Iarnród na hUaimhe. 
 
3.3.4.2 Taisteal Níos Cliste – Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe – Polasaí Iompair 

Nua d’Éirinn 2009-2020 
Is é atá sa doiciméad seo ná beartas iompair na hÉireann don tréimhse 2009-2020  
 
Is iad seo a leanas príomhspriocanna an bheartais seo: 
 

(i) An t-éileamh iomlán ar thaisteal a laghdú, 
(ii) An chuid is fearr a bhaint as éifeachtúlacht an líonra iompair,  
(iii) Spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú, 
(iv) Astaíochtaí iompair a laghdú, agus 
(v) Rochtain ar iompar a fheabhsú. 

 
Tá 49 príomhghníomh maidir le forbairt inbhuanaithe a bhaint amach leagtha amach sa 
bheartas seo. Is féidir iad a chur ina ngrúpaí faoi na ceithre théama seo a leanas: 
 

 Gníomhartha chun fad na dturas a dhéantar i gcarranna príobháideacha a laghdú 
agus taisteal níos cliste a chur chun cinn. 

 Gníomhartha atá dírithe ar a chinntiú go bhfuil fáil ag go leor daoine ar roghanna eile 
ar an gcarr.  

 Gníomhartha atá dírithe ar cur le socruithe institiúideacha chun na spriocanna a 
sholáthar.  

 Gníomhartha atá dírithe ar fheabhas a chur ar éifeachtúlacht breosla an 
mhótariompair. 

 
3.3.4.3  Creatlach an Pholasaí Náisiúnta Rothaíochta 2009-2012 
Ag éirí as an mbeartas iompair maidir le Taisteal Níos Cliste, is é aidhm an doiciméid seo 
rothaíocht a chur chun cinn mar mhodh comaitéireachta in Éirinn agus a chinntiú go bhfuil 
gach ceantar áisiúil ó thaobh na rothaíochta de. Is é is aidhm leis ráta rothaíochta 10% a 
bhaint amach faoin mbliain 2020. Tagraítear ann don ról atá ag cúrsaí pleanála i dtacaíocht 
agus spreagadh a thabhairt don úsáid rothar agus déantar tagairt ann don ghá d’údaráis 
áitiúla beartais, cuspóirí agus pleananna gníomhaíochta a bheith acu i gcomhréir le Creatlach 
an Pholasaí. Tugtar sonraí ann ar roinnt cuspóirí fadréimseacha chun feabhas a chur ar na 
coinníollacha rothaíochta agus chun spreagadh a thabhairt do níos mó daoine an modh 
iompair sin a úsáid. Baineann cuid díobh sin le pleanáil go háirithe agus áirítear leo: 
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 Méid an tréthráchta a laghdú, go háirithe HGVanna, i lár bailte agus cathracha agus 
go háirithe i gcomharsanacht scoileanna agus coláistí; 

 trácht a mhoilliú / luasanna ísle tráchta a chur i bhfeidhm i gceantair uirbeacha; 
 acomhail a dhéanamh sábháilte do rothaithe agus fáil réidh le córas na sráideanna 

aontreo le roinnt lánaí nach bhfeileann do rothaithe. 
 
3.3.4.4 Spatial Planning and National Roads Guidelines for Planning Authorities, 

2012 
Sna treoirlínte seo leagtar amach cúrsaí beartas pleanála a bhaineann le forbairt ag a bhfuil 
tionchar ar bhóithre náisiúnta (lena n-áirítear mótarbhealaí, príomhbhóithre náisiúnta agus 
bóithre náisiúnta tánaisteacha) lasmuigh de na criosanna ina bhfuil luasteorainn 50/60 km 
san uair le haghaidh cathracha, bailte agus sráidbhailte.  Is iad seo a leanas 
príomhtheachtaireachtaí na dtreoirlínte:  
 
Ní mór a áireamh i bpleananna forbartha cuspóirí inmheasta chun forbairt níos dlúithe a 
bhaint amach a laghdaíonn an t-éileamh foriomlán ar iompar agus a spreagann aistriú cóir 
iompair i dtreo modhanna iompair inbhuanaithe. 
• Ní mór a áireamh i bpleananna forbartha beartais lena ndéantar iarracht sábháilteacht, 
acmhainn agus éifeachtacht na mbóithre náisiúnta agus na n-acomhal lena mbaineann a 
chothabháil agus a chosaint, agus lena seachnaítear cruthú bóithre rochtana nua agus lena 
dtreisítear bóithre rochtana atá ann cheana ar bhóithre náisiúnta ina bhfuil luasteorainn níos 
mó ná 50 km san uair i bhfeidhm.  
• Caithfidh údaráis phleanála agus an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta obair le chéile sna 
céimeanna tosaigh nuair atá pleananna á n-ullmhú chun réimse ar bith ina mbeadh gá le cur 
chuige is lú srian a aithint. 
• Ní mór a áireamh i bpleananna forbartha beartais agus cuspóirí soiléire maidir le bealaí nua 
agus/nó uasghrádú a phleanáil agus a fhorchoimeád. 
• Ba chóir d'údaráis phleanála dul i gcomhairle ag céim an-luath le soláthraithe bonneagar 
iompair (lena n-áirítear an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta) agus i gcás Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, ba chóir dóibh dul i gcomhairle leis an Údarás Náisiúnta Iompair. 
 
 
3.3.5 Tuilte 
 
3.3.5.1 The Planning System and Flood Risk Management Guidelines (and 

Technical Appendices) for Planning Authorities (An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Oifig na nOibreacha Poiblí), 2009 

Sna treoirlínte seo ceanglaítear ar an gcóras pleanála ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla an méid seo a leanas a dhéanamh: 
 

 Forbairt a sheachaint i limistéir ina bhfuil riosca tuilte, go háirithe tuilemhánna, ach 
amháin sa chás gur cruthaíodh go bhfuil forais inbhuanaitheachta níos leithne ann atá 
ina n-údar maith le forbairt iomchuí agus sa chás gur féidir an riosca tuilte a laghdú 
nó a bhainistiú go dtí leibhéal inghlactha gan an riosca tuilte a mhéadú áit eile; 

 Cur chuige seicheamhach a ghlacadh maidir le riosca tuilte a bhainistiú nuair ata 
measúnacht á déanamh ar shuíomh forbartha nua bunaithe ar riosca tuilte a 
sheachaint, a laghdú agus a mhaolú; agus 

 Measúnacht ar riosca tuilte a áireamh sa phróiseas cinnteoireachta ó thaobh iarratais 
phleanála agus achomhairc phleanála de 

 
Maidir le pleanáil ar leibhéal an Chontae, ceanglaítear ar na húdaráis phleanála na nithe seo a 
leanas a dhéanamh de réir na dtreoirlínte: 
  

 Measúnacht ar riosca tuilte a thabhairt isteach mar phríomhghné dhílis dá 
bhfeidhmeanna pleanála forbartha a luaithe is féidir.  

 Measúnacht straitéiseach ar riosca tuilte a chur ar comhréim le próiseas na 
Measúnachta Straitéisí Timpeallachta. 
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 Ceanglais maidir le measúnacht ar riosca tuilte a áireamh sna hullmhúcháin don 
Phlean Forbartha Contae. 

 Measúnacht a dhéanamh ar iarratais phleanála i gcomparáid leis an treoir atá leagtha 
amach sna Treoirlínte. 

 A chinntiú nach gceadaítear forbairt i limistéir ina bhfuil riosca tuilte ach amháin sa 
chás nach bhfuil láithreán oiriúnach ar bith eile ann. 

 
 
3.3.6 Torann 
 
3.3.6.1 Rialacháin um an Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 

1992 (Torann), 1994 (I.R. Uimh. 179 de 1994) 
Leis na Rialacháin seo, a bhaineann leis an Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil, 1992, simplítear agus neartaítear na nósanna imeachta chun déileáil le núis 
torainn, agus tugtar an chumhacht do na hÚdaráis Áitiúla beart a dhéanamh nuair a 
mheasann siad gur gá sin a dhéanamh chun torann a chosc nó a theorannú. 
 
3.3.6.2 Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. 140 de 2006) 
Sna rialacháin seo leagtar amach an reachtaíocht maidir le rialú a dhéanamh ar fhuaimeanna 
lasmuigh nach bhfuiltear ag iarraidh nó atá díobhálach, a cruthaíodh trí ghníomhaíochtaí an 
duine, lena n-áirítear torann arna astú ag modhanna iompair, trácht ar bhóithre, trácht 
iarnróid, aerthrácht, agus as láithreáin ina bhfuil gníomhaíocht tionscail. 
 
Déantar foráil leis na Rialacháin seo chun cur chuige coiteann laistigh den Chomhphobal 
Eorpach a chur i bhfeidhm in Éirinn, cur chuige lena bhfuil sé i gceist na tionchair 
dhíobhálacha mar thoradh ar nochtadh ar thorann timpeallachta a sheachaint, a chosc, nó a 
laghdú ar bhonn tosaíochta. 
 
 
3.3.7 Fuinneamh 
 
3.3.7.1 Plean Gnímh Náisiúnta um Fhuinneamh In-Athnuaite, 2010 
Cuireadh an Plean seo isteach faoi Airteagal 4 de Threoir 2009/28/CE agus leagtar amach ann 
spriocanna na hÉireann don fhuinneamh in-athnuaite atá le baint amach faoin mbliain 2020. 
Is é sprioc fhoriomlán na hÉireann 16% den fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a bhaint 
amach faoin mbliain 2020. Caithfidh ballstáit a sprioc ar leith a bhaint amach ar fud na n-
earnálacha teasa, iompair agus leictreachais agus seachas fo-sprioc 10% ar a laghad san 
earnáil iompair a bhaineann leis na Ballstáit ar fad, is féidir le gach tír a roghnú conas a 
bhainfidh siad a sprioc ar leith amach ar fud na n-earnálacha ar fad. 
 
3.3.7.2 Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d'Éirinn – Creatlach an 

Pholasaí Fuinnimh, 2007-2020 (Páipéar Bán) 
Sa Pháipéar Bán leagtar amach Creatlach Bheartas Fuinnimh an Rialtais 2007-2020 chun 
todhchaí fuinnimh inbhuanaithe a sheachadadh d'Éirinn. Tá sé fréamhaithe sa chomhthéacs 
domhanda agus Eorpach ina bhfuil slándáil fuinnimh agus an t-athrú aeráide ar na dúshláin 
idirnáisiúnta is práinní. Sa Pháipéar Bán leagtar amach na bearta atá le déanamh mar 
fhreagairt ar na dúshláin fuinnimh atá le sárú ag Éirinn. Is é an cuspóir todhchaí fuinnimh 
inbhuanaithe a sholáthar, ag tosú anois, agus 2020 socraithe mar thréimhse ionchasach ach 
ina dhiaidh sin freisin. 
 
 
3.3.7.3 Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe - Treoirlínte d'Údaráis 

Phleanála, 2006 
Sna Treoirlínte seo tugtar comhairle do na hÚdaráis Phleanála faoi phleanáil d'fhuinneamh 
gaoithe trí phróiseas an phlean forbartha agus le linn iarratais ar chead pleanála a chinneadh. 
Tá sé i gceist go gcinnteofar leis na treoirlínte cur chuige seasmhach ar fud na Tíre maidir le 
suíomhanna oiriúnacha a aithint d'fhorbairt fuinnimh gaoithe agus caitheamh le hiarratais 
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phleanála ar fhorbairtí fuinnimh gaoithe. Ba chóir go gcabhróidís le forbróirí agus leis an 
bpobal trí chéile le linn forbairt fuinnimh gaoithe a bhreithniú. 
 
3.3.7.4 Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d'Éirinn - Creatlach an 

Pholasaí Fuinnimh 2007-2020 
Sa Pháipéar Bán leagtar amach creatlach chun fuinneamh inbhuanaithe a sholáthar in Éirinn 
go dtí an bhliain 2020. Leagtar amach ann an chaoi a bhfreagróidh Éire d'fhadhbanna 
idirnáisiúnta a bhaineann le soláthar fuinnimh i gcomhthéacs na dteorainneacha géara ar 
sholáthairtí breosla dhúchasaigh. Tá roinnt spriocanna straitéiseacha ann i ndáil leis an méid 
seo a leanas:  
 

 Slándáil an tSoláthair Fuinnimh a chinntiú 
 Gníomhartha chun Inbhuanaitheacht an tSoláthair agus na hÚsáide Fuinnimh a Chur 

Chun Cinn 
 Gníomhartha chun Iomaíochas an tSoláthair Fuinnimh a Fheabhsú  
 Cur Chuige Comhtháite maidir le Cuspóirí an bheartais fuinnimh a sholáthar 

 
Tá raon beart a bhaineann le gach ceann de na spriocanna straitéiseacha sin leagtha amach 
sa pháipéar. Maidir le húsáid a bhaint as foinsí in-athnuaite, tá cion atá an-uaillmhianach 
beartaithe (cion 33%) maidir le giniúint leictreachais faoin mbliain 2020. 
 
3.3.7.5 Bioenergy Action plan 
Sa Bioenergy Action Plan a foilsíodh in 2007, leagtar amach straitéis chomhtháite chun na 
buntáistí a d'fhéadfadh a bheith ag acmhainní bithfhuinnimh ar fud na n-earnálacha 
talmhaíochta, fiontraíochta, iompair, comhshaoil agus fuinnimh a sholáthar i dteannta a 
chéile.  Beidh gá le comhoibriú leanúnach idir roinnt gníomhaireachtaí ar an leibhéal 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, ag obair i gcomhghuaillíochtaí straitéiseacha chun a chinntiú 
go mbainfimid an tairbhe iomlán as. Tá sé ina chuid lárnach de chuspóirí an Rialtais faoi 
Chreatlach an Pholasaí Fuinnimh 2007 - 2020. 
 
 
3.3.8 An Oidhreacht Nádúrtha & Chultúrtha 
 
3.3.8.1 Appropriate Assessment of Plans and Projects in Ireland. Guidelines for 

Planning Authorities (2009) 
Tá siad leagtha amach le cabhrú chun Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh ina luaitear in Airteagal 6(3):  
  
Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of a Natura 
2000 site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination 
with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for 
the site in view of the site's conservation objectives. 
 
Is é atá i Measúnacht Chuí measúnacht tionchair dhírithe agus mhionsonraithe ar impleachtaí 
an phlean nó an tionscadail, leis féin nó i dteannta pleananna agus tionscadal eile, ar shláine 
láithreán Natura 2000 ag féachaint dá chuspóirí caomhantais.  
 
3.3.8.2 Gníomhaíochtaí le haghaidh Bithéagsúlachta 2011 – 2016, Dara Plean 

Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann 
Tá sé beartaithe go n-imreoidh an Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta ról lárnach in iarrachtaí na 
hÉireann chun deireadh a chur le meath na bithéagsúlachta agus forbraíodh é i gcomhréir le 
straitéisí agus beartais Bithéagsúlachta Idirnáisiúnta agus de chuid an AE. Leagtar amach ann 
cuspóirí straitéiseacha an rialtais maidir leis an mbithéagsúlacht:  
 
CUSPÓIR 1:  An bhithéagsúlacht a phríomhshruthú sa phróiseas cinnteoireachta 

thar gach earnáil. 
CUSPÓIR 2:  An bunachar eolais faoi chaomhnú, bainistiú agus úsáid inbhuanaithe 

na bithéagsúlachta a mhéadú go suntasach. 
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CUSPÓIR 3:  Cur leis an bhfeasacht agus an meas ar sheirbhísí bithéagsúlachta 
agus éiceachórais. 

CUSPÓIR 4:  An bhithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais a chaomhnú agus a 
athchóiriú sa tuath níos leithne. 

CUSPÓIR 5:  An bhithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais a chaomhnú agus a 
athchóiriú sa timpeallacht mhuirí. 

CUSPÓIR 6:  Bainistiú limistéar faoi chosaint agus speiceas atá cosanta faoin dlí a 
mhéadú agus a fheabhsú. 

CUSPÓIR 7:  Neartú suntasach a dhéanamh ar éifeachtacht an rialachais 
idirnáisiúnta maidir leis an mbithéagsúlacht agus le seirbhísí 
éiceachórais. 

 
3.3.8.3 An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000 
Is é an tAcht um Fhiadhúlra príomhreachtaíocht náisiúnta na hÉireann chun an fiadhúlra a 
chosaint. Clúdaítear ann raon leathan ceisteanna idir anaclanna dúlra a chosaint, speicis a 
chosaint, fiach a rialú agus rialuithe i dtrádáil fiadhúlra. Cuirtear i bhfeidhm é le sraith 
rialachán. Soláthraítear cosaint dhian do bheagnach gach éan, 22 speiceas ainmhí eile, agus 
86 speiceas planda faoin Acht. Ní cheadaítear na speicis sin a ghortú, ná cur isteach ar a 
láithreacha póraithe / scíthe ná dochar a dhéanamh dóibh pé áit a bhfuil siad. Leasaíodh 
Acht na bliana 2000 in 2010. 

Is iad príomhchuspóirí an Achta um Fhiadhúlra (Leasú) 2000: 

 meicníocht a chur ar fáil chun cosaint reachtúil a thabhairt do Limistéir Oidhreachta 
Nádúrtha;   

 foráil a dhéanamh maidir le cosaint reachtúil do láithreáin thábhachtacha 
gheolaíochta agus gheomoirfeolaíocha, lena n-áirítear láithreáin bhreosla trína n-
ainmniú mar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha;   

 roinnt beart atá ann cheana a fheabhsú, agus cinn nua a thabhairt isteach chun 
caomhnú speicis fiadhúlra agus a ngnáthóg a fheabhsú;   

 feabhas a chur ar roinnt rialuithe atá ann cheana i ndáil le fiach, rialuithe lena bhfuil 
sé beartaithe freastal ar leasanna chaomhnú an fhiadhúlra;  

 raon feidhme na nAchtanna um Fhiadhúlra a leathnú chun formhór na speiceas a 
áireamh, lena n-áirítear formhór na speiceas éisc agus na speiceas inveirteabrach 
uisceach a fágadh as Acht na bliana 1976;   

 forálacha nua a thabhairt isteach ionas gur féidir gnó na n-oibreoirí tráchtála 
foghlaeireachta a rialú;  

 comhlíonadh comhaontuithe idirnáisiúnta a chinntiú nó a neartú agus, go mór mór, a 
chur ar chumas na hÉireann an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis 
Fauna agus Flora Fiáine i mBaol agus an Comhaontú maidir le hÉin Uisce Imirceacha 
Afracacha-Eoráiseacha a dhaingniú.   

 leibhéal na bhfíneálacha mar gheall ar na hAchtanna um Fhiadhúlra a shárú a 
mhéadú go mór agus a cheadú gur féidir pianbhreitheanna príosúnachta a 
ghearradh;   

 meicníochtaí a sholáthar chun gur féidir leis an Aire gníomhú go neamhspleách ar an 
reachtaíocht foraoiseachta, mar shampla, i ndáil le talamh a fháil trí chomhaontú;   

 na forálacha a bhaineann le fálta sceach a ghearradh a neartú sa tréimhse 
ríthábhachtach nuair atá na héin ag neadú agus ceanglas a áireamh nach bhfuil cead 
ach ag comhlachtaí poiblí, lena n-áirítear údaráis phoiblí, fálta sceach a ghearradh le 
linn na tréimhse sin, ar mhaithe le sláinte nó sábháilteacht phoiblí;  

 an réim chosanta do Limistéir Chaomhantais Speisialta a neartú trí dheireadh a chur 
le haon amhras ach go mbeidh cosaint infheidhme i ngach cás ón uair a chuirtear na 
láithreáin bheartaithe in iúl;   

 agus aitheantas reachtúil ar leith a thabhairt do fhreagrachtaí an Aire maidir le 
caomhnú na héagsúlachta bithéagsúlachta a chur chun cinn, i bhfianaise thiomantas 
na hÉireann do Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch de chuid na 
NA.  
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3.3.8.4 Architectural Heritage Protection – Guidelines for Planning Authorities 
(2011) 

Eisíodh treoirlínte 2004 arís in 2011 tar éis feidhmeanna cosanta na hoidhreachta ailtireachta 
a aistriú chuig an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.  
 
I gCuid IV de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 leagtar amach na forálacha 
reachtaíochta chun ár n-oidhreacht ailtireachta a chosaint agus a chaomhnú. Is iad seo a 
leanas príomhghnéithe an achta maidir leis sin:  
 

 Ní mór do gach údarás áitiúil Taifead ar Dhéanmhais Chosanta a chruthú agus a 
choimeád ina n-áireofar gach déanmhas laistigh den limistéar riaracháin is díol spéise 
ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó 
cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla. Caithfidh an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta a 
bheith mar chuid den Phlean Forbartha do gach aon chontae.  

 Ní mór d'údaráis áitiúla sainghné na n-áiteanna agus na mbailedhreach lena 
mbaineann díol spéise atá liostaithe thuas a chosaint. Déantar é sin trí Limistéir 
Chaomhantais Ailtireachta a chaithfear a áireamh sna Pleananna Forbartha freisin a 
shainiú. 

 Ní mór a áireamh i bpleananna forbartha cuspóirí le déanmhais den chineál sin a 
chosaint agus sainghné limistéar den chineál sin a chaomhnú chun pleanáil agus 
forbairt chuí agus inbhuanaithe a chinntiú. 

 Is féidir a chinneadh go bhfuil úinéirí agus áititheoirí na ndéanmhas cosanta 
freagrach as a chinntiú nach gcuirfear foirgnimh i mbaol go díreach nó le faillí.   

 
3.3.8.5 National Heritage Plan, (2002) 
D'fhoilsigh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta, agus Oileán an National Heritage Plan 
in Aibreán 2002. Sa phlean leagtar amach fís chun oidhreacht na hÉireann a bhainistiú.  Gné 
thábhachtach den phróiseas a bhaineann leis an bPlean Náisiúnta Oidhreacha a cheapadh is 
ea an ceanglas Pleananna Oidhreachta Áitiúla a ullmhú ar leibhéal an Chontae agus na 
Cathrach. 
 
3.3.8.6 An Fardal Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta 
Tionscnamh stáit atá san Fhardal Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta atá á riar ag an 
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is é cuspóir an Fhardail Náisiúnta ar an 
Oidhreacht Ailtireachta oidhreacht ailtireachta na hÉireann tar éis 1700 a aithint, a thaifead, 
agus a mheasúnú, go haonfhoirmeach agus go comhsheasmhach chun cabhrú leis an 
oidhreacht thógtha a chosaint agus a chaomhnú. Úsáidtear suirbhéanna an Fhardail Náisiúnta 
ar an Oidhreacht Ailtireachta mar bhonn le moltaí an Aire do na húdaráis phleanála chun 
déanmhais áirithe a áireamh ina dTaifead ar Dhéanmhais Chosanta. D'fhoilsigh an Fardal 
Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta An Introduction to the Architectural Heritage of 
County Meath in 2002.  
 
 
3.3.9 Cairéil 
 
3.3.9.1 Quarries and Ancillary Activities, Guidelines for Planning Authorities (2004) 
 
Tá na Treoirlínte seo dírithe ar an méid seo a leanas a dhéanamh:  
 

 comhairle a thabhairt do na húdaráis phleanála faoi phleanáil don tionscal 
cairéalachta tríd an bplean forbartha agus faoi iarratais ar chead pleanála do 
ghníomhaíochtaí cairéalachta agus gníomhaíochtaí coimhdeacha a chinneadh (Cuid 
A). 

 a bheith ina dtreoir phraiticiúil maidir le halt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 
2000 a chur i bhfeidhm (Cuid B).  

 
Cuireadh tús le déanaí le roinnt forálacha reachtaíochta nua maidir le cairéil. Tá na forálacha 
sin le fáil go príomha san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010 agus san Acht 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 3: Athbhreithniú ar bheartais ábhartha ar phleananna agus 
ar chláir  

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 40 

Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011, agus cuireadh tús lena bhforálacha ábhartha ar 
an 15 Samhain 2011. 
 
3.3.9.2 Section 261A of the Planning and Development Acts, 2000 – 2011 and 

related provisions, Guidelines for Planning Authorities [foilseachán] 
(Eanáir 2012) 

Ceapadh na treoirlínte seo chun léargas a sholáthar ar na forálacha reachtaíochta nua maidir 
le cairéil a leagadh síos san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010 agus san Acht 
Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011 agus chun treoir a sholáthar maidir lena gcur i 
bhfeidhm. 
 
Tháinig na forálacha reachtaíochta seo ar an bhfód mar thoradh ar rialuithe ó Chúirt 
Bhreithiúnais na hEorpa lenar ceanglaíodh go ndéanfaí dlí pleanála na hÉireann a leasú le fáil 
réidh leis an rogha iarratas a dhéanamh ar chead coinneála d'fhorbairt ar bith a bhfuil Ráiteas 
Tionchair Timpeallachta nó Measúnacht Chuí ag teastáil ina leith.  
 
Baineann Alt 261A de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 le ceanglas na 
nÚdarás Áitiúil scrúdú a dhéanamh ar na cairéil laistigh dá limistéir feidhme chun a mheas 
cibé ar cuireadh nó nár cuireadh forbairt i gcrích (tar éis an 1 Deireadh Fómhair 1964) a 
mbeadh Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó Measúnacht Chuí ag teastáil ina leith.  
Leagann na treoirlínte seo béim ar an bpróiseas a bhfuil gá leis chun cairéil a rialú tar éis an 
rialaithe ó Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa. 
 
 
3.3.10 Cosaint agus Bainistíocht Uisce 
 
3.3.10.1 Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (1977 agus 1990) 
Is ar na húdaráis áitiúla atá an fhreagracht reachtúil go príomha i leith bainistíocht agus 
cosaint uisce. Is é atá sa phríomhreachtaíocht náisiúnta maidir leis seo na hAchtanna Rialtais 
Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 agus 1990, agus na rialacháin ghaolmhara, lena n-áirítear na 
rialacháin lena dtugtar éifeacht do Threoir an AE.  

Leis na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990, cuirtear ar chumas na 
n-údarás áitiúil:  

 ionchúiseamh i gcionta truaillithe uisce;  
 coinníollacha cuí maidir le rialú truaillithe a chur ag gabháil le ceadúnú do sceitheadh 

eisiltigh ón tionscal, srl., in uiscí, nó i séaraigh;  
 fógraí a eisiúint ("fógraí alt 12") d'fheirmeoirí, srl., ina sonraítear bearta atá le 

glacadh laistigh de thréimhse atá leagtha síos chun truailliú uisce a chosc; 
 fógraí a eisiúint ina gceanglaítear ar dhuine stopadh d'uiscí a thruailliú agus a 

cheangal orthu éifeachtaí an truaillithe a mhaolú nó a leasú sa dóigh agus laistigh 
den tréimhse atá sonraithe sna fógraí sin;  

 orduithe cúirte a lorg, lena n-áirítear urghairí ón Ard-Chúirt chun truailliú/éifeachtaí 
an truaillithe a chosc, a mhaolú, a leasú nó deireadh a chur leo;  

 pleananna bainistithe cáilíocht uisce a ullmhú d'aon uiscí atá laistigh dá limistéir 
feidhme nó tadhlach leo;  

 fodhlíthe a dhéanamh lena rialaítear gníomhaíochtaí talmhaíochta áirithe nuair a 
mheasann an tÚdarás Áitiúil gur gá sin chun truailliú uiscí a chosc nó deireadh a chur 
leis; 

 fógraí a eisiúint lena gceanglaítear ar fheirmeoirí pleananna bainistithe cothaitheach a 
ullmhú d'fhonn a chinntiú go gcuirtear cothaithigh atá san ithir cheana san áireamh 
nuair atá cothaithigh á gcur ar an talamh ó leasacháin cheimiceacha agus ó 
dhramhaíl orgánach feirme, m.sh. sciodar, agus go mbíonn siad ag teacht le rátaí 
úsáide molta, le riachtanais na mbarr agus leis an ngá le truailliú uisce a sheachaint. 
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3.3.10.2 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (2007) 
Leagtar síos san Acht seo cód reachtaíochta cuimsitheach nua-aimseartha lena rialaítear 
feidhmeanna, caighdeáin, dualgais agus cleachtas maidir le seirbhísí soláthartha uisce agus 
seirbhísí bailithe agus cóireála fuíolluisce a phleanáil, a bhainistiú, agus a sheachadadh. 
Chuige sin déanann sé an cód reachtaíochta lena rialaítear seirbhísí uisce a chomhdhlúthú 
agus a nuachóiriú. Dírítear san Acht ar uisce a bhainistiú "sa phíopa", seachas ar cheisteanna 
níos leithne a bhaineann le hacmhainní uisce amhail cáilíocht uisce abhann, srl. 
 
Tá forálacha an Achta ag teacht le Creat-Treoir Uisce an AE, lena dtugtar feidhm dhlíthiúil 
don phrionsabal "íoc mar a thruaillítear". 
  
San Acht, leagtar amach na forálacha reachtaíochta maidir le ceadúnú seirbhísí uisce, 
caomhnú uisce, truailliú uisce, agus méadrú uisce. 
 
Áirítear san Acht foráil chun na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 

 An dlí maidir le seirbhísí uisce a chomhdhlúthú i gcód nua-aimseartha amháin, ionas 
gur fusa é a rochtain agus a chur i bhfeidhm,  

 Córas ceadúnúcháin a thabhairt isteach chun oibríochtaí grúpscéimeanna seirbhísí 
uisce a rialú,  

 An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, a leasú chun cúram 
a leagan ar an nGníomhaireacht maoirseacht a dhéanamh ar sholáthairtí uisce údarás 
sláintíochta.  

 Socruithe riaracháin maidir le seachadadh seirbhísí uisce a phleanáil ar leibhéil 
náisiúnta agus áitiúla a neartú, agus  

 Dualgais chúraim a leagan ar úsáideoirí na seirbhísí uisce i ndáil le caomhnú uisce, 
cosaint na líonraí bailiúcháin agus dáileacháin, agus baol do shláinte an phobail agus 
don chomhshaol a chosc. 

 
3.3.10.3 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012 
Leasaítear an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2007 le hAcht na bliana 2012 chun rialú ó Chúirt 
Bhreithiúnais na hEorpa i gcoinne na hÉireann i nDeireadh Fómhair 2009 a chomhlíonadh.  
Chinn an Chúirt gur mhainnigh Éire a hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin Treoir maidir le 
Dramhaíl (75/442/CEE) maidir le fuíolluisce tí atá á dhiúscairt trí umair sheipteacha agus 
córais chóireála fuíolluisce aonair eile. Leis an gCuid 4A nua, ceanglaítear ar gach údarás 
seirbhísí uisce clár a bhunú agus a choimeád ina liostaítear na córais chóireála fuíolluisce tí 
atá laistigh dá limistéir feidhme.  
 
3.3.10.4 Na Rialacháin um Cháilíocht Uisce (Substaintí Contúirteacha), (2001) 
Leis na Rialacháin um Cháilíocht Uisce, tugtar éifeacht don Treoir maidir le Substaintí 
Contúirteacha 76/464/CE agus don Chreat-Treoir Uisce 2000/60/CE. Forordaítear leo 
caighdeáin um cháilíocht uisce maidir le 14 shubstaint chontúirteacha in uiscí dromchla agus 
is é is aidhm dóibh a chinntiú, i ndáil le substaint atá ann, i gcás nach gcomhlíonann staid 
reatha dobharlaigh caighdeán ar leith, nach rachaidh staid an dobharlaigh chon donais. 
 
3.3.10.5 Code of Practice: Wastewater Treatment Systems for Single Houses 

(P.E. <10), an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, (2009) 
I gcód cleachtais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, faightear treoir maidir le 
dearadh, oibriú agus cothabháil córais chóireála fuíolluisce ar an láthair do thithe aonair 
(coibhéis áitritheora níos lú ná nó cothrom le 10). Bunaítear leis an gcód cleachtais creat 
foriomlán dea-chleachtais maidir le córais chóireála agus diúscartha fuíolluisce a fhorbairt, i 
gceantair thuaithe gan séaraigh, chun ár dtimpeallacht agus go háirithe cáilíocht uisce a 
chosaint. 
 
Tá an méid seo a leanas leagtha amach sa Chód Cleachtais:  
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 Modheolaíocht mheasúnaithe chun oiriúnacht láithreáin a chinneadh do chóras 
cóireála fuíolluisce ar an láthair agus chun na ceanglais íosta maidir le cosaint an 
chomhshaoil a shainaithint.  

 Modheolaíocht chun córas cóireála fuíolluisce oiriúnach a roghnú le haghaidh 
láithreán i gceantair thuaithe gan séaraigh.  

 Faisnéis faoi ghnáthchórais umair sheiptigh, faoi ghnáthchórais scagtha agus faoi 
ghnáthchórais aeraithe mheicniúil a dhearadh agus a shuiteáil.  

 Faisnéis faoi chórais chóireála threasacha.  
 Riachtanas chothabhála le haghaidh na gcóras thuasluaite.  

 
3.3.11 Bainistiú Dramhaíola 
 
3.3.11.1 Changing Our Ways, (1998) 
Tá an beartas náisiúnta maidir le bainistiú dramhaíola leagtha amach sa ráiteas beartais seo 
ón mbliain 1998. Tá raon spriocanna maidir le bainistiú dramhaíola leagtha amach ann atá le 
baint amach thar thréimhse 15 bliana. Tá an beartas bunaithe ar an ordlathas bainistithe 
dramhaíola .i. cosc, íoslaghdú, athúsáid/athchúrsáil, agus ar dhramhaíl nach féidir a chosc ná 
a aisghabháil a dhiúscairt ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. 
 
I measc na spriocanna atá leagtha amach sa bheartas seo, áirítear iad seo a leanas: 
 

 50% den dramhaíl teaghlaigh iomlán a atreorú ó láithreáin líonta talún,   
 laghdú 65% ar a laghad ar dhramhaíl chathrach in-bhithmhillte a chuirtear chuig 

láithreáin líonta talún, athchúrsáil ábhar ar 35% de dhramhaíl chathrach,  
 50% ar a laghad de dhramhaíl tógála agus scartála a aisghabháil laistigh de 

thréimhse cúig bliana, agus an líon sin a mhéadú go comhleanúnach chuig 85% ar a 
laghad thar thréimhse cúig bliana déag, agus 

 láithreáin líonta talún chathrach a chuíchóiriú, agus laghdú leanúnach agus 
comhleanúnach a dhéanamh ar an líon, as a dtiocfaidh líonra comhtháite de thart ar 
20 saoráid úrscothach ina gcuimseofar aisghabháil fuinnimh agus cosaint an 
chomhshaoil ar ardchaighdeán. 

 
3.3.11.2 Preventing and Recycling Waste: Delivering Change, (2002) 
Tá an Ráiteas Beartais seo bunaithe ar ráiteas beartais 1998 Changing Our Ways agus tugtar 
aghaidh ann ar na tosca agus ar na ceisteanna praiticiúla a bhaineann le cuspóirí beartais an 
Rialtais a bhaint amach maidir le dramhaíl a chosc agus maidir leis an dramhaíl a tháirgtear a 
athúsáid agus a athchúrsáil. 
 
Is iad seo a leanas na trí phríomhaidhm atá sa Ráiteas Beartais:  
 

 béim a leagan ar na córais riachtanacha a chaithfear a chur i bhfeidhm laistigh de 
chórais bhainistithe dramhaíola chun dul chun cinn ceart a dhéanamh maidir le 
dramhaíl a chosc, a athúsáid, agus a aisghabháil; 

 raon beart a leagan amach a dtabharfar fúthu ar mhaithe le giniúint dramhaíola a 
íoslaghdú agus méadú leanúnach ar fheidhmíocht athúsáide agus athchúrsála a 
chinntiú; agus 

 ceisteanna agus gníomhartha féideartha a chaithfear a mheas tuilleadh ar bhonn 
córasach a shainaithint. 

 
3.3.11.3 National Strategy for Biodegradable Waste, (2006) 
Tá an straitéis náisiúnta maidir le dramhaíl bhith-indíghrádaithe bunaithe ar an gcur chuige 
comhtháite maidir le bainistiú dramhaíola a leagadh amach den chéad uair i ndoiciméad 
beartais an Rialtais Changing Our Ways (1998).  
 
Leagtar béim sa straitéis ar bhearta chun dramhaíl bhith-indíghrádaithe a atreorú ó láithreáin 
líonta talún de réir na spriocanna atá comhaontaithe i dTreoir 1999/31/CE ón AE maidir le 
líonadh talún le dramhaíl.   Ceanglaítear le Treoir 1999/31/CE ón gComhairle maidir le líonadh 
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talún le dramhaíl (ar a dtugtar an Treoir maidir le Líonadh Talún freisin) ar Bhallstáit an 
Aontais Eorpaigh a mhéad atá siad ag brath ar dhramhaíl chathrach a laghdú ar son 
roghanna eile atá níos sláine ó thaobh an chomhshaoil de.  Le hAirteagal 5 den Treoir 
ceanglaítear go sonrach ar gach Ballstát Straitéis Náisiúnta maidir le Dramhaíl Bhith-
indíghrádaithe a ullmhú ina leagfar amach bearta atá dírithe ar dhramhaíl bhith-
indíghrádaithe a bhailiú, a aisghabháil agus a athchúrsáil léi féin.  Tá spriocanna leagtha 
amach sa Treoir freisin maidir le dramhaíl chathrach bhith-indíghrádaithe a atreorú ó 
láithreáin líonta talún go comhleanúnach.   
 
3.3.11.4 Maidir le Beartas Náisiúnta Nua faoi Chúrsaí Dramhaíola, Plécháipéis, 
(2011) 
Ullmhaíodh an phlécháipéis seo chun ár mbeartas náisiúnta maidir le bainistiú dramhaíola a 
bheachtú tuilleadh agus ullmhaíodh í i bhfianaise thrasuí na Creat-Treorach Dramhaíola 
(2008/98/CE) i nDlí na hÉireann i Márta 2011. Leagtar amach sa doiciméad seo na prionsabail 
a bheidh mar threoir agus an tír ag déileáil le dramhaíl sna blianta atá amach romhainn. 
Ceapadh é le plé agus díospóireacht a chur chun cinn agus le deis a thabhairt do gach páirtí 
leasmhar cabhrú le creat beartais náisiúnta nua maidir le dramhaíl a fhorbairt. 
 
 
3.3.12 Aer agus Aeráid 
 
3.3.12.1 An Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide (2007-2012) 
Sa Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012 leagtar amach raon beart agus cuirtear 
leis na bearta a bhí i bhfeidhm cheana faoin gcéad Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 
(2000) chun a chinntiú go mbainfidh Éire amach a sprioc faoi Phrótacal Kyoto.  Is é atá sa 
Straitéis ná creat le haghaidh gníomhartha chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa na hÉireann 
a laghdú 
 
Foráiltear leis an mBille fán gCreat um Athrú Aeráide a foilsíodh i Nollaig 2009 go bhfuil 
oibleagáid reachtúil ar an Aire Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide a mholadh don Rialtas 
gach 5 bliana agus athbhreithniú a dhéanamh ar an Straitéis roimhe sin ag deireadh na 
tréimhse sin.  Leagfar amach sa Straitéis sprioc fhoriomlán chun laghdú a thabhairt don 
tréimhse 5 bliana laistigh de chomhthéacs na spriocanna fadtéarmacha agus bliantúla chun 
laghdú a thabhairt atá leagtha amach sa Bhille (faoi réir athbhreithnithe ag an Aire).  Leagfar 
amach inti chomh maith an comhthéacs beartais don Bhuiséid Carbóin agus leagfar amach na 
ceanglais ó thaobh cuspóirí beartais de le haghaidh na n-earnálacha éagsúla sa gheilleagar. 
 
3.3.12.2 An tAcht um Thruailliú Aeir, (1987) 
I gcomhréir leis an Acht um Thruailliú Aeir, 1987, tá dualgais ar na húdaráis áitiúla cibé 
bearta is dóigh leo is gá a dhéanamh chun truailliú aeir ina limistéar a chosc nó a theorannú 
agus caithfidh úinéirí gléasraí tionsclaíocha áirithe ceadúnas do thruailliú aeir a fháil óna 
nÚdarás Áitiúil nó ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil d'fhonn tionscail áirithe a 
oibriú a bheidh freagrach as astaíochtaí. Tá socruithe ar leith maidir le ceadúnú ag an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ag na húdaráis áitiúla agus ní gá do 
chuideachta iarratas a dhéanamh chuig an dá cheann.  

Bíonn ról lárnach ag na húdaráis áitiúla ó thaobh truailliú aeir a chosc agus a chomhrac. 
Áirítear leis sin: 

 Monatóireacht a dhéanamh ar astaíochtaí nó ar an aer comhthimpeallach sa limistéar  
 Comhlíonadh na reachtaíochta ábhartha a mheasúnú  
 Déileáil le gearáin maidir le truailliú aeir  
 Catagóirí áirithe de thionscal a cheadúnú  
 An toirmeasc ar mhargadh, ar dháileadh agus ar dhíol breosla a bhfuil toirmeasc air a 

fhorfheidhmiú (gual biotúmanach de ghnáth)  
 Taighde a dhéanamh agus a eagrú ar mhéid agus ar chosc an truaillithe aeir agus ar 

na cúiseanna atá leis  
 Cláir oideachais faoin truailliú agus faoin truailliú a chosc a bhunú agus a reáchtáil  
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 Tacú nó cuidiú le haon duine atá i mbun taighde, suirbhé nó fiosrúcháin ar chineál 
agus ar mhéid, ar chúis agus ar thionchar, agus ar chosc agus ar theorannú an 
truaillithe aeir.  

 
3.3.13 Tírdhreach 
 
3.3.13.1 Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn – Páipéar um Chomhairliúchán ar 

Cheisteanna Straitéise, (Meán Fómhair 2011) 
D'eisigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha 
d'Éirinn – Páipéar um Chomhairliúchán ar Cheisteanna Straitéise ina leagtar amach cuspóirí 
agus prionsabail i gcomhthéacs na Straitéise Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn atá beartaithe. Tá 
an straitéis seo á hullmhú i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa agus 
cuirfear faoi bhráid an rialtais í lena breithniú in 2012.  
 
Leagtar amach sa doiciméad seo aidhmeanna agus cuspóirí na hÉireann maidir leis an 
tírdhreach agus léiríonn sé an tírdhreach i gcomhthéacs na straitéisí, na mbeartas, agus na 
gcuspóirí atá ann cheana agus i gcreatlach an Choinbhinsiúin um Thírdhreach na hEorpa. 
 
Nuair a bheidh an Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha críochnaithe, cuirfidh sí le sraith na 
bpleananna náisiúnta (lena n-áirítear an Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020 agus an Straitéis 
Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012) a úsáidfear chun forbairt inbhuanaithe na tíre amach 
anseo a leagan amach.  
 
Is é a bheidh i bpríomhchuspóir na Straitéise creatlach a leagan amach ina bhféachtar leis an 
gcothromaíocht cheart a bhaint amach idir bainistiú, pleanáil agus cosaint an tírdhreacha.  
 
Beidh sé mar phríomhaidhm léi bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar athruithe a théann i 
bhfeidhm ar an tírdhreach: níl sé i gceist léi an tírdhreach a chaomhnú ná a "reo" ag pointe ar 
leith ina éabhlóid leanúnach.  
 
3.3.13.2 Draft Landscape and Landscape Assessment Guidelines, (2000) 
Sna treoirlínte seo, déantar iarracht dul i mbun meastóireachta ar an tírdhreach ar bhealach 
córasach agus moltar Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha a úsáid mar an modh 
measúnaithe. Is é atá i gceist le Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha saintréithe an 
tírdhreacha a shonrú bunaithe go príomha ar chumhdach talún (crainn, fásra, uisce srl.) agus 
ansin ar an an luach (.i. stairiúil, cultúrtha, srl.).  
 
Tá sé beartaithe go gcabhróidh an Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha leis an bpróiseas 
bainistithe forbartha toisc go bhfuil táscairí le fáil inti maidir le cineálacha forbartha a 
d'fheilfeadh do shuíomhanna áirithe bunaithe ar chritéir dearaidh áirithe agus coinnítear 
sainghné an tírdhreacha ar an dóigh sin. 
 
 
3.4  Beartais agus Pleananna ar Leibhéal Réigiúnach 
 
3.4.1 Implementation of Regional Planning Guidelines Best Practice 

Guidance (2010) 
 
Leis an doiciméad seo déantar nuashonrú ar an gcomhairle dea-chleachtais roimhe seo maidir 
le cur i bhfeidhm na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, agus aird á tabhairt ar fhorálacha 
reachtaíochta nua an Achta um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010. 
 
Is ceanglas anois é go gcaithfidh na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach a bheith ag luí le creat 
beartais na Straitéise Spáis Náisiúnta, lena n-áirítear a spriocanna daonra, spriocanna atá le 
nuashonrú ag an Aire ó am go ham. Is gnéithe ríthábhachtacha anois iad na Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach ó thaobh na Croí-Straitéisí a ullmhú, agus iad ina gceanglais anois i ngach 
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plean forbartha toisc go n-aistríonn siad spriocanna daonra foriomlána náisiúnta agus 
réigiúnacha agus meastachán ar riachtanais tithíochta amach anseo ina bhfigiúirí comhairle 
cathrach agus contae. 
 
 
3.4.2 Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha 

Cliath (2010 – 2022) 
 
Tá éifeacht tugtha ag na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath 2010-2022, ar bhonn Réigiúnach, don chreat náisiúnta pleanála a cuireadh ar aghaidh 
sa Straitéis Spáis Náisiúnta agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta. Soláthraítear leo creat 
réigiúnach chun beartais agus straitéis sa Phlean Forbartha Contae a cheapadh agus tá sé 
mar aidhm acu an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir na lonnaíochtaí éagsúla sa 
réigiún maidir le forbairt, daonra agus seirbhísí. Tugtar straitéis lonnaíochta Réigiúnach 
nuashonraithe sna Treoirlínte. Leagtar amach ‘Spriocanna Daonra’ don réigiún agus do gach 
Contae iontu chomh maith, lena n-áirítear Contae na Mí, a cuireadh i dtoll a chéile agus aird á 
tabhairt ar ‘spriocanna daonra’ Eanáir 2009 a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil agus treoir bhreise a tugadh i Lúnasa agus i nDeireadh Fómhair 2009. 
 
Ina theannta sin, leagtar amach sna Treoirlínte réimse critéar i gcomhair Pleananna Forbartha 
i gcomhthéacs daonra agus lonnaíochta, agus sainaithnítear infheistíochtaí straitéiseacha 
bonneagair don réigiún. Bhí tionchar ag na treoirlínte réigiúnacha seo ar fhorbairt na 
straitéise lonnaíochta do Chontae na Mí. I measc na gcritéar sin, áirítear iad seo a leanas: 
 

 go mbeidh réigiúin Bhaile Átha Cliath agus an Lár-Oirthir ina láithreacha 
tarraingteacha, beoga le haghaidh tionscail, tráchtála, áineasa agus turasóireachta 
agus go ndíreofar go mór orthu i gcomhair fás geilleagrach sa tír. 

 
 go mbeidh Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, trína chalafoirt agus trína naisc aerfoirt, i 

gcónaí ar an bpointe iontrála/amach is tábhachtaí don tír ar fad, agus ar thairseach 
idir an tAontas Eorpach agus an chuid eile den domhan. go mbeidh rochtain ar agus 
trí Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ina cúrsa ag a bhfuil tábhacht náisiúnta i gcónaí. 

 
 go mbeidh forbairt i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath bainteach go díreach le 

hinfheistíocht i seirbhísí comhtháite ardchaighdeáin iompair phoiblí agus dírithe ar 
fhoirm dhlúth uirbeach.  

 
 Déanfar forbairt laistigh de lorg uirbeach reatha an Mhórcheantair Uirbigh (i gcás na 

Mí, cuimsítear inti toghranna Dhún Búinne agus Bhaile Uí Rodáin, a chuimsíonn 
purláin Mhaigh Nuad agus Chill Choca) a chomhdhlúthú le foirm uirbeach níos dlúithe 
a bhaint amach. Éascóidh sé sin go bhfreastalófar ar dhaonra níos mó ná san am i 
láthair trí chóras iompair phoiblí feabhsaithe go mór, trí fhairsingiú na limistéar 
comhthógtha a sholáthróidh do thimpeallachtaí uirbeacha dea-dheartha nasctha le 
líonraí ardchaighdeáin iompair phoiblí, rud a fheabhsóidh an cháilíocht beatha do 
chónaitheoirí agus d'oibrithe araon. 

 
 Díreofar forbairt sa Limistéar Cúlchríche (a bhaineann leis an gcuid eile den Mhí, 

toghranna Dhún Búinne agus Bhaile Uí Rodáin as áireamh) ar fhás agus comhdhlúthú 
ardchaighdeáin comhtháite na forbartha in eochairbhailte sainaitheanta, scartha óna 
chéile ag limistéir fhairsinge de thalamh straitéiseach chreasa ghlais atá tiomanta do 
thalmhaíocht agus d'úsáidí cosúla. Beidh leibhéil arda de ghníomhaíocht fostaíochta, 
siopadóireacht ardoird agus raon leathan seirbhísí sóisialta ag na bailte sin, le naisc 
mhaithe bhóithre agus bhusanna chuig bailte eile agus iompar poiblí ardchaighdeáin 
chuig an gCathair, agus tá róil thábhachtacha acu i bhfónadh do phobail tuaithe agus 
do bhailte agus do shráidbhailte níos lú mórthimpeall. 

 
 
 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 3: Athbhreithniú ar bheartais ábhartha ar phleananna agus 
ar chláir  

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 46 

3.4.3 North East Regional Waste Management Plan (2005-2010) 
 
Tá an Mhí lonnaithe i réigiún an Oirthuaiscirt i dtéarmaí na pleanála maidir le bainistiú 
dramhaíola. Leagtar amach sa Phlean Bainistithe Dramhaíola an beartas atá molta do 
bhainistiú dramhaíola comhtháite laistigh den réigiún agus leagtar béim ar dhramhaíl a 
íoslaghdú agus a chosc trí laghdú ar an bhfoinse, trí fhreagracht táirgeora agus feasacht 
phoiblí agus trí aisghabháil/athchúrsáil/diúscairt na dramhaíola réigiúnaí a bhainistiú. 
 
Leagtar síos spriocanna do bhainistiú dramhaíola sa Phlean atá le baint amach faoin mbliain 
2015: 
 

 43% athchúrsáil 
 39% cóireáil theirmeach 
 18% líonadh talún 

 
Beidh an Plean bainistithe dramhaíola reatha do réigiún an Oirthuaiscirt i bhfeidhm go dtí go 
n-athbhreithneofar é nó go gcuirfear plean eile ina ionad. 
 
 
3.4.4 Greater Dublin Strategic Drainage Study, (2001) 
 
Tá codanna de Chontae na Mí laistigh de limistéar staidéir an Greater Dublin Strategic 
Drainage Study. Leagtar amach ann straitéis mholta do na riachtanais fhadtéarmacha 
draenála do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Rinneadh sainmhíniú sa staidéar ar na fadhbanna a bhaineann le draenáil an Réigiúin agus 
glacadh cur chuige straitéiseach le dul i ngleic leo, is iad sin: 

 Ró-ualú a mhaolú ag Oibreacha Cóireála Fuíolluisce na Rinne, agus ag an am céanna 
freastal ar fhorbairt gheallta na dtailte criosaithe go dtí 2011 agus truailliú agus 
rioscaí tuilte a réiteach laistigh de na líonraí atá ann cheana. 

 Freastal ar an bhforbairt leanúnach is gá i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus ag an 
am céanna a chinntiú gur féidir le líonraí reatha, leis an Rinn agus le hoibreacha 
cóireála fuíolluisce eile freastal ar riachtanas na gceantar reatha atá acu go dtí 2031. 

 
Caithfear tabhairt faoi mhórchlár oibreacha lena chur i bhfeidhm, i gcomhthráth le cur i 
bhfeidhm córasach na mbeartas agus na moltaí oibriúcháin. Ionas go mbainfear na moltaí sin 
amach beidh gá le cur chuige láidir comhordaithe réigiúnach, i dteannta obair mhionsonraithe 
áitiúil bhreise chun leanúint leis na fiosrúcháin straitéiseacha ar tugadh fúthu sa Staidéar. 
 
 
3.4.5 Retail strategy for the Greater Dublin Area (2008-2016) 
 
Is é príomhchuspóir na straitéise miondíola eolas a chur ar fáil don phróiseas pleanála 
reachtúil agus a chinntiú go ndéantar na socruithe is gá d'fhorbairt miondíola ar fud an 
cheantair.  
 
Leagtar amach sa Straitéis an t-ordlathas miondíola do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ina 
bhfuil Lár Chathair Bhaile Átha Cliath ag Leibhéal 1 den ordlathas. Tá lár bailte móra agus lár 
bailte contae rangaithe mar Leibhéal 2 san ordlathas agus tá an Uaimh ina measc. Forbrófar 
Dún Búinne de réir a chéile sa 20 bliain atá amach romhainn ionas go mbeidh stádas Leibhéal 
2 aige.  Baineann leibhéal 3 den ordlathas le lár bailte agus/nó dúichí agus le lár bailte contae 
den dara grád. Is iad na bailte sin i gContae na Mí ná Cill Dhéagláin, Dún Seachlainn, 
Ceanannas, Baile Átha Troim, an Inse/Baile an Bhiataigh agus an Bóthar Buí. Baineann 
leibhéal 4 le lárionaid chomharsanachta agus áitiúla, le bailte agus le sráidbhailte beaga agus 
freagraíonn Leibhéal 5 do shiopaí áitiúla agus do shráidbhailte beaga.  
 
Is iad príomhchuspóirí lárnacha na Straitéise beogacht agus inmharthanacht na lár bailte a 
chur cinn tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: 
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 pleanáil d'fhás agus d'fhorbairt na lár atá ann cheana; 
 na láir atá ann cheana a chur chun cinn agus a fheabhsú, trí fhorbairt a dhíriú ar na 

láir sin agus raon leathan seirbhísí a spreagadh i ndea-thimpeallachtaí a bhfuil 
rochtain ag cách orthu; 

 soláthar forbartha miondíola ar ardchaighdeán a chomhtháthú le húsáidí ilchineálacha 
i mbailte agus i láir chun áiteanna mealltacha, gníomhacha a chruthú; 

 Tacú le ról na lár bailte mar áiteanna chun cuairt a thabhairt orthu ina bhfuil 
feidhmeanna láidre pobail agus cathrach agus atá ina lárionaid seirbhísí don daonra 
máguaird.  

 
I measc na bpríomhchuspóirí eile tá: 
 

 feabhas a chur ar rogha tomhaltóirí trí shocruithe a dhéanamh do raon seirbhísí 
siopadóireachta, fóillíochta agus áitiúla, ina dtugtar roghanna de ghnáth le freastal ar 
riachtanais an phobail ar fad, lena n-áirítear grúpaí a bhíonn eisithe go páirteach agus 
limistéir nua ina bhfuil an daonra ag fás; 

 tacú le miondíol ar ardchaighdeán atá deartha go maith, éifeachtach, iomaíoch agus 
nuálach i lár bailte mar chuspóir uileghabhálach i bpleananna áitiúla/baile, measctha 
le fóillíocht, turasóireacht, cultúr, gnó agus le hearnálacha eile; agus 

 rochtain a fheabhsú, a chinntiú go bhfuil nó go mbeidh rochtain ar fhorbairtí atá ann 
cheana agus ar fhorbairtí nua, agus go bhfuil nó go mbeidh rogha modhanna iompair 
ag freastal orthu agus gur féidir siúl chuici nuair is féidir. 

 
 
3.4.6 Dréacht-Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath - an 

tÚdarás Náisiúnta Iompair, (2010-2030) 
 
Is é atá i ndoiciméad na dréacht-straitéise plean straitéiseach iompair do Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath go ceann 20 bliain atá le teacht. Tá roinnt dearbhphrionsabail bhunúsacha mar 
bhun le cuspóirí na dréacht-straitéise. Áirítear orthu glacadh le hordlathas úsáideoirí iompair a 
bhfuil coisithe, rothaithe agus úsáideoirí iompair phoiblí ar a bharr agus ar chóir breathnú ar 
riachtanais áise agus sábháilteachta na n-úsáideoirí sin ar dtús dá bhrí sin. Dara 
heochairphrionsabal is ea an riachtanas gur gá pleanáil úsáid talún agus pleanáil iompair a 
bhreithniú le chéile i bhforbairt iomlán réigiún Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Sna bearta maidir le húsáid talún atá leagtha amach sa straitéis, féachtar leis na nithe seo a 
leanas a dhéanamh: 
 

 Tús áite a thabhairt do dhian-fhorbairt dírithe ar thurais daoine, go háirithe 
ceannphointí lárnacha cosúil le miondíol agus oifigí, isteach in ionaid Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus Baile Ainmnithe taobh istigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
(maidir leis an Mí, is ionann sin agus Bailte Móra Fáis I atá sainaitheanta sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010, is iad 
sin, an Uaimh agus purláin Dhroichead Átha); agus 

 
 Gach dian-fhorbairt dírithe ar thurais daoine lasmuigh de Chathair Bhaile Átha Cliath 

agus lár Bailte Ainmnithe a dhíriú chuig láithreacha a bhfónann stáisiúin ar an líonra 
iarnróid atá ann cheana agus atá beartaithe dóibh (go háirithe Mearchóras Iarnród 
Cathrach agus DART). 

 
 
3.4.7 Plean Bainistíochta Abhantraí do Cheantar Abhantraí an Oirthir 

(2009 – 2015) 
 
Cumhdaíonn Ceantar Abhantraí an Oirthir an chuid is mó de chontae na Mí agus tá sé ar 
cheann d'ocht gceantar abhantraí in Oileán na hÉireann a cruthaíodh le cabhrú le cur i 
bhfeidhm cheanglais na Creat-Treorach Uisce 2000/60/CE ón AE. Ceanglaítear leis an Treoir 
go gcaithfear pleananna bainistíochta a ullmhú do gach dúiche.  
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I bPlean Bainistíochta Abhantraí Cheantar Abhantraí an Oirthir leagtar amach na cuspóirí le 
haghaidh na ndobharlach laistigh de limistéar an phlean agus tugtar achoimre ar na bearta is 
gá chun na cuspóirí sin a bhaint amach. I gcomhréir leis an gCreat-Treoir Uisce, is iad sin 
creat a bhainistiú chun uiscí dromchla intíre, uiscí inbhir, uiscí cósta agus screamhuiscí a 
chosaint trína ndéantar an méid seo a leanas: 
 

a) Meath breise a chosc agus stádas na n-éiceachóras uisceach a chosaint agus a 
fheabhsú agus, ag féachaint dá riachtanais uisce, stádas na n-eiceachóras agus na 
mbogach talún atá ag brath go díreach ar éiceachórais uisceacha a chosaint agus a 
fheabhsú; 

b)  Úsáid uisce inbhuanaithe atá bunaithe ar chosaint fhadtéarmach na n-acmhainní 
uisce atá ar fáil a chur chun cinn; 

c)   A dhíríonn ar chosaint níos fearr agus ar fheabhsú na timpeallachta uiscí, lena n-
áirítear trí bhearta ar leith chun sceitheadh, astaíochtaí agus cailliúint substaintí 
tosaíochta a laghdú go comhleanúnach, agus chun scor de sceitheadh, d'astaíochtaí 
nó de chailliúint na substaintí guaiseacha tosaíochta nó iad a céimniú amach; 

d)   A chinntíonn go ndéantar truailliú an screamhuisce a laghdú go comhleanúnach agus 
a chuireann cosc ar thruailliú breise an screamhuisce, agus   

e)   A chuireann le maolú na dtionchar a bhíonn ag tuilte agus ag triomaigh. 
 
Tá roinnt áiteanna sa chontae laistigh de Cheantar Abhantraí na Sionainne agus de Cheantar 
Abhantraí Loch nEathach agus na Banna freisin.  
 
 
3.4.8 Draft Fingal East Meath Flood Risk Assessment and Management 

Study (FEMFRAMS) [Staidéar Bainistíochta agus Measúnachta ar an 
Riosca Tuilte i bhFine Gall agus in Oirthear na Mí] 

 
Tá an dréacht-staidéar seo a chur i gcrích le freastal ar cheanglais na Treorach maidir le 
Tuilte ón AE de chuid na bliana 2007.  

Is iad cuspóirí staidéar measúnaithe agus bainistíochta riosca tuilte Fhine Gall agus Oirthear 
na Mí an méid seo a leanas a dhéanamh: 

 Na ceantair lena mbaineann guais agus riosca tuilte atá ann cheana nó a d’fhéadfadh 
a bheith ann amach anseo a shainaithint agus a mhapáil laistigh den limistéar 
staidéir. 

 An bunachar faisnéise straitéiseach a fhorbairt chun cinntí eolasacha a dhéanamh 
maidir le riosca tuilte a bhainistiú. 

 Bearta agus roghanna struchtúracha agus neamhstruchtúracha inmharthana a 
shainaithint chun na rioscaí tuilte a bhainistiú i limistéir ina bhfuil riosca mór áitiúil 
agus laistigh den abhantrach ina hiomláine.  

 Plean Bainistíochta Riosca Tuilte a ullmhú don limistéar staidéir, agus Measúnú 
Straitéiseach Timpeallachta lena mbaineann a ullmhú, ina leagtar amach na bearta 
agus na beartais, lena n-áirítear treoir maidir le forbairt chuí amach anseo, ar chóir 
do na húdaráis áitiúla, d'Oifig na nOibreacha Poiblí agus do pháirtithe leasmhara eile 
iad a shaothrú chun an bhainistíocht ar riosca tuilte is éifeachtúla ó thaobh costais de 
agus is inbhuanaithe a bhaint amach laistigh den limistéar staidéir agus éifeachtaí an 
athraithe aeráide á gcur san áireamh agus ceanglais na Creat-Treorach Uisce á 
gcomhlíonadh. 

Áireofar sa Phlean Bainistíochta Riosca Tuilte staidéir, gníomhartha agus oibreacha tosaíochta 
(struchtúracha agus neamhstruchtúracha) chun riosca tuilte a bhainistiú i limistéar Fhine Gall 
agus Oirthear na Mí san fhadtéarma, agus moltaí a dhéanamh maidir le pleanáil chuí na 
forbartha.  
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3.5 Leibhéal an Chontae 
 
 
3.5.1 Plean Corparáideach d'Údaráis Áitiúla na Mí (2009 – 2014) 
 
Is é misean an Phlean Chorparáidigh don Mhí "fás eacnamaíoch, sóisialta, cultúir agus 
comhshaoil ár gContae a bhrú chun cinn ar shlí a bheidh uilechuimsitheach dár saoránaigh go 
léir  . 
Beidh an Plean Forbartha ina phríomhuirlis chun an sprioc seo a bhaint amach.  
 
Baineann straitéisí tacaíochta seo an Phlean Chorparáidigh le timpeallacht na Mí:  
 

  Timpeallacht ghlan shábháilte agus shláintiúil a chosaint, a chaomhnú agus a 
fheabhsú don ghlúin seo agus do na glúine amach romhainn. 

 A chinntiú go ndéantar oidhreacht dúchais shuntasach, thógtha agus chultúir Chontae 
na Mí a chosaint, a chaomhnú agus a chothabháil ar na caighdeáin is airde. 

 Cuma fhisiciúil ár mbailte agus ár sráidbhailte a fheabhsú tuilleadh agus caighdeáin 
airde de dhearadh ailtireachta agus tógáil a chur chun cinn, agus beidh Údaráis 
Áitiúla Chontae na Mí ag feidhmiú mar eiseamláir chruthaitheachta agus nuálachta. 

 Meas a bheith againn ar stair bheo thírdhreach saibhir seandálaíochta agus cultúir na 
tíre agus sult a bhaint aisti a fhéachann ar “Stair Ríoga” an chontae, agus is é an 
sampla is fearr de sin ná an áit dhraíochtúil, Gleann na Bóinne. 

 Amanna taistil agus sábháilteacht bóithre gach úsáideora a fheabhsú trí bhearta 
bainistithe tráchta éifeachtacha a chur i bhfeidhm. 

 Ár bPáirceanna a fhorbairt agus a fheabhsú chun áineas éighníomhach a éascú dár 
saoránaigh ar fad. 

 Soláthar seasta d’uisce inólta d’ardchaighdeán a tháirgeadh.  
 Saoráidí bailithe agus cóireála fuíolluisce éifeachtacha a chur ar fáil agus ag an am 

céanna ár ndícheall a dhéanamh chun aidhmeanna na Creat-Treorach Uisce a bhaint 
amach. 

 Córais draenála uirbí inbhuanaithe a chur chun cinn. 
 Córas pleanála fisicí a fheidhmiú, a éascaíonn agus a sholáthraíonn an spreagadh 

d’fhorbairt gheilleagrach, agus ag an am céanna ag cothú chosaint na timpeallachta 
nádúrtha agus tógtha sa Chontae an t-am ar fad. 

 
 
3.5.2  Le Chéile – An Integrated Strategy for Meath to 2012 
 
Seoladh an straitéis in 2002. Leagtar amach ann 184 beart atá le cur i gcrích i rith na 
tréimhse 2002-2012 agus tá sé chuspóir fhoriomlána ag an straitéis: 
 

1. Fás inbhuanaithe geilleagrach agus fostaíochta a chinntiú chun go mbeidh caighdeáin 
fheabhsaithe mhaireachtála ag daoine i gContae na Mí; 

2. Feabhas a chur ar iomaíochas idirnáisiúnta na ngnólachtaí sa Mhí agus ar an gcumas 
chun infheistíocht isteach a mhealladh; 

3. Forbairt níos cothroime a chur chun cinn ar fud na Mí; 
4. Cuimsiú sóisialta a chur chun cinn i ngach cearn den chontae; 
5. Feabhas a chur ar cháilíocht na beatha do gach cuid den tsochaí sa Mhí; 
6. Caighdeán agus éagsúlacht na hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha a chaomhnú 

agus a fheabhsú. 
 
Rinneadh athbhreithniú eatramhach ar an straitéis a foilsíodh in 2005 agus aithníodh 21 
gníomh tosaíochta le haghaidh 2005-2008 a leagadh amach faoi cheithre cheannteideal: 
gníomhartha maidir leis an mbonneagar geilleagrach, sóisialta agus cultúrtha; gníomhartha 
sna hearnálacha táirgeachta; gníomhartha san oideachas, san oiliúint agus in acmhainní 
daonna; agus gníomhartha i saoráidí agus seirbhísí sóisialta, cultúrtha agus comhshaoil.  
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Foilsíodh athbhreithniú eile ar an straitéis in 2009 inar aithníodh réimsí tosaíochta le haghaidh 
na tréimhse 2009-2012 arb éard atá iontu oiliúint agus forbairt, forbairt gheilleagrach, 
fuinneamh inbhuanaithe agus comhshaoil agus cuimsiú sóisialta. Sonraítear gníomhartha sna 
hearnálacha sin uile ansin. 
 
 
3.5.3 County Meath Heritage Plan (2007-2011) 
 
Sa chéad phlean oidhreachta do chontae na Mí leagtar amach 77 gníomh atá le cur i 
bhfeidhm i rith thréimhse cúig bliana an Phlean chun oidhreacht an chontae a chosaint, a 
bhainistiú agus a chaomhnú. 
Déantar iarracht sa phlean oidhreachta an Plean Forbartha agus pleananna reachtúla eile a 
chomhlánú m.sh. trí shonraí ábhartha a bhailiú, agus trí ghníomhartha a dhéanamh lena 
chinntiú go ndéantar beartas oidhreachta a chur i bhfeidhm ar bhealach éifeachtach. 
 
Eagraíodh na gníomhartha ina gceithre théama straitéiseacha:  
 

1. Feasacht agus Oideachas. 
2. Sonraí bonnlíne agus Faisnéis. 
3. An cleachtas is fearr maidir le Caomhnú agus Bainistiú Oidhreachta. 
4. Oidhreacht a chomhtháthú laistigh den Údarás Áitiúil. 

 
 
3.5.4 County Meath Biodiversity Action Plan (2008-2012) 
 
Glacadh le plean gníomhaíochta Chontae na Mí maidir leis an mbithéagsúlacht in Aibreán 
2010 agus leagtar amach ann creat chun an bhithéagsúlacht agus an oidhreacht nádúrtha a 
chaomhnú ar fud an chontae. Sa phlean gníomhaíochta maidir leis an mbithéagsúlacht 
leagtar amach raon gníomhartha i dtéarmaí bhithéagsúlacht na Mí. Tá na gníomhartha sin 
roinnte i gceithre théama straitéiseacha arb é atá iontu:  
 

1. Feasacht agus oideachas. 
2. An cleachtas is fearr maidir le caomhnú agus bainistiú na hoidhreachta nádúrtha. 
3. Sonraí bonnlíne agus faisnéis. 
4. Cúrsaí bithéagsúlachta a bheith ina ndlúthchuid de ról an Údaráis Áitiúil. 

 
Táirgeadh an plean gníomhaíochta maidir leis an mbithéagsúlacht mar ghníomh de phlean 
oidhreachta Chontae na Mí 2007-2011 agus mar chuspóir de Phlean Forbartha Chontae na Mí 
2007-2013 
 
 
3.5.5 Scéim Cosanta Screamhuisce Chontae na Mí 
 
Ceist tosaíochta d'údaráis áitiúla í cosaint an screamhuisce toisc go bhfuil screamhuisce ina 
fhoinse thábhachtach ó thaobh an tsoláthair uisce de. Is féidir le gníomhaíochtaí an duine 
tionchar fadtéarmach tromchúiseach a bheith acu ar an screamhuisce. Tá an acmhainn 
thábhachtach seo i mbaol mór mar gheall ar dhiúscairt fhorleathan eisiltigh tí, talmhaíochta 
agus tionscail sa talamh.    
 
Ceanglaítear le beartais an AE agus le rialacháin náisiúnta nach mór an truailliú a chosc mar 
chuid de bhainistíocht inbhuanaithe ar cháilíocht an screamhuisce. 
 
Faoi Scéim Cosanta Screamhuisce Chontae na Mí soláthraítear faisnéis gheolaíoch agus 
hidrigeolaíoch don phróiseas pleanála, ionas gur féidir le forbairtí a d'fhéadfadh a bheith ina 
gcúis le truailliú a shuíomh agus a rialú ar bhealach atá inghlactha ó thaobh an chomhshaoil 
de.   
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3.5.6  Plean Bainistíochta do Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO 
Bhrú na Bóinne (2002) 
 
In 1993, d'ainmnigh UNESCO Brú na Bóinne mar Láithreán Oidhreachta Domhanda. 
Ullmhaíodh an plean bainistíochta le straitéis shoiléir a chur ar fáil chun an limistéar a 
bhainistiú, a chumhdaíonn 3,300 heicteár agus a chrios maolánach san áireamh.  
 
Is iad príomhchuspóirí an phlean seo: 
 

 A chinntiú go gcosnaítear a oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha trí reachtaíocht a 
chur i bhfeidhm, ag comhoibriú le húinéirí talún agus teagmháil éifeachtach a 
dhéanamh le húdaráis phleanála / forbartha agus eagraíochtaí leasmhara eile. 

 Tabhairt faoi chlár monatóireachta ar thionchar na n-oibreacha caomhantais ag na 
tuamaí meigiliteacha ag Brú na Bóinne agus Cnóbha agus straitéisí caomhantais a 
ullmhú do gach láithreán seandálaíochta, Limistéar Caomhantais Speisialta agus 
Limistéar Oidhreachta Nádúrtha i mBrú na Bóinne. 

 Rochtain phoiblí agus léirmhíniú an láithreáin ar ardchaighdeán a sholáthar. 
 Príomhthosaíochtaí taighde a bhunú lena dtabharfar tuiscint níos fearr ar raon 

leathan séadchomharthaí seandálaíochta an láithreáin. 
 Comhoibriú go dlúth leis an bpobal áitiúil, le ranna an rialtais agus le 

gníomhaireachtaí chun forfheidhmiú éifeachtúil an phlean bainistíochta a chinntiú. 
 
 
3.5.7 County Meath Wetlands and Coastal Habitats Survey 
 
Tugadh faoin suirbhé seo chun cineál, méid agus staid na mbogach agus na ngnáthóg cósta 
sa chontae a chinneadh. Dírítear sa staidéar ar láithreáin atá taobh amuigh de limistéir 
ainmnithe agus nach bhfuil faoi chosaint an Achta um Fhiadhúlra (Leasú), 2000 ná Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha), 1997 dá bhrí sin. Is gníomh de chuid Phlean 
Oidhreachta Chontae na Mí 2007-2013 an tionscadal seo. 
 
 
3.5.8 Pleananna Forbartha Trasteorann 
 
Rinneadh athbhreithniú ar Phleananna Forbartha na nÚdarás Áitiúil tadhlach le linn phróiseas 
na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus chuathas i mbun comhairle trasteorann leis na 
hÚdaráis Phleanála ábhartha ag céim na scóipe de phróiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta. 
 

 Plean Forbartha Chontae Lú 2009-2015 
 Plean Forbartha Chontae Chill Dara 2011-2017 
 Plean Forbartha Chontae Fhine Gall 2011-2017 
 Plean Forbartha Chontae an Chabháin 2008-2014 
 Plean Forbartha Chontae na hIarmhí 2008-2014 
 Plean Forbartha Chontae Uíbh Fhailí 2009-2015 
 Plean Forbartha Chontae Mhuineacháin 2007-2013 

 
 
3.6  Pleananna ar Leibhéal Fo-Chontae 
 
Beidh Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 ina dhoiciméad treorach do gach plean 
fo-chontae laistigh den Mhí lena n-áirítear aon Phleananna Limistéir Áitiúil le haghaidh 
lonnaíochtaí laistigh den Chontae. Faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010 ní mór do 
Phleananna Limistéir Áitiúil na beartais agus na cuspóirí atá leagtha amach sa Phlean 
Forbartha Contae don limistéar ina bhfuil siad lonnaithe a chomhlíonadh. Leasófar Pleananna 
Limistéir Áitiúil laistigh den Mhí más gá dá bhrí sin ionas go mbeidh an Plean Forbartha 
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Contae nua á chomhlíonadh acu. Tá sé i gceist ag Comhairle Contae na Mí na hathruithe sin a 
fhoilsiú laistigh de bhliain amháin tar éis glacadh leis an bPlean Forbartha Contae nua.  
 
Tá liosta thíos de na lonnaíochtaí i gContae na Mí a gceapfar Plean Limistéir Áitiúil faoi leith 
nó Plean Forbartha Baile faoi leith dóibh: 

 
 Cill Dhéagláin 
 Baile Átha Buí 
 Baile Íomhair 
 Baile an Bhiataigh 
 Droichead Chearbhalláin 
 Carn na Ros 
 Cluain Ioraird 
 Crosa Caoil 
 Domhnach Cairnigh 
 Dún Uabhair 
 Droichead Átha Theas 
 Droim Conrach 
 Damhliag 
 Dún Búinne – Cluain 

Aodha – An Bealach  

 Dún Seachlainn  
 An Bóthar Buí 
 Baile Ghib 
 Baile Mhic 

Gormáin 
 Baile Iúiliáin 
 Ceanannas 
 Baile an 

Cheantaigh 
 Cill Bhríde 
 Cill Choca 
 Cill Dealga 
 Cill Mhaighneann 
 Cill Mheasáin 
 An Inse 
 Maigh Dearmhaí 

 Purláin Mhaigh Nuad  
 Baile Uí Mhornáin 
 Baile Uí Mhornáin 

Thoir 
 Maigh nEalta 
 An Uaimh 
 An Obair 
 An Seanchaisleán 
 Ráth Chairn 
 Ráth Moliain 
 Ráth Tó 
 Baile Shláine 
 Steach Maoilín 
 Cnoc an Línsigh 
 Baile Átha Troim 
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4.0 BONNLÍNE COMHSHAOIL CHONTAE NA MÍ 

 
 
 
4.1  Réamhrá 
 
Is é aidhm na coda seo den Tuarascáil Chomhshaoil cur síos a dhéanamh ar na gnéithe ábhartha 
de staid reatha an chomhshaoil laistigh de réimse an Phlean Forbartha. Tugtar cuntas san 
fhaisnéis bhonnlíne seo ar an gcomhthéacs comhshaoil ina gcuirfear Plean Forbartha Chontae na 
Mí 2013-2019 i bhfeidhm.  
 
Is é aidhm na caibidle dá bhrí sin na paraiméadair seo a leanas a aithint: 
 

 Na hacmhainní agus na híogaireachtaí bonnlíne comhshaoil is tábhachtaí; 
 Na príomh-bhagairtí agus treochtaí comhshaoil; agus 
 An t-athrú is dóigh a thiocfadh ar an gcomhshaol d'uireasa an Phlean Forbartha. 

 
Tugtar deis leis na sonraí bonnlíne "Staid" an chomhshaoil a aithint i dtéarmaí oibiachtúla. Nuair 
is féidir, agus i gcás go bhfuil sonraí ann, tugtar tomhas cainníochtúil ar mar atá cúrsaí 
comhshaoil. Nuair nach bhfuil faisnéis den sórt sin ann áfach, tugtar tuairiscí cáilíochtúla de 
théamaí comhshaoil ina ionad sin. I gcás go dtugtar easnaimh faoi deara i bhfaisnéis 
thábhachtach, tugtar moltaí sa chuid ar bhearta maolaithe lena chinntiú go dtabharfar aghaidh ar 
aon easnamh i bhfaisnéis chriticiúil mar chuid de mhonatóireacht agus d'athbhreithniú leanúnach 
an Phlean Forbartha. 
 
Tá na ceannteidil a thugtar i gcomhréir le ceanglais reachtúla na Treorach SEA. Cuirtear béim ar 
na gnéithe straitéiseacha de gach gné agus i gcás go bhféadfaidís a bheith ábhartha do bheartas 
an Phlean.  
 
Is iad seo a leanas na topaicí a dtugtar aghaidh orthu: 
 

1. Bithéagsúlacht, Flóra agus Fána 
2. An Daonra agus Sláinte an Duine – Déimeagrafaic * 
3. Ithir & Geolaíocht 
4. Uisce 
5. Cáilíocht an Aeir agus Tosca Aeráide 
6. Sócmhainní Ábhartha  
7. An Oidhreacht Chultúrtha lena n-áirítear an Oidhreacht Ailtireachta agus Seandálaíochta 
8. An Tírdhreach 
 

* Ní bhreithnítear sláinte an duine go díreach sa tuarascáil seo, ach caitear leis ina ionad sin trí 
shaincheisteanna comhshaoil eile a bhreithniú amhail cáilíocht an aeir, cáilíocht an uisce srl. 
 
 
4.2  Deacrachtaí Teicniúla ar Thángthas Orthu agus Bearnaí san 
Fhaisnéis 
 
Bailíodh lear mór faisnéise maidir leis an gcomhshaol i gContae na Mí nuair a bhí an Mheasúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta (SEA) seo á hullmhú. De bharr staidéir a rinneadh le déanaí ar 
leibhéal Náisiúnta agus Contae ar ghnéithe éagsúla den chomhshaol (uisce, oidhreacht 
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chultúrtha, srl) tá méid suntasach sonraí ar fáil anois. Mar sin féin tá bearnaí fós san fhaisnéis atá 
ar fáil, mar shampla maidir le cumhdach éiceolaíoch iomlán, m.sh. gnáthóga, crainn, 
fálta sceach srl.  
I measc na bpríomh-dheacrachtaí ar thángthas orthu ní raibh dóthain pleananna bainistithe 
caomhnaithe ann i gcás roinnt láithreán Natura 2000 laistigh den Chontae. Anuas air sin ní raibh 
faisnéis mhionsonraithe maidir le fadhbanna sláinte agus saincheisteanna gaolmhara sa Chontae 
ar fáil nuair a scríobhadh an tuarascáil.  
 
Ina theannta sin luadh sa tuarascáil Athrú Aeráide, Oidhreacht agus Turasóireacht: Impleachtaí 
do Chóstaí agus Uiscebhealaí Intíre na hÉireann a d’ullmhaigh an Chomhairle Oidhreachta agus 
Fáilte Ireland in 2009 2go bhfuil na hiarmhairtí féideartha a bhaineann leis an athrú aeráide ar 
uiscebhealaí intíre tuairimeach faoi láthair mar gheall ar easpa sonraí maidir leis an stádas reatha.  
Tugtar le fios sa tuarascáil má táthar chun cinneadh a dhéanamh maidir le himpleachtaí an 
athraithe aeráide ar an oidhreacht agus a íogaireacht maidir le himpleachtaí go gcaithfear 
tabhairt faoi na gníomhartha seo a leanas: 
 
i.  Suirbhéanna bonnlíne ar struchtúir stairiúla agus scéimeanna monatóireachta a chur ar 

bun le féachaint an féidir iarmhairtí a aithint cheana féin, (lena n-áirítear iarmhairtí 
indíreacha mar scéimeanna faoisimh tuilte); 

ii. Léarscáiliú/samhaltú a dhéanamh ar limistéir leochaileacha (soláthar uisce, sreabhadh 
abhann) agus ar struchtúir leochaileacha (claífoirt phortaigh, droichid stairiúla, loic); 

iii.  Pleanáil i gcomhair bainistiú riosca ar struchtúir stairiúla, agus ar ionaid uirbeacha 
 stairiúla; agus 
iv.  Foireann uiscebhealaí agus údarás áitiúil a chur faoi oiliúint ionas go mbeidh siad in ann 

éigeandálaí maidir le huiscebhealaí a láimhseáil.   
 
Níl na saincheisteanna a aibhsítear thuas i bhfeidhm faoi láthair agus dá bhrí sin is féidir a rá gur 
easnaimh iad is féidir a aithint ó thaobh na héifeachtaí criticiúla a d'fhéadfadh a bheith ag an 
athrú aeráide ar struchtúir stairiúla a mheas. 
 
4.3  Forbhreathnú ar Limistéar an Staidéir 
 
Tá Contae na Mí suite ar chósta thoir na hÉireann laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
agus cumhdaíonn sé limistéar 230,000 heicteár. Is é an dara contae is mó i gCúige Laighean é 
agus is í an Uaimh an príomhbhaile contae. I measc na bpríomhlonnaíochtaí eile laistigh den 
Chontae tá Cill Dhéagláin, Dún Seachlainn, Ceanannas agus Baile Átha Troim. Tá limistéar iomlán 
an Phlean le feiceáil i Léarscáil 4.1. 
 
Léiríodh i nDaonáireamh 2011 go raibh daonra taifeadta 184,135 i limistéar an Phlean in 2011, 
sin méadú 13% ón tréimhse a rinneadh an daonáireamh roimhe in 2006.  
 
Tá príomhbhaile na hUaimhe ar cheann de na bailte is mó i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus 
é aicmithe mar Bhaile Mór Fáis 1 sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath 2010-2022. 
 
Tá saibhreas láithreán stairiúil agus seandálaíochta sa Chontae a bhfuil tábhacht náisiúnta agus 
idirnáisiúnta leo. Tá coimpléacs seandálaíochta Bhrú na Bóinne suite in oirthear an Chontae. Tá 
an láithreán sin ainmnithe mar Láithreán Oidhreachta Domhanda de chuid UNESCO agus áirítear 
leis láithreacha adhlactha Shí an Bhrú, Chnóbha agus Dhubhadh. Tá réimse leathan tírdhreacha 
sa Chontae freisin, lena n-áirítear 10 gciliméadar cois cósta, cnocáin droimníní i dtuaisceart na Mí, 
                                                 
2 Athrú Aeráide, Oidhreacht agus Turasóireacht: Impleachtaí do Chóstaí agus Uiscebhealaí Intíre 
na hÉireann, An Chomhairle Oidhreachta agus Fáilte Éireann, 2009 
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tailte méithe féaraigh, réimsí portaigh agus portaigh ardaithe sa limistéar thiar theas agus sa 
limistéar ard lárnach.  
 
4.4 Bithéagsúlacht, Flóra agus Fána 
 
4.4.1 Réamhrá 
 
Is sócmhainn thábhachtach í oidhreacht nádúrtha Chontae na Mí agus is acmhainn shainiúil í go 
deimhin. Tá na gnáthóga éagsúla atá scaipthe ar fud na Mí dírithe timpeall ar aibhneacha na 
Bóinne agus na hAbhann Duibhe chomh maith le bheith scaipthe feadh an chósta bhig ina bhfuil 
foscadh ag raon leathan flóra agus fána atá neamhchoitianta agus i mbaol. Tá tábhacht mhór leis 
na gnáthóga sin a chosaint agus a chaomhnú, ní hamháin do lucht cónaithe an Chontae ach 
freisin i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
 
Tagraítear don bhithéagsúlacht freisin mar fhlóra agus fána, agus is é seo a leanas sainmhíniú an 
Choinbhinsiúin um Éagsúlacht Bhitheolaíoch ar an mbithéagsúlacht: 
 
The variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine 
and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes 
diversity within species, between species and of ecosystems 
 
Tacaíonn an bhithéagsúlacht leis an mbeatha ar domhan; is cuid chriticiúil dár saol go léir í agus 
tá aitheantas níos mó ná riamh á thabhairt don luach eacnamaíoch atá aici. Ní hamháin go bhfuil 
sí mar bhonn is mar thaca faoi earnálacha geilleagracha tábhachtacha mar an talmhaíocht agus 
an turasóireacht ach soláthraítear a lán buntáistí eile léi ar féidir iad a rangú i gceithre 
phríomhchatagóir:  
 

 Seirbhísí soláthair (bia agus uisce a tháirgeadh, srl) 
 Seirbhísí rialála (m.sh. rialú aeráide agus galair) 
 Seirbhísí tacaíochta (m.sh. athchúrsáil cothaitheach agus pailniú barraí) 
 Seirbhísí cultúrtha (mar shampla, buntáistí spioradálta agus áineasa) 

 
Aithníodh an tábhacht atá lenár n-oidhreacht nádúrtha a chosaint ar leibhéal idirnáisiúnta agus 
cuirtear san áireamh nach féidir féachaint ar riocht na bithéagsúlachta as féin laistigh d'aon 
náisiún faoi leith. Nuair a dhéantar athruithe ar an mbithéagsúlacht i dtír, amháin is féidir 
iarmhairtí trasteorann idirnáisiúnta a bheith ag na hathruithe sin. (Mar shampla nuair a dhéantar 
dífhoraoisiú i dtír amháin is féidir le tuilte tarlú dá bharr i dtír eile nó is féidir gnáthóga a 
scriosadh ar éin imirceacha.) 
  
 
4.4.2 Gnáthóga Ainmnithe 
 
Chuir an AE bunús ar fáil chun cosaint dlí a thabhairt do láithreáin éiceolaíocha thábhachtacha 
faoi leith ar fud na hEorpa. Bunaíodh Natura 2000 faoi Threoir na gComhphobal Eorpach 1992 
maidir le Gnáthóga agus is líonra ar fud an AE é de limistéir den sórt sin faoi chosaint agus 
foráiltear leis láithreáin a thacaíonn le gnáthóga agus le speicis atá san iarscríbhinn a ainmniú 
agus a chosaint trí iarraidh, i measc rudaí eile, go ndéanfaí a stádas maith caomhnaithe a 
chothabháil nó a athshlánú. Is é aidhm an líonra a dheimhniú go dtiocfaidh na speicis agus na 
gnáthóga is luachmhaire agus is mó atá i mbaol san Eoraip slán go fadtéarmach. Tá dhá 
phríomh-ainmniúchán i líonra Natura 2000: 
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 Limistéir Chaomhantais Speisialta; ainmnithe ag Ballstáit faoin Treoir maidir le Gnáthóga, 
bunaítear na láithreáin seo d'fhonn gnáthóga agus speicis atá liostaithe in Iarscríbhinn I 
(gnáthóga) agus Iarscríbhinn II (speicis - ní áirítear éin leo) de Threoir an AE maidir le 
Gnáthóga a chosaint agus a chaomhnú. 

 Limistéir faoi Chosaint Speisialta; bunaíodh iad seo faoin Treoir maidir le hÉin 1979 agus 
tá na láithreáin seo ainmnithe d'fhonn speicis Iarscríbhinn 1 (speicis éin atá 
neamhchoitianta agus faoi bhagairt) agus speicis imirceacha a bhíonn sna limistéir go 
rialta a chosaint agus a chaomhnú, agus le haghaidh gnáthóga éan.  

 
Rinneadh na hainmniúcháin sin a thrasuí i ndlí na hÉireann faoi Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011, (I.R. Uimh. 477 de 2011). 
 
Anuas ar ainmniúcháin mar Limistéir Chaomhantais Speisialta agus mar Limistéir faoi Chosaint 
Speisialta, tá ainmniúchán breise i reachtaíocht na hÉireann i gcás limistéar a meastar go bhfuil 
tábhacht ag baint leo mar gheall ar a gcuid gnáthóg nó ina bhfuil speicis phlandaí agus ainmhithe 
a dteastaíonn cosaint óna gcuid gnáthóga – tugtar LON orthu sin (Limistéir Oidhreachta 
Nádúrtha) agus ainmnítear iad faoin Acht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000. Tá LON ainmnithe freisin 
chun tírghnéithe, nó gnéithe geolaíocha nó geomoirfeolaíochta a bhfuil tábhacht náisiúnta leo a 
chaomhnú agus a chosaint. 
 
Ag brath ar a gcáilíocht agus ar an tábhacht atá leo, d'fhéadfadh roinnt ainmniúchán a bheith ag 
láithreáin amhail Limistéar Caomhantais Speisialta, Limistéar faoi Chosaint Speisialta, Limistéar 
Oidhreachta Nádúrtha, láithreán Ramsar, Anaclann Reachtúil Dúlra nó Tearmann le haghaidh 
Fána. Tá dualgas ar Údaráis Phleanála de réir dlí a chinntiú go bhfuil na láithreáin sin faoi 
chosaint agus á gcaomhnú. 
 
Tugtar cosaint do Limistéir Chaomhantais Speisialta agus do Limistéir faoi Chosaint Speisialta faoi 
I.R. Uimh. 477/2011 — Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 
2011, lenar comhdhlúthaíodh Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha) 1997 go 
dtí 2005 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) (Rialú 
Gníomhaíochtaí Áineasa) 2010.  
 
Tá na gnáthóga ainmnithe laistigh de Chontae na Mí le feiceáil i Léarscáil 4.2.  Tá liosta de na 
láithreáin sin i dTábla 4.1. 
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Láithreáin laistigh de Chontae na Mí 

Limistéir Chaomhantais Speisialta is 
Iarrthóirí 

Limistéir faoi Chosaint Speisialta 

Cósta agus Inbhear na Bóinne  Inbhear na Bóinne 
An Bhóinn agus An Abhainn Dubh  Inbhear agus Cladach na hAiní 
Gleann na Rí / Carton Loch Síleann 
Portach Shliabh Hevey  An Bhóinn agus An Abhainn Dubh 
An Loch Bán, Lochanna na Binne agus An 
Loch Dubh  

 

An Loch Bán agus An Loch Glas  
Portach Killyconny (Cloghbally)  
Portaigh Moneybeg agus Clareisland   

 
Láithreáin laistigh de Chontae na Mí

Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Mholta Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
Loch Bhéal Átha hÓ  Portach na Greallaí  
Eanach Ballynabarny  Portach Bhaile Shéamais  
Coill Bhaile na Rátha  Portach Mhaolchnoc  
Cósta agus Inbhear na Bóinne  
Oileáin na Bóinne   
Coill na Bóinne  
Lochanna Bhréachmaí   
Lochanna Corstown   
Riasc Crewbane  
Eanach Thor Chromail   
Bogach Dhubhadh   
Portach Bhaile Dúlaoich  
Coimín Dhamhliag   
Portach Kilconny (Cloghbally)  
Dumhcha na hInse / Inbhear na hAiní  
Loch Naneagh   
Loch Síleann   
Loch Shesk  
Loch Mentrim  
Portach Shliabh Hevey   
Eiscir Ráth Moliain  
Bruach Abhann Ros na Rí   
An Chanáil Ríoga   
Gleann na Rí / Carton  
Bruach Abhann Bhaile Shláine  
Portach Thomastown   
Bogach Bhaile Átha Troim  
An Loch Bán, Loch na Binne agus An Loch 
Dubh 

 

Tábla 4.1: Limistéir faoi Chosaint faoi Reachtaíocht Náisiúnta agus faoi 
Reachtaíocht an AE 

 
Aithnítear tábhacht na láithreán seo sa phlean reatha agus leanfar ag tabhairt cosanta dóibh trí 
reachtaíocht reatha a fhorfheidhmiú agus trí thacaíocht an Údaráis Áitiúil a bheidh ag obair i 
gcomhar le heagraíochtaí stáit agus le heagraíochtaí eile nach eagraíochtaí stáit iad. 
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Ritheadh breis reachtaíochta ar mhaithe le cosaint shláine na láithreán Natura 2000 faoi Airteagal 
6(3) den Treoir maidir le Gnáthóga. Faoin reachtaíocht seo, plean nó tionscadal ar bith nach 
mbaineann go díreach le bainistiú an láithreáin Natura 2000 nó nach bhfuil riachtanach ó thaobh 
bhainistiú an láithreáin sin ach ar dhócha go mbeadh tionchar suntasach aige ar láithreán den 
sórt sin, ina aonar nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile, beidh sé faoi réir Measúnacht 
Iomchuí ar a impleachtaí don láithreán i bhfianaise chuspóirí caomhnaithe an láithreáin. 
 
Ionas go gceadófar plean nó tionscadal beartaithe ní mór dá Mheasúnacht Iomchuí a chinneadh 
thar amhras eolaíochta réasúnach nach mbeidh tionchar aige ar láithreán Natura 2000.  
 
 
4.4.3 Gnáthóga Eile 
 
Anuas ar na limistéir a bhfuil cosaint acu ó reachtaíocht tá go leor gnáthóga tábhachtacha eile i 
gContae na Mí agus tá ról suntasach ag na láithreáin sin sa timpeallacht nádúrtha.  Bhailigh an 
Suirbhé a rinneadh ar bhogaigh agus ar ghnáthóga cósta Chontae na Mí (County Meath Wetlands 
and Coastal Habitats Survey) (2010) faisnéis faoi thart ar seachtó bogach nach bhfuil ainmnithe 
sa Chontae.  Ina measc, áirítear iad seo a leanas: 
 

 Uiscí intíre lena n-áirítear aibhneacha, toibreacha, lochanna méiseatrófacha agus 
eotrófacha 

 Bogaigh mhuirí 
 Riasc Fionnuisce 
 Portach Ardaithe 
 Portach Réitithe 
 Turlaigh 
 Eanach agus Borrfhás 

 
Taobh istigh den Chontae freisin tá raon cineálacha gnáthóige eile (a bhfuil cur síos forleathan 
orthu agus iad aicmithe in “A Guide to Habitats in Ireland” a d'fhoilsigh an Chomhairle 
Oidhreachta, 2000).  Áirítear orthu: 
 

 Talamh féaraigh 
 Scrobarnach 
 Díoga draenála 
 Lochanna, Aibhneacha agus Canálacha  
 Criosanna Cósta 
 Bogaigh Intíre 
 Portaigh Móna 
 Eascracha 
 Coillearnach – Bruachánach, Leathanduilleach agus Measctha 
 Talamh Talmhaíochta nó Saothraithe 
 Talamh Gortóireachta  

 
Tá feidhm thábhachtach ag na gnáthóga seo ó thaobh foscadh agus tearmann a chur ar fáil do 
shlua speiceas ainmhithe agus plandaí araon. I measc na speiceas a fhaigheann tacaíocht ó na 
gnáthóga sin sa Phlean tá siad seo a leanas:3 
 

 Broc,  
 Earc Sléibhe,  

                                                 
3 County Meath Wetlands and Coastal Habitats survey, Comhairle Contae na Mí & An Chomhairle 
Oidhreachta, 2010 
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 Fia, Frog, 
 Corr Réisc,  
 Cruidín,  
 Éigrit Bheag,  
 Mallard,  
 Cearc Uisce,  
 Gealóg Ghiolcaí,  
 Ceolaire Cíbe,  
 Naoscach,  
 Praslacha,  
 Rálóg Uisce, 
 agus éagsúlacht mhór de speicis éisc agus bhláthach.  
 

 
4.4.4.  Speicis Neamhchoitianta agus Speicis faoi Chosaint agus a gCuid 

Gnáthóg 
 
Tá speicis áirithe plandaí, ainmhithe agus éin neamhchoitianta agus i mbaol. Áirítear anseo 
plandaí atá neamhchoitianta ar bhonn náisiúnta agus atá le fáil sa Mhí, plandaí atá liostaithe sna 
Liostaí Dearga de Shonraí Plandaí na hÉireann, san Ordú um Flora (Cosaint), 1999 (nó Orduithe 
eile den sórt sin) agus a gcuid gnáthóg, éin atá liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir maidir le 
hÉin, agus ainmhithe agus éin atá liostaithe san Acht um Fhiadhúlra, 1976 agus in ionstraimí 
reachtúla ina dhiaidh sin. Tá cosaint de réir an dlí ag cuid mhaith de na speicis sin. 
 
Rinneadh suirbhé in 20064 ar na speicis phlandaí neamhchoitianta / i mbaol agus gann do 
Chontae na Mí. Thángthas ar 25 speiceas ar an iomlán agus as an líon sin tá cosaint ag 7 de na 
speicis sin de réir orduithe um Flora (Cosaint). Ar an iomlán bhí ceithre cinn den 25 speiceas 
planda soithíoch atá neamhchoitianta/i mbaol agus gann i gCo. na Mí lonnaithe ó 1990 agus 
athlonnaíodh trí cinn acu agus rinneadh suirbhé mionsonraithe orthu ó 1998 i leith. Fuarthas 
amach i gcás trí cinn de na taifid phlandaí a ndearnadh imscrúdú orthu sa réimse nach raibh aon 
ghnáthóg oiriúnach fágtha do na speicis neamhchoitianta/faoi bhagairt a taifeadadh ag na 
láithreáin. I ngach ceann de na cásanna sin taifeadadh na speicis mar chinn atá díofa don 
láithreán. 
 
Rinneadh imscrúdú mionsonraithe ar ghleann Abhainn na Bóinne le linn an tsuirbhé seo. Cé gur 
aimsíodh limistéir ina raibh gnáthóg oiriúnach don dá speiceas neamhchoitianta/faoi bhagairt is 
mó a bhfuil ceangal acu le gleann na habhann, Hordeum secalinum (Eorna Mhóinéir) agus Juncus 
compressus (Luachair Chruinn), níor aimsíodh ceachtar acu ann. Is móinéir bhoga agus féarach 
an ghnáthóg a bhíonn ag an dá speiceas seo agus toisc nár aimsíodh iad ag ceachtar de na 
láithreáin is féidir a rá go bhfuil athrú tagtha de réir a chéile ar bhainistiú nó ar éiceolaíocht na 
móinéar bog a aimsíodh feadh Abhainn na Bóinne. 
 
Ina theannta sin, baineann cosaint dhian faoin Treoir maidir le Gnáthóga leis na speicis atá 
liostaithe in Iarscríbhinn IV den Treoir sin, lena n-áirítear gach speiceas den ialtóg, an madra 
uisce, agus gach céiticeach. I gcás go bhfuil speicis Iarscríbhinn IV ann, ní mór gach beart is 
féidir a ghlacadh d'fhonn damáiste dóibh a sheachaint ná aon chur isteach orthu nuair a bhíonn 
moltaí i gcomhair forbartha á leagan amach. 
 
Tá inveirteabraigh flúirseach feadh codanna boga de chósta na Mí agus is iad sin an ghné is 
mealltaí do na lapairí agus don éan uisce géim a chaitheann an geimhreadh feadh an chósta agus 
a shíolraíonn ann. 
                                                 
4 Survey Of Rare/Threatened And Scarce Vascular Plants In County Meath, BEC Consultants, 2006 
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4.4.5  Saincheisteanna Comhshaoil Reatha 
 
Tá an bhithéagsúlacht anois ina cuid lárnach de chaomhnú ár limistéir fhiáine.  Tá Éire ar cheann 
de 193 tír atá ina bpáirtí leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch chomh 
maith leis na Ballstáit eile san AE agus leis an AE féin.  Sa mheasúnú a rinne sé le gairid, luaigh 
an Coimisiún go bhfuil an caillteanas leanúnach, an díghrádú agus an scoilteadh atá á dhéanamh 
ar ghnáthóga nádúrtha le feiceáil san Eoraip agus go bhfuil an oiread brú á chur ar éiceachórais 
iomlána is go bhfuil siad réidh le loiceadh ar fad. 
 
Go náisiúnta, cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta le deich mbliana anuas, níl deireadh 
curtha le caillteanas na bithéagsúlachta in Éirinn. Meastar go bhfuil staid chuid mhaith dár gcuid 
gnáthóg agus roinnt dár speiceas go dona nó an-dona (Dara Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta na 
hÉireann). 
 
Tá cúig phríomh-bhrú atá ina siocair le caillteanas na bithéagsúlachta: 
 

 athrú ar ghnáthóga 
 róshaothrú 
 truailliú 
 speicis choimhthíocha ionracha 
 an t-athrú aeráide 

 
Is é an príomhbhealach a dhéantar an bhithéagsúlacht a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú 
in Éirinn ná trí na Gníomhaíochtaí le haghaidh Bithéagsúlachta 2011-2016, Dara Plean Náisiúnta 
Bithéagsúlachta na hÉireann5, agus mar choincheap lárnach de sin go gcomhroinneann údaráis 
áitiúla (agus gníomhaireachtaí eile) an fhreagracht maidir leis an mbithéagsúlacht a chaomhnú 
agus a úsáid go hinbhuanaithe. 
 
Luaitear sa phlean gurb é an príomhsprioc: “Go ndéanfar laghdú ar chaillteanas bithéagsúlachta 
agus ar dhíghrádú na n-éiceachóras roimh 2016 agus go ndéanfar dul chun cinn substaintiúil 
maidir lena n-athshlánú roimh 2020.”  
 
Is an beartas Eorpach agus náisiúnta é limistéir ainmnithe a chosaint ó fhorbairt agus ag cinntiú 
dá réir sin go mbeidh cosaint fhadtéarmach acu. Ní mór dá bhrí sin srianta a chur ar fáil laistigh 
den phlean agus go deimhin gar do limistéir den sórt sin ina bhfuil forbairt den sórt sin contrátha 
le cosaint fhadtéarmach an láithreáin. Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag 
ullmhú pleananna bainistithe do shócmhainní nádúrtha an náisiúin is dóigh a thógfaidh píosa fada 
le cur i gcrích ach a bheidh ina uirlis luachmhar chun measúnú a dhéanamh ar na 
saincheisteanna atá ábhartha maidir le gach láithreán. Soláthrófar meicníochtaí freisin sna 
pleananna bainistithe maidir lena gcosaint éifeachtach. Beidh limistéir ainmnithe mar bhunús ag 
forbairt rialaithe laistigh de limistéar an phlean agus srianta a ghearrfar ar fhorbairt bhreise, rud a 
bhféadfadh tionchar tromchúiseach a bheith acu ar shláine fhoriomlán an limistéir chosanta. 
 
Mar a luadh roimhe seo, faoin Treoir maidir le Gnáthóga (Treoir 92/43/CEE ón gComhairle maidir 
le Gnáthóga Nádúrtha agus Flóra agus Fána Fiáin a Chaomhnú) iarrtar Measúnacht Iomchuí le 
haghaidh na bpleananna nó na dtionscadal ar fad a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar 
láithreáin a ainmnítear mar Limistéir Chaomhantais Speisialta nó mar Limistéir faoi Chosaint 
Speisialta. Beidh dualgas ar an Údarás Áitiúil measúnacht den sórt sin a lorg i gcás go mbeidh gá 
leis. Ina theannta sin iarrfar ar úinéirí talún atá taobh istigh de limistéir faoi chosaint speisialta dul 
i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nuair a bheidh siad ag 

                                                 
5 Gníomhaíochtaí le haghaidh Bithéagsúlachta 2011-2016, Dara Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta 
na hÉireann 
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smaoineamh tabhairt faoi ghníomhaíochtaí áirithe. Tugtar gníomhartha infhógartha orthu sin 
agus áirítear leo bearradh crann, draenáil talún srl. 
 
Tagann na bagairtí a dhéantar ar bhogaigh go hiondúil ó ghníomhaíochtaí a spreagann an duine, 
rud a bhfuil ceangal aige go minic leis an talamh a 'fheabhsú' chun é a chur nó a shaothrú. 
Taifeadadh na bagairtí / an damáiste seo a leanas ag láithreáin bhogaigh sa Mhí:  
 

 Draenáil  
 Foraoisiú  
 Inlíonadh  
 Baint Móna  
 Speicis Ionracha 
 Saibhriú  
 Forbairt Eile  
 Dumpáil  
 Míntíriú  

 
Is féidir le hionaid cóireála fuíolluisce agus le soláthar uisce impleachtaí suntasacha a bheith acu 
freisin ar ghnáthóga bogaigh.  
 
Aithníodh sa Suirbhé sin a rinneadh ar ghnáthóga bogaigh agus cósta i gContae na Mí gur fadhb 
faoi leith é bruscar atá á chaitheamh ar na láithreáin ar an gcósta agus timpeall orthu, go mór 
mór sa limistéar oidhreachta nádúrtha i nDumhcha Bhaile Uí Mhornáin a úsáidtear go forleathan 
le haghaidh áineasa. Tá an Mhí i mbaol go háirithe mar gheall chomh gar is atá sé do Dhroichead 
Átha agus do Thuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath. Rud eile a mbíonn tionchar suntasach aige 
is ea an aclaíocht rialta a thugtar do chapaill rása – rud lena méadaítear an baol go séidfidh 
gaineamh agus go dtarlóidh creimeadh dá bharr. 
 
Ón meath is léir atá tagtha ar speicis phlandaí neamhchoitianta/faoi bhagairt agus gann i gCo. na 
Mí is féidir a rá go bhfuil sé ag tarlú mar gheall ar dhíghrádú atá á dhéanamh ar ghnáthóga 
leathnádúrtha taobh istigh den Chontae mar gheall i bpáirt ar athruithe i gcleachtais 
thalmhaíochta, ach freisin mar gheall ar bhrúnna forbartha ar an talamh sa Chontae, brúnna a 
mhéadaítear mar gheall ar chomh gar is atá an Contae do Bhaile Átha Cliath. 
 
 
Is plandaí nó ainmhithe iad speicis choimhthíocha a tugadh isteach, go hiondúil is daoine a 
thugann isteach iad, lasmuigh dá réimse nádúrtha. Éiríonn speicis choimhthíocha 'ionrach' 
uaireanta tráth a dtosaíonn siad ag scaipeadh go tobann agus faigheann siad an lámh in uachtar 
ar an bhflóra agus fána dúchasach, rud a bhrúnn amach speicis dhúchasacha agus/nó a mbíonn 
díghrádú comhshaoil mar thoradh air. I ndiaidh scriosadh gnáthóg, tá speicis ionracha 
neamhdhúchasacha plandaí agus ainmhithe ar an dara bagairt is mó don bhithéagsúlacht ar fud 
an domhain. 

 
Bíonn go leor fadhbanna go háirithe le speicis ionracha i gcórais uisceacha. Is féidir leo tionchar 
diúltach a bheith acu ar an úsáid áineasa agus fóillíochta a bhaintear as uiscebhealaí, chomh 
maith le héiceachórais dhúchasacha a chur i mbaol. 
 
I measc na samplaí de speicis ionracha atá sa Mhí tá an Ghlúineach bhiorach (a bhíonn ar 
thaobhanna an bhóthair go minic), feabhrán capaill (a fhásann ar bhruacha abhann agus ar 
thalamh tréigthe), agus an t-iora glas (a chuir le meath an iora rua den chuid is mó). 
 
Tá forálacha tábhachtacha nua i gCuid 6 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha) 2011 chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb atá le speicis ionracha in 



Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta: Caibidil a Cheathair: Bonnlíne Comhshaoil 
Chontae na Mí 
 

Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta maidir le Dréachtphlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 
 

61

Éirinn. Tá liosta de flóra sna rialacháin agus is cion é an flóra sin a chur, a scaipeadh, a cheadú 
nó a chur faoi deara é a scaipeadh, leathadh nó a chur faoi deara a fhás ar aon slí eile atá 
sonraithe maidir leis an bplanda sin. Tá liosta ann freisin d'ainmhithe a bhfuil sé ina chion iad a 
shíolrú, a atáirgeadh nó a scaoileadh amach nó a cheadú nó a chur faoi deara dóibh iad a 
scaipeadh nó éalú ó ghéibheann.  
 
Tá sé de chumas ag an athrú aeráide tionchar suntasach a bheith aige ar bhithéagsúlacht 
Chontae na Mí. Go deimhin aithnítear go forleathan anois go bhfuil comhcheangal idir an 
bhithéagsúlacht agus an t-athrú aeráide. Bíonn tionchar ag an athrú aeráide ar an 
mbithéagsúlacht, agus bíonn iarmhairtí diúltacha aige d’fhéinleas an duine, agus cuireann an 
bhithéagsúlacht, trí na seirbhísí éiceachórais lena dtacaíonn sé, rannchuidiú tábhachtach ar fáil 
freisin ó thaobh maolú an athraithe aeráide agus oiriúnú dó. 
 
Meastar go mbíonn iarmhairtí móra diúltacha ag méaduithe 1 nó 2 chéim sa teocht ar an 
mbithéagsúlacht agus ag méaduithe i dtuilte a bhféadfadh caillteanas agus scoilteadh 
tromchúiseach gnáthóg a bheith mar thoradh orthu.  
 
 
4.4.6 Na hÉifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 
 
Tá oidhreacht nádúrtha éagsúil agus dhifriúil i gContae na Mí agus dá bhrí sin is iomaí plean agus 
treoir-dhoiciméad ar leibhéal Eorpach, Náisiúnta agus Áitiúil, leis an aidhm forbairt a threorú 
d'fhonn a chinntiú go dtugtar cosaint don oidhreacht nádúrtha sin. 
 
Mar sin féin, d'uireasa an Dréachtphlean nua ní bheadh aon chreat nó treoir fhadtéarmach ann le 
haghaidh forbartha laistigh de Chontae na Mí. Mar gheall air sin, chinnfí gach iarratas pleanála i 
limistéar an phlean go haonair as féin agus ní dhéanfaí aon mheasúnú ar na hiarmhairtí 
fadtéarmacha, carnacha nó cúisíocha a bheadh aige sin ar ghnáthóga íogaire agus ar an 
mbithéagsúlacht.  Ar ndóigh chaillfí agus scoiltfí gnáthóga mar gheall air sin.  
 
Leanfadh na brúnna ar acmhainní nádúrtha cé go leanfaí ag tabhairt cosanta do na gnáthóga atá 
neamhchoitianta nó faoi bhagairt, a bhfuil cosaint acu faoi reachtaíocht an AE agus náisiúnta. Níl 
smacht ag an Údarás Áitiúil ar ghníomhaíochtaí a bhféadfadh tionchar tromchúiseach a bheith 
acu ar na láithreáin go díreach agus go hindíreach. Is imthosca iad gníomhaíochtaí áirithe amhail 
saoráidí Cóireála Fuíolluisce, rith chun srutha níos mó mar gheall ar uirbiú srl. a mbíonn tionchar 
acu ar phróiseas an Phlean Forbartha. Mura mbeidh an plean ann agus mura ndéanfar 
machnamh cúramach ar na torthaí a d'fhéadfadh a bheith ann, tharlódh meath i gcuid de na 
limistéir faoi chosaint ar a laghad mar gheall air. Chomh maith leis sin bheadh gnáthóga 
tábhachtacha eile, nach bhfuil liostaithe nó molta le haghaidh ainmniúchán reachtúil i láthair na 
huaire i gcontúirt athruithe tromchúiseacha a dhéanamh orthu trí úsáidí neamhréireacha, rud a 
mbeadh timpeallacht nádúrtha laghdaithe agus caillteanas na bithéagsúlachta mar thoradh air. 
 
Thiocfadh laghdú ar nascacht éiceolaíochta laistigh de na gnáthóga seo agus idir iad féin agus 
gnáthóga eile mar gheall ar fhorbairt feadh bruacha abhann. D'fhéadfaí truailliú a dhéanamh ar 
dhobharlaigh éagsúla mar gheall ar fhorbairt feadh imill na ndobharlach nó áit a mbíonn 
scaoileadh chuig screamhuisce ó aonaid chónaitheacha aonair. 
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4.5 Daonra, Sláinte an Duine agus Cáilíocht na Beatha 
 
4.5.1 Réamhrá 
 
Pléitear sa chuid seo an tionchar a bheidh ag an bPlean Forbartha ar dhaonra Chontae na Mí. 
Pléitear forbhreathnú ar an daonra reatha agus ar an daonra atá réamh-mheasta don todhchaí 
agus na saincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar cháilíocht na beatha. Níl sonraí ar shláinte an 
duine don Chontae ar fáil go héasca. Mar sin féin, d'fhéadfadh tionchar ar shláinte an duine agus 
ar cháilíocht na beatha éirí as aon cheann de na paraiméadair chomhshaoil a phléitear ar fud na 
Caibidle seo. Ar deireadh thiar, bíonn tionchar ag na héifeachtaí ar fad a bhíonn ag forbairt ar an 
gcomhshaol ar an duine agus ar a gcáilíocht saoil, idir dhearfach agus dhiúltach. Baineann 
éifeachtaí díreacha le cúrsaí amhail uisce agus cáilíocht an aeir, torann, agus athrú ar an 
tírdhreach. Baineann éifeachtaí indíreacha le cúrsaí amhail flóra agus fána. Dá réir sin, tugtar 
aghaidh ar an topaic maidir leis an duine agus a gcáilíocht saoil sa Tuarascáil Chomhshaoil trí 
bhreithmheas a dhéanamh ar na héifeachtaí indíreacha, srl den Phlean Forbartha ar 
pharaiméadair chomhshaoil eile, ar cuid lárnach díobh an duine agus cáilíocht na beatha. Nuair is 
iomchuí, aithnítear bearta maolaithe chun tionchair thromchúiseacha a laghdú/sheachaint agus 
ionchorpraítear iad isteach sa Tuarascáil seo agus sa Phlean faoi na paraiméadair chomhshaoil 
eile. 

 

4.5.2 Treochtaí Daonra 

 
Cinntear an t-athrú daonra le trí mhórthreocht. Is iad sin líon na mbreitheanna, líon na mbásanna 
agus imirce chuig láthair nó ó láthair. Taifeadadh daonra 184,135 duine i gContae na Mí i 
nDaonáireamh 2011. Is ionann é sin agus méadú 13% ón daonáireamh roimhe sin in 2006. Is é 
an méadú sin an dara fás comhréireach is mó d'aon Chontae i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
agus é beagnach 5 phointe faoin gcéad níos airde ná an fás foriomlán sa Stát. Léirítear i dTábla 
4.2 thíos an fás iarbhír agus i bhfoirm céatadáin ar an daonra laistigh de limistéar an Phlean i 
gcomparáid leis an Stát, Cúige Laighean agus contaetha eile laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath agus an Lú thar an tréimhse 2006–2011.  
 
 

 Daonra 2006 Daonra 2011 
Athrú Iarbhír ar an 
Daonra  

% an 
Athraithe 
ar an 
Daonra  

Stát 4239848 4588252 348404 8.2 
Cúige Laighean 2295123 2504814 209691 9.1 
Baile Átha Cliath 1187176 1273069 85893 7.2 
Cathair Bhaile 
Átha Cliath 506211 527612 21401 4.2 
Dún Laoghaire-
Ráth an Dúin 194038 206261 12223 6.3 
Fine Gall 239992 273991 33999 14.2 
Baile Átha Cliath 
Theas 246935 265205 18270 7.4 
Cill Dara 186335 210312 23977 12.9 
An Longfort 34391 39000 4609 13.4 
Lú 111267 122897 11630 10.5 
An Mhí 162831 184135 21304 13.1 
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Tábla 4.2: Fás Iarbhír agus Fás i bhFoirm Céatadáin ar an Daonra 2006-2011 
 
Níor foilsíodh aon fhaisnéis i ndáil leis an leibhéal fáis sna hionaid forbartha aonair laistigh den 
Chontae. Mar sin féin tugtar le fios i Réamhthorthaí Daonra 2011 an leibhéal fáis a bhíonn sna 
Toghranna thar an tréimhse ó rinneadh an daonáireamh roimhe sin. Is féidir Toghroinn a 
shainmhíniú mar an limistéar riaracháin is lú atá sonraithe sa dlí sa Stát lena ndéantar 
Staidreamh Daonra i gCeantair Bheaga (SAPS) a fhoilsiú ón Daonáireamh. Tá 3,440 Toghroinn i 
Stát na hÉireann, tá 92 i gContae na Mí, agus tá Toghroinn Mhuire díreach ar an teorainn idir an 
Mhí agus Contae Lú.  

 
Taobh istigh den Mhí, tá an fás sa daonra comhchruinnithe timpeall ar an taobh thoir den 
Chontae agus ar an teorainn thoir theas le Fine Gall. Tháinig fás mór go háirithe ar Thoghranna 
Ráth Tó, Dhomhnach Mór, Dhún Búinne, Bhaile Iúiliáin, chomh maith leis an Uaimh agus an 
Uaimh (Tuaithe) le cúig bliana déag anuas.  

 
Chonacthas laghdú sa daonra i ndeich gcinn den 92 Toghroinn i gContae na Mí idir 1996 agus 
2011 agus chonacthas an titim ba mhó ar Bhaile Átha Troim (Uirbeach) le laghdú 14.1% (179 
duine). Tá na Toghranna sin lonnaithe den chuid is mó sna codanna is faide amach faoin tír den 
Chontae. Idir 2006 agus 2011 tháinig meath ar dhaonra bhaile Cheanannais agus na Toghranna 
máguaird (Ceanannas (Tuaithe), Tailtin, An Bóthar Buí agus Lochán), sin laghdú idir -1% go dtí -
7%. Léirítear i Léarscáil 4.3 an fás a tháinig ar dhaonra na dToghrann ar fad taobh istigh de 
Chontae na Mí idir 2006 agus 2011. Léirítear i bhFigiúr 4.1 thíos na Toghranna sin i gContae na 
Mí is mó a raibh meath ar an daonra iontu ó 1996 go dtí 2011.   
 
Tháinig méadú ar an daonra sna Toghranna eile i gContae na Mí sna ceithre thréimhse deiridh a 
ndearnadh Daonáireamh agus bhí fás níos mó ná 20% ar 43 Toghroinn i gcomparáid leis an 
daonra a taifeadadh iontu in 1996. Chonacthas méadú suntasach 71% ar dhaonra Ráth Tó i 
ndeisceart an Chontae le cúig bliana déag anuas, agus tá 7,502 duine breise ag cur fúthu sa 
cheantar anois. Tháinig méadú mór freisin ar Thoghroinn Mhuire, agus 7,243 duine breise 
comhairthe ar oíche Dhaonáireamh 2011 rud a léiríonn méadú 67% ar an daonra ó 1996 i leith. 
Léirítear i bhFigiúr 4.2 graf de na deich dToghroinn i gContae na Mí a raibh an fás iarbhír is mó ar 
an daonra iontu ó 1996 i leith.  
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Figiúr 4.1: Toghranna i gContae na Mí inar tháinig meath ar an daonra 1996-2011 
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EDs with Largest Population Growth 1996-2011
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Figiúr 4.2: Toghranna i gContae na Mí inar tháinig an méadú is mó ar an daonra 1996-
2011 
 
 
4.5.3 Méid na dTeaghlach 
 
Is é an treocht náisiúnta atá le feiceáil anois ná go bhfuil méid an teaghlaigh ag titim ó 3.14 
duine ar an meán in aghaidh an tí in 1996 go dtí 2.7 duine in 2011 (Daonáireamh 2011). Tá an 
uimhir sin beagán níos mó ná an meán i gContae na Mí áit a bhfuil 3 in aghaidh an tí in 2011 a 
chuimsíonn an meán is airde de na contaetha i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tugann sé sin le 
fios go bhfuil aonaid teaghlaigh i gceist agus léirítear go dtaitníonn an Contae leis an ngrúpa seo 
mar áit chónaithe dheas ach freisin mar gheall go bhfuil sé in acmhainn acu maireachtáil ann 
agus go bhfuil sé gar do Bhaile Átha Cliath.  
 
 
4.5.4 Stoc Tithíochta agus Teaghaisí Folmha  

 
Tháinig méadú 234,562 (13.25%) ar stoc iomlán na dtithe sa tír idir 2006 agus 2011, ag méadú 
ó 1,769,613 aonad go dtí 2,004,175 aonad. 
 
Léiríonn figiúirí dhaonáireamh 2011 go bhfuil os cionn 6300 teaghais fholmha i gContae na Mí 
faoi láthair. Sin laghdú 120 teaghais ó dhaonáireamh 2006. Tá an ráta de theaghaisí folmha sa 
Chontae tite go dtí 9.1% le hais mar a bhí sa tréimhse daonáirimh roimhe agus faoin ráta de 
theaghaisí folmha sa Stát atá ag 14.7%. Tá an cúigiú ráta is ísle de theaghaisí folmha sa Mhí go 
náisiúnta agus é sin is dóigh mar gheall ar chomh gar is atá sé do Bhaile Átha Cliath.  Is iondúil 
go mbíonn an ráta de theaghaisí folmha i bhfad níos airde i gcontaetha ina bhfuil líon ard tithe 
saoire. Leagadh amach ráta 6.5% de theaghaisí folmha sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach 
rud a léiríonn an leibhéal a theastaíonn ionas go mbeidh an margadh in ann feidhmiú go 
héifeachtúil agus gnáth-aistriú seilbhe ann. Dá bhrí sin agus ráta 9.1% sa chontae in 2011 is léir 
go bhfuil farasbarr stoc tithíochta laistigh den Mhí. Ba cheart an farasbarr stoic sin a chur san 
áireamh nuair a bhíonn riachtanas tithíochta á ríomh don Chontae amach anseo.  
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4.5.5 Réamh-mheastacháin Daonra 

Is comhpháirt lárnach d'aon Phlean Forbartha Contae iad réamh-mheastacháin daonra toisc go 
mbíonn tionchar díreach acu ar sholáthairtí éagsúla tithíochta, pobail, agus oideachais agus go 
gcuidíonn siad chun forbairt a chinneadh don todhchaí agus conas pleanáil di. In 2009, d'fhoilsigh 
an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil sraith spriocanna daonra maidir le gach 
réigiún in Éirinn le haghaidh 2022. De réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach) 2009 mar gheall ar na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, roinneadh an sprioc daonra sin don réigiún i measc na seacht gcontae laistigh 
de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Ní mór Pleananna Forbartha Contae a leagan amach ionas 
go gcloífidh siad leis na spriocanna atá leagtha amach sna Treoirlínte. Taispeántar i dTábla 4.3 
thíos na spriocanna daonra sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach de réir mar a bhaineann siad 
leis na contaetha aonair laistigh de réigiún Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Samhlaítear go 
mbeidh daonra Chontae na Mí in 2016 ag 195,898, agus tiocfaidh ardú eile air go dtí 210,260 
duine faoin mbliain 2022.   
 

Comhairle Daonáireamh 
2011 

Sprioc Daonra 
2016 

Sprioc 
Daonra 2022 

Cathair Bhaile Átha 
Cliath 

506,211 563,512 606,110 

Dún Laoghaire Ráth 
an Dúin 

194,038 222,800 240,338 

Fine Gall 239,992 287,547 309,285 
Baile Átha Cliath 
Theas 

246,935 287,341 308,467 

Cill Dara 210,312 234,422 252,640 
Cill Mhantáin 136,640 164,280 176,800 
An Mhí 184,135 195,898 210,260 
Iomlán Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath 

1,662,536 1,955,800 2,103,900 

Tábla 4.3: Spriocanna Daonra d'Údaráis Áitiúla6   
 

Le daonra taifeadta de 184,135 in 2011, ní mór do Chomhairle Contae na Mí dá bhrí sin pleanáil i 
gcomhair méadú daonra de 11,763 duine thar na chéad cheithre bliana eile agus 26,125 duine 
suas go dtí an bhliain 2022. Ní mór a áireamh leis an méadú sin sa daonra an méadú nádúrtha a 
thagann ar dhaonra (daonra reatha – básanna + breitheanna) chomh maith le haon inimirce 
isteach nó amach as an gContae.   

Leagtar amach freisin sna Treoirlínte an leithdháileadh tithíochta a bheidh ag na hÚdaráis Áitiúla 
laistigh dá limistéar riaracháin. (Féach Tábla 4.4 thíos) Moltar iontu go dtógfaí 18,472 teaghais 
bhreise sa Mhí suas go dtí 2016 agus 15,729 eile suas go dtí an bhliain 2022. Luaitear sna 
Treoirlínte go ndéanfar forbairt ar 11% den leithdháileadh tithíochta iomlán don Mhí taobh istigh 
de chodanna den Chontae a thiteann laistigh de Mhórcheantar uirbeach na dTreoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach. Aibhsítear i bhFigiúr 4.4 limistéir uirbeacha agus chúlchríche de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

 
 

                                                 
6 Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022, Leathanach 
83 
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Limistéar an 
Údaráis 

Daonáireamh 2006  2016 2022  

Cathair Bhaile Átha 
Cliath 

223,098 265,519 319,903 

Dún Laoghaire/Rath 
an Dúin 

77,508 98,023 117,893 

Contae Fhine Gall 89,909 118,646 142,144 
Baile Átha Cliath 
Theas 

87,484 115,373 137,948 

Cill Dara 68,840 93,748 112,477 
An Mhí 61,257 79,729 95,458 
Cill Mhantáin 49,088 68,351 82,012 
Iomlán Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath 

657,184 839,389 1,007,835 

Tábla 4.4: Leithdháileadh Tithíochta d'Údaráis Áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath (ó na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
2010-2022)         

 
 

4.5.6 Straitéis Lonnaíochta 

Ní mór don leithdháileadh a dhéanfar amach anseo ar dhaonra agus ar thithíocht taobh istigh den 
Mhí cloí leis an straitéis lonnaíochta don Chontae mar atá leagtha amach sa Straitéis Spáis 
Náisiúnta agus sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (Mar a 
thaispeántar i bhFigiúr 4.3 thíos). Tá sé mar aidhm ag an straitéis lonnaíochta cumas 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath mar gheata tairsí idirnáisiúnta a chur chun cinn; cathracha agus 
bailte comhdhlúite agus inbhuanaithe a fhorbairt agus tacú le hiompar poiblí ar ardchaighdeán; 
agus deiseanna siúil agus rothaíochta a mhéadú.   

Laistigh den straitéis lonnaíochta do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, aithnítear an Uaimh mar 
Bhaile Mór Fáis 1. Cuirtear síos ar na bailte seo mar ”key destinations, economically active towns 
supporting surrounding areas located on Multi Modal Corridor in Metropolitan Corridor”7.  

Tá Dún Búinne aicmithe mar Bhaile Mór Fáis II, sainmhínítear bailte mar sin mar limistéir 
uirbeacha atá níos lú ó thaobh scála de ná Baile Mór Fáis I, ach atá bríomhar ó thaobh an 
gheilleagair de le naisc iompair ardchaighdeáin chuig bailte/cathair níos mó. 

                                                 
7 Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2011, Leathanach 5 
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Figiúr 4.3: Straitéis Lonnaíochta ó na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022 

Leagtar amach i dTábla 4.5 an tOrdlathas Lonnaíochta don Mhí mar atá sa Straitéis Lárnach don 
Mhí atá mar chuid de Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Is féidir an struchtúr 
lonnaíochta don Chontae a fheiceáil i Léarscáil 4.1. 
 
An Cineál Lonnaíochta Ionaid Ordlathais Lonnaíochta Chontae na Mí  

Baile Mór Fáis I An Uaimh, Purláin Dhroichead Átha 
Baile Mór Fáis II Dún Búinne, Purláin Mhaigh Nuad 

Bailte Fáis Inbhuanaithe 
Measartha Mór 

Cill Dhéagláin, Ceanannas, Baile Átha Troim, Purláin Chill Choca, 
Dún Seachlainn8 

Bailte Beaga 
Baile Átha Buí, Baile an Bhiataigh/An Inse/Baile Uí Mhornáin Thoir, 
Damhliag, An Bóthar Buí, An Seanchaisleán, Ráth Tó, Steach 
Maoilín 

Sráidbhailte 

Baile Íomhair, Droichead Chearbhalláin, Carn na Ros, Cluain 
Ioraird, Cluain Aodha, Crosa Caoil, Dún Uabhair, Droim Conrach, 
Baile Ghib, Baile Mhic Gormáin, Baile Iúiliáin, Baile an Cheantaigh, 
Cill Bhríde, Cill Dealga, Cill Mhaighneann, Cill Mheasáin, Maigh 
Dearmhaí, Baile Uí Mhornáin/Domhnach Cairnigh, Maigh nEalta, an 

                                                 
8 Beidh Dún Seachlainn ina Bhaile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór tar éis cead a bheith faighte i gcomhair 
ordú iarnróid do Chéim II de Líne Iarnróid na hUaimhe, lena n-áirítear stáisiún ag Dún Seachlainn. 



Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta: Caibidil a Cheathair: Bonnlíne Comhshaoil 
Chontae na Mí 
 

Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta maidir le Dréachtphlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 
 

68

Obair, Ráth Chairn, Ráth Moliain, Baile Shláine, Cnoc an Línsigh 

Tábla 4.5: Ordlathas Lonnaíochta na Straitéise Lárnaí do Chontae na Mí 
 

4.5.7 Patrúin Chomaitéireachta agus an t-achar chun na hoibre 

Bíonn tionchar ag an turas a thugann duine ar a n-áit oibre nó ar an scoil ar an gcáilíocht saoil a 
bhíonn acu. Ina theannta sin tomhaistear leis freisin inbhuanaitheacht na lonnaíochtaí; conas a 
dhéanann lonnaíocht uasmhéadú ar an gcuid sin den daonra atá ag obair chomh maith le bheith 
ina gcónaí leo? Táthar beagán imníoch faoi na patrúin chomaitéireachta atá aibhsithe thuas toisc 
go léirítear go bhfuiltear ag brath ar thaisteal bunaithe ar an gcarr príobháideach laistigh den 
Chontae, rud nach bhfuil inbhuanaithe in aon chor. Go minic bíonn ionaid oibre nó oideachais 
píosa fada ó áit chónaithe daoine aonair.  

Aibhsítear i bhFigiúr 4.5 na modhanna iompair a d'úsáid daonra na Mí in 2006. Bhain an chuid is 
mó de dhaoine, 62% taobh istigh den Mhí, úsáid as carranna príobháideacha thar aon ní eile 
(mar thiománaí nó mar phaisinéir) mar mhodh taistil chun na scoile, oibre nó le dul chuig an 
gcoláiste. Tá an figiúr sin beagnach 30% níos mó ná an méid áitritheoirí i mBaile Átha Cliath a 
dhéanann é sin. Bhí an méid siúil agus rothaíochta a bhí ar bun agus an méid úsáide a baineadh 
as an traein níos ísle ná mar atá sa Stát agus sa chuid eile de chontaetha Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath.  
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Figiúr 4.5: Daonáireamh 2006: Pátrún Comaitéireachta i gContae na Mí. 

Tugtar le fios i dtorthaí ó dhaonáireamh 2006 maidir le hachair chomaitéireachta do dhaonra 
Chontae na Mí go ndéanann áitritheoirí an chomaitéireacht is faide i gcomparáid leis an gcuid eile 
de dhaonra Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Rinne beagnach 18% den daonra aistear 
comaitéireachta idir 25 agus 49 ciliméadar agus rinne 8.9% eile aistear a bhí níos faide ná 50km. 
Ar ndóigh beidh drochthionchar ag aistir fhada mar sin ar cháilíocht bheatha na n-áitritheoirí agus 
léirítear leis patrún forbartha nach bhfuil inbhuanaithe.   
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4.5.8 Radón 
 
Is gás radaighníomhach é Radón a tháirgtear go nádúrtha sa talamh ón méid beag úráiniam atá i 
ngach carraig agus ithir. Táirgeann an gás cáithníní radaighníomhacha atá beag bídeach ach 
nuair a dhéantar an gás a análú is féidir leis a bheith ina shiocair le hailse sna scamhóga. Nuair a 
fhéachtar ar an mbaol atá ann go bhfaighfear ailse scamhóg mar gheall ar Radón braitheann sé 
sin ar chomh mór is a bhí duine nochta do Radón ar feadh tréimhse ama. Bailíodh leibhéil radóin 
sa Chontae ón Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch. Léiríonn na torthaí go bhfuil 
codanna den Mhí ina bhfuil áitritheoirí i mbaol níos mó ó nochtadh do Radón. I measc na 
gceantar sin tá Steach Maoilín / Baile Mhic Gormáin / Dún Seachlainn / Oberstown, agus Baile 
Átha Buí. 
 
 
4.5.9 Torann 
 
Déantar cur síos ar thorann comhshaoil mar fhuaim lasmuigh nach bhfuiltear a iarraidh nó a 
dhéanann dochar agus a chruthaíonn an duine lena chuid gníomhaíochtaí féin, lena n-áirítear ar 
bhóithre, iarnród, trácht aeir agus i dtionscal. Baineann Treoir CE 2002/49/CE le torann 
comhshaoil a rialú. Ní bhaineann sé le torann sa bhaile. Cuirtear an treoir i bhfeidhm in Éirinn trí 
bhíthin na Rialachán um Thorann Comhshaoil 2006 (I.R. 140/2006). 
 
Leis na Rialacháin sin bíonn gach ballstát in ann gníomh a ghlacadh, d'fhonn torann comhshaoil a 
chosc agus a laghdú, go háirithe nuair is féidir leis na leibhéil nochta éifeachtaí dochracha a 
tharraingt ar shláinte an duine agus d'fhonn cáilíocht fuaime an chomhshaoil a chaomhnú áit a 
bhfuil sé go maith.  
 
Ainmníodh na húdaráis áitiúla ábhartha sna Rialacháin mar na comhlachtaí atá freagrach as na 
Pleananna Gníomhaíochta Torainn seo a fhorbairt agus a dhéanamh. D'ullmhaigh Comhairle 
Contae na Mí agus Comhairle Baile na hUaimhe (na Comhairlí) Plean Gníomhaíochta Torainn in 
2008. Faoi cheanglais na reachtaíochta, tá na Comhairlí freagrach as pleanáil gníomhaíochta 
torainn a bhaineann leis na mórbhóithre atá ag dul trína limistéar feidhmiúil agus leo sin amháin. 
Níl aon cheirtleáin faoi réir ag mapáil torainn ná ag pleanáil torainn laistigh dá ndlínse.   
 
Ar mhaithe le pleanáil gníomhaíochta torainn, moladh sainmhíniú a thabhairt ar thailte agus ar 
mhaoin i bhfoisceacht banda 1km, dírithe ar an gcarrbhealach, mar thailte agus maoin a bhí gar 
do mhórbhóthar cés moite de chodanna de mhórbhóithre atá ag dul trí limistéir fhorbartha. Dá 
réir sin moladh, taobh istigh de limistéar tógtha, nach n-ainmneofaí ach maoine i bhfíorchóngar 
an bhóthair mar chinn a bhí in aice leis an bhfoinse. Bunaithe ar na sainmhínithe sin, cháiligh 
roinnt codanna de bhealach bóthair le haghaidh mapáil torainn agus, dá bharr sin, tá siad faoi 
réir breithnithe le haghaidh pleanáil gníomhaíochta.  
 
Meastar go bhfuil láithreacha áirithe agus cineálacha áirithe foirgneamh níos íogaire ná cinn eile ó 
thaobh truailliú torainn de. Is é príomhthosaíocht na Treorach um Thorann Comhshaoil ná 
nochtadh do thorann comhshaoil a laghdú i limistéir chónaithe. Moltar freisin go n-ainmneodh 
údaráis inniúla foirgnimh mar shaoráidí cúram oideachais agus sláinte mar chinn atá íogair ó 
thaobh torainn de. 
 
Ar leataobh ó na limistéir mapála torainn tá éagsúlacht ag baint leis an timpeallacht torainn i 
gContae na Mí idir thorann in ionaid bailte a mbeadh tionchar ag foinsí torainn áitiúla air amhail 
trealamh seirbhísí tógála, siopaí agus bialanna atá ag freastal ar an bpobal, trácht i gceantair 
thuaithe áit a mbeadh tionchar ag foinsí torainn sa phobal ar an timpeallacht torainn amhail 
trácht áitiúil, gníomhaíocht talmhaíochta srl. 
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4.5.10 Saincheisteanna Comhshaoil Reatha 
 
Tá saincheisteanna móra comhshaoil i gceist maidir le daonra Chontae na Mí. Chuir an fás thar 
cuimse a tháinig ar an gContae le cúig bliana déag brú mór millteach ar an gcumas atá ag an 
gContae soláthar sách maith a dhéanamh ar an mbonneagar fisiciúil agus sóisialta a theastaíonn 
chun freastal ar an daonra atá ag dul i méid sa chontae. Tá a fhios ag an saol go bhfuil 
comaitéireacht neamh-inbhuanaithe ag tarlú mar gheall ar an bpatrún lonnaíochta atá i gContae 
na Mí agus tá sé léirithe go bhfuil drochthionchar aige sin ar shláinte an duine agus ar cháilíocht 
saoil. 
 
I measc na ndúshlán don todhchaí caithfear an daonra oibrithe óga atá sa Mhí a choimeád chun 
leibhéil arda imirce a sheachaint tríd iad a spreagadh dul chun cónaí agus i mbun oibre sa 
cheantar.  
 
Mar a dúradh thuas tá roinnt suíomhanna ar fud an Chontae a bhfuil baol ard ag baint leo ó 
thaobh nochtadh Radóin.  
 
Luaitear sa Phlean Gníomhaíochta Torainn do Bhóithre go bhfuil trí phríomhlimistéar lonnaíochta 
laistigh den Chontae atá nochta do thorann comhshaoil ó na bóithre. Is iad sin: An Uaimh agus 
Dún Seachlainn ar an N3 agus forbairtí cónaithe atá suite ar bhóthar réigiúnach R132 lena n-
áirítear Baile Iúiliáin. Tá lonnaíochtaí ribín feadh chodanna den bhóthar náisiúnta taobh istigh den 
Chontae nochta do thorann comhshaoil ach is beag nochta atá ar na Mótarbhealaí taobh istigh 
den Chontae mar gheall ar an mbealach a roghnaíodh agus freisin mar gheall ar bhearta 
maolaithe atá le fáil ina gcuid Ráitis Tionchair Timpeallachta faoi seach.  
 
Fuarthas amach go bhfuil roinnt suíomhanna ar fud an Chontae atá nochta do leibhéil torainn 
chomhshaoil atá os cionn na dtairseach a cheadaítear.  Aibhsítear i Léarscáil 4.4 na limistéir den 
Chontae atá i mbaol ó thorann comhshaoil. 
 
 
4.5.11 Na hÉifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 
 
D'uireasa MCDP 2013-2019 ní bheadh aon struchtúr ann trína bhféadfaí forbairt a rialú, a thacú 
agus/nó a smachtú laistigh den Chontae. I gcás nach mbeadh forbairt rialáilte ann bheadh 
tuilleadh neamhchothroime ansin sa dáileadh daonra i limistéir áirithe laistigh den Chontae (sna 
limistéir is gaire do Chathair Bhaile Átha Cliath is dócha) rud a chuirfeadh brú ar sholáthar 
seirbhíse agus ar shaoráidí bonneagair. Bheadh iarmhairtí diúltacha aige sin do shláinte an duine 
agus don cháilíocht saoil chomh maith le tionchar tromchúiseach ar an gcomhshaol nádúrtha. 
Mura mbeadh spriocdhaonra aontaithe agus criosú oiriúnach déanta ar thalamh lonnaíochta 
bheadh tionchar tromchúiseach ar bhealach amháin nó ar bhealach eile aige sin ar gach ceann de 
na paraiméadair chomhshaoil. 
 
 
4.6 Ithir agus Geolaíocht  
 
4.6.1 Réamhrá 
 
Tugtar "Ithir" go ginearálta ar an tsraith is uachtaraí de dhromchla an domhain. Is ábhar 
orgánach den chuid is mó atá ann, agus mianraí agus carraigeacha síonchnaíte mínsnáitheach 
garbhghráinneach. Bíonn saintréithe difriúla ag baint leis an ithir mar gheall ar na codanna 
éagsúla atá ann agus an céatadán difriúil de gach ceann díobh i maitrís na hithreach. Bíonn 
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impleachtaí aige sin ar úsáid oiriúnach talún agus ar chomh hoiriúnach is atá cleachtais úsáide 
talún dhifriúla.  
 
Cuimsíonn geolaíocht an tuiscint agus an staidéar a dhéantar ar an ábhar soladach agus 
leachtach a chomhdhéanann an domhan agus na próisis trína ndéantar iad, trína mbogtar iad 
agus trína n-athraítear iad. Is gá tuiscint a fháil air chun tuiscint iomlán a fháil ar na himthosca 
geolaíochta a chuireann cruth ar an domhan agus ar struchtúr faoi leith an domhain agus ar na 
himthosca a mbíonn tionchar acu air sin. 
 
 
4.6.2 Ithreacha 
 
Is féidir ithir a shainmhíniú mar an tsraith uachtair de dhromchla an domhain. Is éard atá i gceist 
le hithir ná carraig mhínsnáitheach gharbhghráinneach agus cáithníní mianracha, ábhar orgánach 
(fuíll plandaí agus ainmhithe) agus na horgánaigh bheo a bhíonn san ithir.  
 
Aicmítear ithreacha ar scála leathan i ngrúpaí ithreach, ina bhfuil bailiúchán de shraitheanna 
ithreach a bhfuil dlúthcheangal acu le chéile i ngach ceann acu.  Tá ithreacha i ngach mórghrúpa 
ithreach agus roinneann siad gné amháin faoi leith nó níos mó eatarthu.  Ní phléitear anseo ach 
na grúpaí agus an tsraith ithreach is fairsinge. Taispeántar i Léarscáil 4.5 na hithreacha agus na 
fo-ithreacha i gContae na Mí bunaithe ar Thionscadal Mapála Ithreach na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil.   
 
4.6.2.1 Ithir Dhonn   
Bíonn na hithreacha seo draenáilte go maith, is ithreacha mianraí iad a bhfuil próifíl uilíoch acu 
agus is beag difríochta a bhíonn iontu ar fud na próifíle.  Déantar cur síos orthu go ginearálta mar 
ithreacha atá go maith chun curaíochta.  Bíonn an stádas cothaitheach a bhíonn san ithir dhonn 
íseal go maith nuair a bhíonn siad ina riocht nádúrtha, ach éiríonn go maith leo nuair a chuirtear 
leasachán orthu.   
 

 Sraith Cheanannais  
Tá an cineál seo ithreach le fáil in thart ar 11% de Chontae na Mí, agus faightear 
an tsraith seo in dhá limistéar faoi leith, san iarthuaisceart laistigh de thriantán idir 
an Seanchaisleán, soir ó theas de Cheanannas agus ó thuaidh de Mhaigh nEalta.  
Tá an dara limistéar san oirthuaisceart ag síneadh ó Chill Bhearaigh trí Ráth 
Cheannaigh agus Baile Lóibín.  Aicmítear Sraith Cheanannais mar Ithir Dhonn a 
bhfuil stádas ísealbhuin aici.   

 
4.6.2.2 Podsalach Liathdhonn 
Tá siad draenáilte go measartha nó go maith, struchtúr measartha acu agus iad idir a bheith 
beagán aigéadach go dtí neodrach.  Is féidir go leor úsáidí a bhaint as an ithir seo tríd is tríd agus 
oibríonn sí go maith faoi chuid mhaith riochtaí. 
 

 Sraith Dhún Búinne  
Cumhdaítear os cionn 10% de limistéar an chontae leis an tsraith seo.  Faightear 
í den chuid is mó ar an taobh thoir de líne a ritheann idir an Uaimh agus Cnoc an 
Línsigh.  Is ithir dhomhain, atá draenáilte go measartha maith nó go maith í a 
bhfuil stádas idir ardbhuin agus meánbhuin aici.  Tá raon leathan úsáidí ag Sraith 
Dhún Búinne. Mar gheall ar uigeacht throm na hithreach, ar a struchtúr lag agus 
í cineál greamaitheach ó thaobh téagair de ní mheastar go bhfuil sí oiriúnach le 
haghaidh curaíochta.  Is féidir barra curaíochta agus glasraí fréimhe éagsúla a 
fhás léi ach amháin má dhéantar sin le dea-chleachtais bainistíochta.   
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 Sraith Thobar Phádraig 
Cumhdaítear thart ar 7% de limistéar talún an chontae leis an tsraith seo.  
Seachas limistéar mór soir ó Bhaile Átha Troim faightear tríd is tríd í sa taobh 
thiar theas den chontae.  Nuair a bhíonn an cineál seo ithreach ann is 
topagrafaíocht dhroimneach a bhíonn ann agus í ag rolladh go réidh.   

 
 Sraith Ráth Eoghain 

Tá beagnach 14% de limistéar talún an chontae tógtha leis an tsraith seo.  
Faightear den chuid is mó í ar an taobh thiar de líne ó Dhroim Conrach sa taobh 
ó thuaidh go dtí Láithreach Cora sa taobh ó dheas.  Tá na hithreacha sa tsraith 
seo draenáilte go domhain nó go measartha maith.   Tá an ithir seo thar barr le 
haghaidh talamh féaraigh agus áisiúil freisin chun barra glasraí a chur cosúil le 
fréamhacha, prátaí srl. 

 
4.6.2.3 An Grúpa Podsail 
Tá na hithreacha seo láiste go mór agus meastar gur ithreacha díghrádaithe iad.   Is droch-ithir é 
an podsal agus bíonn go leor aolta agus leasúcháin ag teastáil uaidh. Faoi réimis bhainistíochta 
iomchuí is féidir leo oibriú go maith mar ithir thalmhaíochta, ach iompaíonn siad ina bhfásra 
leathnádúrtha mura ndéantar bainistiú orthu.  Is le haghaidh féaraigh ghairbh agus foraoiseachta 
is mó a úsáidtear an ithir seo.   

 
 Sraith Chill Dhéagláin  

Is í an tsraith seo an ceann is forleithne laistigh den chontae agus thart ar 17% 
den limistéar talún cumhdaithe léi.  Faightear den chuid is mó í soir ó líne a 
ritheann idir Baile Shláine agus ó dheas de Chnoc an Línsigh. Tá sí trom ó thaobh 
téagair de agus lag ó thaobh struchtúir agus dá bhrí sin tá teorainn leis na 
húsáidí atá aici le haghaidh cúrsaí talmhaíochta.  Mar sin féin nuair a 
dhraenáiltear í agus í bainistithe go maith is féidir léi oibriú go maith mar ithir do 
thalamh féaraigh.   

 
 Sraith na Sráide  

Tá an tsraith seo le fáil go príomha sa taobh ó thuaidh den chontae agus 
cumhdaítear thart ar 8% dá limistéar talún léi.  Bíonn sí ann nuair a bhíonn an 
airde os cionn 60 méadar i lár agus in iarthar an chontae agus suas go dtí 
beagnach 200 méadar i limistéar Drumlin i dtuaisceart an chontae. Mar gheall ar 
chomh trom leis an ithir ní oibríonn sí ach chun talamh féaraigh a dhéanamh.  
Má táthar ag iarraidh táirgeadh maith féir, d'fhéadfadh gá a bheith le draenáil. 

 
 
4.6.2.4 Coimpléisc Ithreach Mhianracha 
Bíonn coimpléisc ithreach mhianracha ann nuair nach mbíonn aon chineál ithreach amháin ann 
go príomha.  Tá cúpla coimpléasc den sórt sin ar fud na Mí:  
 

 Coimpléasc Thobar Phádraig-Baggotstown-Elton 
Tá go leor den chineál ithreach seo le fáil i gcrios leathan siar ó Shliabh na Caillí 
agus ag síneadh siar ó thuaidh i dtreo Loch Síleann.  Cumhdaítear thart ar 4.26% 
de limistéar an chontae leis.  Tá raon leathan úsáidí tríd is tríd ag an gcoimpléasc 
ithreach seo.    Is féidir barra maith curaíochta agus glasraí fréimhe a fháil thar 
limistéir leathana taobh istigh den choimpléasc seo go háirithe áit a bhfuil an 
topagrafaíocht beagán níos míne.   
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 Coimpléasc Ladestown – Ráth Eoghain – Banagher 
Faightear an coimpléasc ithreach seo in dhá phríomhlimistéar: sa taobh ó 
thuaidh taobh istigh de thriantán ina bhfuil Baile Uilcín, Droichead Chearbhalláin 
agus an Sián; agus san iarthuaisceart ó theas de Shliabh na Caillí ag síneadh ó 
theas chomh fada le teorainn na hIarmhí.  Síneann an coimpléasc chuig os cionn 
3.7% de limistéar talún an chontae. Tá an coimpléasc ithreach teoranta ar chaoi 
éigin ó thaobh a réimse oiriúnachta le haghaidh gníomhaíochtaí éagsúla 
feirmeoireachta.   

 
 Coimpléasc Ghláir na Bóinne 

Tá na coimpléisc ithreach seo díreach mar atá san ainm le fáil feadh Abhainn na 
Bóinne ach freisin feadh chuid mhaith dá cuid fo-aibhneacha.  Agus dá réir sin 
cumhdaítear thart ar 4.4% de limistéar talún an chontae leis agus aimsítear é 
thart ar Maigh Dearmhaí, Cluain Ioraird, Baile Íomhair, Cill Dealga, agus ó theas 
de Bhaile Átha Buí ar aibhneacha Chluain Ioraird/Choill Bhardain, na hAbhann 
Duibhe, Áth na gCloch, agus Bhaile Throimléid.  Faightear Coimpléasc na Bóinne 
freisin ar Abhainn na hAiní agus a cuid fo-aibhneacha.   

 
4.6.2.5 Ithreacha Móna 
Níl ach codán an-bheag d'ithir mhóna sa limistéar talún taobh istigh den Chontae.  Is minic go 
mbíonn os cionn 30% d'ábhar orgánach in ithreacha móna agus iad 30cm domhain ar a laghad.  
Níl ach dhá chineál móna sa tír, móin as bratphortach agus as imchuach.  Níl aon mhóin 
bratphortaigh sa Chontae ach tá dhá chineál móin imchuach ann – Móin Eanaigh agus Móin as 
Portach Ardaithe. 
 

 Móin Eanaigh 
Déantar an cineál móna seo faoi thionchar screamhuisce bunmhar agus is giolcacha, 
cíb agus plandaí leath-uisceach nó adhmaid eile atá ann den chuid is mó.  Bíonn 
ithreacha móna den chineál seo i ngleannta abhann agus i loic idir droimníní. Tá dhá 
mhóin eanaigh sa Mhí, ceann is ea an mhóin eanaigh nár tugadh chun míntíreachais, 
sraith Bhaile an Pholardaigh agus is é an ceann eile ná móin a tugadh chun 
míntíreachais, sraith Banagher. 

 
 Móin as Portaigh Ardaithe 
Faoi riochtaí aeráide atá oiriúnach d'fhéadfadh móin as portach ardaithe fás os cionn 
móin eanaigh.  Dé réir mar a éiríonn móin eanaigh níos doimhne níl an oiread 
tionchair ag an screamhuisce ag an bhfásra beo agus bíonn sí ag brath níos mó agus 
níos mó ar dheascadh mar fhoinse taise. Tá limistéir mhóra de phortaigh ardaithe 
bainte agus tá limistéir mhóra ar an teorainn thiar den chontae á bhforbairt ag Bord 
na Móna le haghaidh móna. 

 
Taobh istigh den ghrúpa seo tá dhá shraith, Allen agus Gortnamona.  Cumhdaíonn 
siad le chéile thart ar 2.5% de limistéar talún an chontae.  Tá teorainn lena gcuid 
oiriúnachta i gcúrsaí talmhaíochta ach oireann sraith Gortnamona le haghaidh 
táirgeadh talamh féaraigh.  Mar sin féin, ní úsáidtear mórán den phortach ardaithe 
tríd is tríd ach amháin le haghaidh móin a bhaint ar mhaithe le breosla le bunús 
múirín agus/nó le haghaidh forbairt foraoiseachta. 
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4.6.3  Geolaíocht 
 
Rinne Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus 
Comhairle Contae na Mí iniúchadh ar Láithreáin Geolaíochta sa Mhí in 2007, The Geological 
Heritage of Meath. Rinneadh é mar ghníomh de Phlean Oidhreachta Chontae na Mí 2007-2011. 
 
Is áit é Contae na Mí ina bhfuil tírdhreach mín ach difriúil ag an am céanna, tírdhreach atá á 
chruthú leis na céadta milliún bliain trí phróisis gheolaíochta éagsúla.  Tá éagsúlacht gheolaíochta 
bhunúsach sa chontae mar gheall ar bhunús na buncharraige agus an stair is déanaí maidir le 
próisis gheomoirfeolaíocha lena bhfuil baint ag cainéil abhann agus ag oighearshruthanna.  
Taispeántar Geolaíocht Chontae na Mí i Léarscáil 4.6.  
 
Is dromchla mín, leathan atá sa Mhí lena gcuimsítear go leor de na codanna ó theas agus na 
codanna láir den chontae. Is má shaothraithe den chuid is mó atá sna píosaí míne sin. Tá ceann 
de na gnéithe is mó suntais den tírdhreach oighreach seo lonnaithe sa cheantar idir Benhead 
agus Baile Mhic Gormáin áit a bhfuil sprémhá mhór lom de ghaineamh agus gairbhéal sil-leagtha. 
I measc samplaí eile de ghnéithe leá-uisce sil-leagtha, tá an eiscir i Murrens agus an fean deilte 
atá cruthaithe ag Ráth Cheannaigh. Sa topagrafaíocht thuairteálach, ard rilífe timpeall ar Ardach 
ó thuaidh, tá tírdhreach sruthlíneach oighreach. Is samplach clasaiceach é an limistéar sin de 
ghort droimníneach mór. Gearrann fothair thréana isteach i dtírdhreach na Mí rud lena léirítear 
dobharchórais nua-aimseartha a bhíonn taobh istigh de chainéil oighearshrutha 
réamhbheitheacha. Is é Gleann na Bóinne an sampla is fearr de seo. 
 
Is ón ré Phailéasóch a bheag nó a mhór gach foirmíocht gheolaíoch atá sa Chontae.  Is iad seo a 
leanas na príomh-chineálacha carraige: 

 Foirmíochtaí Ordaivíseacha agus Siolúracha; 
 Sceall carbónmhar uachtarach; agus 
 Aolchloch charbónmhar. 

 
Is carraigeacha den Tréimhse Charbónmhar Íochtair atá i bhformhór na buncharraige faoin 
gContae, agus is aolchloch den chuid is mó é. Cruthaíodh na carraigeacha sin ar scairbh 
ilchríochach farraige thrópaiceach thart ar 340 milliún bliain ó shin. Bhí idir abhantraí muirí a bhí 
domhain agus timpeallachtaí uisce a bhí éadomhain ar fud Chontae na Mí. 
 
D'fhág tréimhse ina raibh farraigí éadoimhne le róghalú sil-leagain gipsim agus láibchloiche i 
gceantar Dhún an Rí (an Cabhán) in abhantrach íosfhreangtha.  Tá an píosa ó dheas den lagrach 
éasctha suite taobh istigh de Chontae na Mí. Thar an chuid dheiridh den dríodar a rinneadh a 
shil-leagan sa Mhí le linn na tréimhse Ceathartha (1.6 milliún bliain ó shin go dtí inniu) nuair a 
bhog sraith oighearchlúideacha móra os cionn na hÉireann, agus síos Muir Éireann, ag sil-leagan 
tille oighrí (cré, gaineamh agus gairbhéal) agus ag sciúradh na buncharraige faoi, rud a d'fhág an 
cruth geomoirfeolaíoch atá ar an Mí sa lá atá inniu ann. 
 
Is carraigeacha dríodair, aolchloch ón Tréimhse Charbónmhar go háirithe iad na cineálacha 
carraige is fairsinge sa Mhí. Is beag an tionchar a bhí ag filleadh ar na carraigeacha dríodair seo 
agus tá go leor den struchtúr dríodair agus sil-leaganach a bhí acu ó thús ama fós acu. 
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4.6.4  Saincheisteanna Comhshaoil Reatha 
 
Is gné den timpeallacht nádúrtha a ndéantar neamhaird de go minic í an timpeallacht ithreach.  
Mar sin féin is cuid lárnach den timpeallacht iad ithreacha agus baintear raon úsáidí astu a 
théann chun tairbhe an chomhshaoil níos leithne.  Tá luach eacnamaíoch ag ithreacha ó thaobh 
táirgeadh talmhaíochta, na cineálacha ithreach agus a gcáilíocht rud lena gcinntear an cineál 
táirgthe agus déine na táirgiúlachta. Ar an gcaoi chéanna cuidíonn siad le fás foraoisí tráchtála, 
úsáidtear an t-adhmad i bhfoirgnimh agus i réimsí riachtanacha eile de shaol an duine ó lá go lá. 
Pléitear thuas oiriúnacht na bpríomh-ithreacha atá laistigh den chontae áit ar léir go bhfuil siad 
tríd is tríd torthúil agus táirgiúil. Tacaíonn an timpeallacht ithreach dá bhrí sin le raon úsáidí 
comhshaoil, rud dá réir sin a théann chun tairbhe bhonn eacnamaíoch Chontae na Mí.  
 
Chomh maith leis sin tá luach éiceolaíochta ag ithreacha, tá an stádas atá acu fíorthábhachtach ó 
thaobh éagsúlacht luibheolaíoch a chinneadh agus ar deireadh thiar an raon fána a mhaireann ar 
na speicis sin de shaol an phlanda nó laistigh díobh.  Is léir é sin go háirithe i gcás Móin Eanaigh 
mar atá pléite thuas.  Níl an oiread sin de ann, agus mar sin tá teorainn lena húsáid le haghaidh 
aon chríocha talmhaíochta tráchtála.   
 
Tagann athrú ar ithir mar gheall ar phróisis nádúrtha agus mar gheall ar ghníomhaíochtaí an 
duine rud a chuireann lena nádúr dinimiciúil agus athraithe. Is cúis imní iad athruithe den sórt sin 
má tharlaíonn díghrádú fisiciúil, bitheolaíoch nó ceimiceach ar ithreacha mar gheall orthu. 
Déantar próisis ithreach atá riachtanach ó thaobh na héiceolaíochta a lagú dá bharr seo, déantar 
laghdú ar chumas táirgeachta, agus ídítear cáilíocht na hithreach agus na bithéagsúlachta agus 
cailltear ithir go díreach. Tagann go leor de na hathruithe chun cinn mar gheall ar bhrúnna ó 
ghníomhaíochtaí an duine féin.   
 
Mar shampla cailltear ithir go bliantúil trí thalamh curaíochta a fhorbairt. Ní fios cé mhéad 
heicteár a dhéantar a chriosú gach bliain ar fud na tíre seo, agus ní fios ach an oiread cé mhéad 
ithreach a chailltear trí shéalú dromchla. Tá athrú mór tagtha ar thimpeallachtaí uirbeacha in 
Éirinn agus tá an daonra i lár cathracha agus bailte ag laghdú, agus tá fócas níos mó anois ar 
imeall na gceantar sin. Leis an leathnú a tháinig ar an limistéar uirbeach, tá brú níos mó agus 
níos mó ag teacht ar thalamh curaíochta i gcathracha agus i mbailte máguaird chomh maith le 
limistéir úrnua laistigh díobh.  
 
Bíonn tionchar díreach ag cineál agus ag doimhneacht na hithreach ar ghluaiseacht uisce rud a 
mbíonn bagairtí truaillithe níos mó mar thoradh air mura mbreithnítear i gceart é.  Is féidir 
leathadh leasúchán orgánach agus saorga ar thalamh, úsáid lotnaidicídí/luibhicídí/fuingicídí, mura 
n-úsáidtear i gceart iad, go háirithe nuair a bhíonn an aimsir an-dona, a iompar ón bpointe úsáide 
chuig aibhneacha, lochanna agus acmhainní screamhuisce.  Tá freagracht as cosaint na 
timpeallachta 'ithreach' á glacadh a bheag nó a mhór tríd an gCód Dea-Chleachtais Talmhaíochta 
(2006). 
 
Tá cothromaíocht chúramach i gceist le heisilteach feirme a leathadh ar thalamh agus leasúcháin 
a chur i limistéir thalmhaíochta, go háirithe ar ithreacha a bhfuil tréscaoilteacht íseal acu agus a 
bhféadfadh impleachtaí a bheith acu ar cháilíocht an uisce (pléifear é seo níos déanaí).  I limistéir 
áirithe freisin fágann droch-síothlú na hithreach nach bhfuil siad oiriúnach i gcomhair modhanna 
traidisiúnta diúscartha eisiltigh leis an umar seipteach.   Ar ndóigh bíonn tionchar aige sin ar 
thithíocht faoin tuath. 
 
4.6.4.1 Creimeadh Cósta 
Is próiseas nádúrtha é creimeadh cósta a tharlaíonn mar gheall ar ghluaiseachtaí na farraige, 
agus feictear a thionchar sin ar chladaí ar an gcósta agus inbhir i bhfoirm gainimh aistrigh agus 
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damáiste stoirme a dhéantar do bhóithre poiblí agus do chosáin. I roinnt cásanna cuireann 
gníomhaíochtaí an duine isteach ar ghluaiseacht nádúrtha na farraige rud a athraíonn an tionchar 
a bhíonn aige agus a dhíríonn ar stráicí difriúla de líne an chladaigh.  Chomh maith leis sin 
athróidh leibhéal na farraige amach anseo mar gheall ar an athrú aeráide agus beidh baol níos 
mó ann go dtarlóidh tuillte agus creimeadh cósta.   
 
4.6.4.2 Geo-éagsúlacht 
Is í an gheo-éagsúlacht an bunús is minice a dhearmadaimid maidir le cuid mhaith den 
bhithéagsúlacht a aithníodh le haghaidh caomhnaithe trí ainmniúchán mar Limistéar Caomhantais 
Speisialta nó mar Limistéar Oidhreachta Nádúrtha; dá bhrí sin is minic gurb iad na limistéir 
chéanna a bhíonn i gceist le go leor de na láithreáin gheolaíocha is tábhachtaí. Sna limistéir sin, 
feabhsaíonn an cás geolaíoch luach na láithreán seo agus tugann cosaint dóibh le haghaidh 
caomhnú an dúlra, ach ní gá aon ainmniúchán eile a dhéanamh ar limistéir thalún faoi leith. Sa 
Mhí, is cásanna den sórt sin Gleann na Bóinne agus Gleann na hAbhann Duibhe. 
 
Faigheann láithreáin Oidhreachta Geolaíochta tacaíocht faoin Acht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000 
ach níl aon Limistéir Oidhreachta Nádúrtha ann go fóill.   
 
Tá 76 cairéal cláraithe i gContae na Mí, cláraithe faoi Alt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 
2000 (arna leasú) (tugtar le fios i Léarscáil 4.7 leithdháileadh na gcairéal atá ar eolas sa 
Chontae).  
 
Tarlaíonn tionchar comhshaoil tromchúiseach ó thionscail eastóscacha, ó chairéil atá ann agus ó 
shíntí nua ar chairéil mura ndéantar bainistiú ceart orthu. Mar gheall ar eastóscadh baintear 
acmhainn go hiomlán laistigh de limistéar faoi leith agus is féidir le saincheisteanna comhshaoil a 
bheith mar thoradh air sin go háitiúil. Is féidir díghrádú dá réir sin a dhéanamh ar an tírdhreach 
mar gheall ar an tionchar a bhíonn aige ar an timpeallacht nádúrtha agus chultúrtha, cailltear 
oidhreacht seandálaíochta, agus tarlaíonn truailliú. Mar gheall ar nádúr na cairéalachta, uaireanta 
déantar athphróifíliú ar an tírghné rud ar féidir leis tionchar tromchúiseach amhairc a bheith aige 
ar an tírdhreach agus ar bhealaí scéimhe. Tá an bhithéagsúlacht, acmhainní screamhuisce agus 
uiscíocha leochaileach sa chás seo freisin.  
 
 
4.6.5  Na hÉifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 
 
Foráiltear in Alt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) chun cairéil a chlárú, 
agus tá na Quarry and Ancillary Activity Guidelines for Planning Authorities 2004 (treoirlínte 
reatha na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta, Pobail agus Rialtais Áitiúil) áisiúil ag Údaráis Áitiúla le 
linn dóibh measúnú a dhéanamh ar iarratais ar fhorbairtí cairéil.  
 
Níl aon reachtaíocht fhoirmiúil san Eoraip chun ithreacha a chosaint. Faoi láthair in Éirinn, déantar 
cosaint na 'hithreach' a fhorfheidhmiú go hindíreach tríd an gCód Dea-Chleachtais Talmhaíochta 
(2006). Mar sin féin, i mí Mheán Fómhair 2006, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Straitéis 
Théamach dheiridh maidir le Cosaint na hIthreach agus togra le haghaidh Treorach lena 
mbunófar creat chun an ithir a chosaint ar fud an AE (COM(2006)232). Is é cuspóir foriomlán na 
straitéise ithir a chosaint agus í a úsáid ar bhealach inbhuanaithe, bunaithe ar na 
treoirphrionsabail maidir le feidhmeanna ithreach a chaomhnú, rud a chuirfeadh cosc ar 
dhíghrádú breise agus a dhéanfadh ithreacha díghrádaithe a athshlánú go dtí leibhéal 
feidhmiúlachta atá comhsheasmhach le húsáid reatha agus bheartaithe. Nuair a ghlacfar í, 
cuirfear treoir ar fáil i Straitéis Théamach ar Ithir na hEorpa (European Soil Thematic Strategy) 
agus is léi a chruthófar cur chuige na hÉireann maidir lena straitéis cosanta ithreach féin a 
fhorbairt. 
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D'uireasa Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 mar sin, ní bheadh aon chreat ann trína 
bhféadfaí forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn d'fhonn forbairt eacnamaíoch, shóisialta nó 
chomhshaoil a rialú, a thacú agus/nó a smachtú. Ní bheadh aon rialú beartais nó aon treoir i 
gcúrsaí forbartha maidir le cén áit nó cé mhéad forbartha a d'fhéadfadh tarlú, rud a chuirfeadh 
meath suntasach ar an timpeallacht ithreach agus gheolaíochta. D'uireasa Plean, d'fhéadfaí 
láithreáin úrnua a fhorbairt chun tosaigh ar láithreáin athfhorbraíochta mhalartacha inmharthana 
agus dá bharr sin tharlódh caillteanas 'ithreach' trí shéalú dromchla nó trí ithir neamh-inathnuaite 
agus acmhainní fo-ithreach a bhailiú. Dá leanfaí ag baint móna is dóigh go mbeadh ithreacha 
móna fós á gcailleadh dá bharr sin.  
 
Bheadh gníomhaíocht chairéalachta agus mhianadóireachta ag feidhmiú gan aon rialú beartais, 
rud a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar gheolaíocht agus ar an oidhreacht 
gheolaíochta. Is dóigh go gcaithfí iarratais a dhéanamh chun gníomhaíochtaí cairéalachta / 
mianadóireachta a bhunú agus/nó a shíneadh i limistéir áirithe a bhfuil sil-leagain luachmhara 
fúthu. 
 
Laghdófaí freisin fo-ithir neamh-inathnuaite agus acmhainní ithreach de bharr forbartha den sórt 
sin. Bheadh tionchar diúltach díreach ag aon fhorbairt neamhrialaithe mar gheall ar chaillteanas 
ithreach agus rith chun srutha, rud a mbeadh tionchar díreach aige ar uisce agus impleachtaí 
indíreacha eile aige ar éilliú a d'fhéadfadh tarlú mar gheall ar oibreacha coimhdeacha a 
bhaineann leis an bhforbairt nó le heaspa saoráidí fuíolluisce iomchuí. Anuas air sin, ní dhéanfaí 
aon mheasúnú ar na héifeachtaí carnacha a bheadh ag forbairtí aonair ar an ithir agus ar 
gheolaíocht an limistéir.  
 
 
4.7Uisce (Uisce Dromchla, Screamhuisce agus Tuilte) 
 
4.7.1 Réamhrá 
 
Chun críocha na coda seo den Tuarascáil Chomhshaoil glactar leis go n-áirítear sa timpeallacht 
uisce gnéithe nádúrtha mar lochanna, aibhneacha, srutháin agus screamhuisce.  Déileáiltear 
freisin sa chuid seo le tuilte.   D'fhéadfaí tagairt a dhéanamh sa chuid seo do chóireáil fuíolluisce 
agus uisce óil, ach pléitear ar bhealach níos mionsonraithe iad faoin gcuid maidir le Sócmhainní 
Ábhartha. 
 
Is rud bunúsach é uisce don bheatha ar fad: do dhaoine, plandaí agus ainmhithe araon.  Tá sé 
criticiúil freisin i dtéarmaí eacnamaíocha ó thaobh saibhreas a ghiniúint agus a choinneáil i roinnt 
réimsí lárnacha amhail talmhaíocht, iascaireacht, giniúint cumhachta, tionscal, iompar agus 
turasóireacht.  Mar sin féin is acmhainn leochaileach é a dteastaíonn cosaint uaidh an t-am ar 
fad.  I dtéarmaí ginearálta tá uiscí na hÉireann ar chaighdeán maith. Mar sin féin tá sé 
riachtanach an caighdeán ard uisce a chaomhnú ar mhaithe le sláinte an duine agus leis an 
timpeallacht nádúrtha. 
 
Ó 2000 i leith, fuair Bainistiú Uisce san AE treoir ón gCreat-Treoir Uisce (WFD) 2000/60/CE a 
rinneadh a thrasuí i ndlí na hÉireann faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 
2003 (I.R. Uimh. 722/2003).  Éilítear sa reachtaíocht seo ar rialtais cur chuige iomlánaíoch a 
ghlacadh maidir lena gcuid acmhainní uisce ar fad a bhainistiú bunaithe ar theorainneacha 
nádúrtha tíreolaíocha .i. abhantrach nó dobharcheantar.  Leagtar síos creat comhchoiteann sa 
Treoir d'fhonn bainistiú inbhuanaithe agus comhtháite a dhéanamh ar gach uisce ina 
gcumhdaítear screamhuisce, uiscí dromchla intíre, uiscí inbhir agus uiscí cósta. 
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Caithfidh Ballstáit iarracht a dhéanamh stádas maith a bhaint amach i ngach uisce faoi 2015 agus 
a chinntiú freisin nach dtitfidh an stádas ar gcúl in aon uiscí. Faoin Treoir, ní mór do Bhallstáit 
freisin Clár a choimeád de gach dobharlach óna dteastaíonn rialuithe breise maidir lena gcáilíocht 
mar gheall ar an gcaoi a n-úsáideann daoine agus an fiadhúlra an t-uisce.   
 
Tugtar abhantrach ar an bpíosa talún a dhraenálann an abhainn.  Cuimsítear gach uisce dromchla 
leis an abhantrach lena n-áirítear aibhneacha, srutháin, canálacha, lochanna srl chomh maith le 
córais uisce faoi thalamh agus na tailte a dhraenálann isteach iontu.  Bíodh is nach bhfuil 
abhantracha uisce faoi cheangal ag teorainneacha polaitiúla, tá teorainneacha i gceist le bainistiú 
agus freagracht as na habhantracha.   
 
In 2011, d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tuairisc chun dáta maidir le 
stádas na Creat-Treorach Uisce bunaithe ar thorthaí monatóireachta don tréimhse (2007-2009). 
Tugtar sonraí maidir le cáilíocht gach dobharlaigh laistigh de gach Dúiche Abhantraí sa tuairisc sin 
ar stádas na Creat-Treorach Uisce.  Ó thaobh uisce dromchla de, tá an Mhí roinnte in 144 
dobharlach abhantraí, 2 dhobharlach locha, 1 dobharlach aistritheach amháin agus 1 dobharlach 
cósta amháin. Ó thaobh stádas screamhuisce de, tá Contae na Mí roinnte in 46 dobharlach 
dromchla. I measc na 144 dobharlach abhann, tá sé ráite sa Tuarascáil ón nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil in 2011 go bhfuil stádas maith ag 28 de na dobharlaigh, stádas 
measartha ag 71 díobh, stádas lag ag 33 díobh agus drochstádas ag 12 díobh. 
 
4.7.1.1 Uisce Dromchla 
Tá oileán na hÉireann (aicmithe faoin gCreat-Treoir Uisce mar Réigiún Éiceolaíoch 17) roinnte in 
ocht gceantar abhantraí chun cabhrú le bainistiú chur i bhfeidhm na Treorach agus forbraíodh 
Plean um Bainistíocht Abhantraí maidir le gach ceantar abhantraí. 
 
Tá an chuid is mó de Chontae na Mí suite laistigh de Cheantar Abhantraí an Oirthir, agus tá an 
taobh ó thuaidh de limistéar an phlean taobh istigh de Cheantar Abhantraí na hUaimhe agus 
píosa thiar den Chontae suite laistigh de Cheantar Abhantraí Idirnáisiúnta na Sionainne.  
 
Sna Pleananna um Bainistíocht Abhantraí a bhfuil tionchar acu ar Chontae na Mí, leagtar amach 
na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí a theastaíonn chun stádas cáilíochta 'go maith' ar a laghad a 
bhaint amach maidir le gach uisce, sa tréimhse 2009-2015.  Is é an spriocdháta deiridh atá ag 
Ballstáit chun an stádas 'go maith' a bhaint amach ná 2027 ar a dhéanaí. 
 
Tá Aonaid Bainistíochta Uisce (ABU) le fáil laistigh d'abhantracha móra an Cheantair Abhantraí.  
Is limistéir thíreolaíocha iad ABU a shainmhínítear go príomha mar gheall ar hidreolaíocht agus 
topagrafaíocht den chineál céanna a bheith iontu.  Cruthaíodh na grúpaí sin ionas gur féidir 
caitheamh le roinnt deighleog abhann nó dobharlach mar aonad bainistíochta amháin.  Tá liosta 
díobh sin le fáil i dTábla 4.6 thíos. Tá liosta de na príomh-aibhneacha sa Chontae le fáil i dTábla 
4.7. 

Ceantar Abhantraí Aonad Bainistíochta Uisce 
Ceantar Abhantraí an Oirthir ABU na Tulchann 
 ABU Stonyford 
 ABU na hAiní 
 ABU na hAilbhine 
 ABU Abhainn Ghabhra 
 ABU Bhaile Átha Buí 

 
ABU na hAbhann Duibhe 
Thuaidh 

 ABU na hAbhann Duibhe Theas 
 ABU na Bóinne Uachtaraí 
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ABU Neagh Bann ABU na Níthe 
Ceantar Abhantraí (CA) na 
Sionainne ABU na hEithne 

Tábla 4.6:  Ceantair Abhantraí agus agus na hAonaid Bainistíochta Uisce 
chomhpháirteacha i gContae na Mí 
 

Abhainn  Fad 
Cáilíocht Uisce faoin gCreat-Treoir 
Uisce in 2009 

An Bhóinn  115.3  Go Maith – Measartha 
An Rí  68.7  Go Maith – Go Dona 
An Abhainn Dubh  67.8  Go Maith – Measartha, Go Dona in 

áiteanna 
An Abhainn Rua  54.1  Go Maith – Measartha 
Abhainn Átha Buí  51.9  Go Maith – Measartha 
Abhainn na hAiní  48.6  Go Maith – Go Dona 
An Níth  43.7  Go Maith – Go Dona 
Abhainn na Tulchann  42.5  Measartha – Go Dona 
An Ailbhine  41.3  Measartha – Go Dona 
Abhainn Scéine  40.3  Go Dona 
Abhainn Clady  35.8  Go Dona 
An Camán  30.7  Measartha – Go Dona 
Sruthán Tromman  25.7  Ní dhearnadh suirbhé air 
Abhainn Ghabhra  24.3  Go Dona 
Abhainn Áth na gCloch  21.6  Go Maith – Measartha 
An Ruarach  19.7  Ní dhearnadh suirbhé air 
An Abhainn Dubh (Deisceart)  18.9  Go Maith – Measartha, Go Dona in 

áiteanna 
Abhainn Boycetown  18.3  Measartha 
An Eithne Uachtair  16.7  Ní dhearnadh suirbhé air 
Abhainn Pinkeen  16.3  Measartha 
An Daoil  16.2  Go Maith – Measartha 
An Ifearnóg  12.3  Measartha – Go Dona 
An Abhainn Bhuí  11.9  Go Maith – Go Dona 
Abhainn Kilmainham  11.4  Go Maith 
Abhainn Chill Fhoibhrigh  10.7  Measartha – Go Dona 
Abhainn an Ghearraidh  10.1  Ní dhearnadh suirbhé air 

Tábla 4.7: Na Príomh-Aibhneacha i gContae na Mí9 agus a Stádas faoin gCreat-Treoir 
Uisce 2009 
 
 
4.7.1.2 Aibhneacha 
Leagtar amach i Léarscáil 4.8 agus i dTábla 4.7 na príomh-aibhneacha i gContae na Mí. 
Taispeántar thuas freisin na torthaí a tuairiscíodh maidir le suirbhéanna bitheolaíocha na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil a rinneadh thar an tréimhse 2007-2009 mar chuid 
de na chéad trí bliana de chlár monatóireachta na Creat-Treorach Uisce. Bunaithe ar na 
suirbhéanna sin, rinne an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil uiscí na n-aibhneacha a 
aicmiú i gceithre aicme de réir cáilíocht bhitheolaíochta.  

                                                 
9 Ó SFRA na Mí 2011  
tabhair faoi deara: Taispeántar fad na n-aibhneacha mar fhad an tsruthchúrsa laistigh de Chontae na Mí 
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A - Gan Truailliú (Go Maith),  
B - Truaillithe de bheagán/eotrófach (Measartha),  
C - Truaillithe go measartha (Go Dona) agus  
D - Truaillithe go tromchúiseach (An-Dona)  

 
4.7.1.3 Lochanna 
Is iad Loch Bán agus an tEanach an dá loch i gContae na Mí atá ainmnithe mar lochanna 
monatóireachta oibriúcháin faoin gCreat-Treoir Uisce. Tugtar mionsonraí maidir le torthaí na 
monatóireachta a rinneadh don tréimhse monatóireachta (2007-2009) ar na lochanna ainmnithe i 
dtuarascáil 2011 na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil.  Fuarthas go raibh an cháilíocht 
uisce sa dá loch ag stádas maith don tréimhse monatóireachta agus gur chloígh sé le cuspóirí na 
Treorach.  
 
Tá cuid de Loch Síleann taobh istigh de theorainn riaracháin Chomhairle Contae na Mí. Tá 
comharthaí sóirt go bhfuil eotrófú sa loch ó thús na 1970í i leith.  Tá staidéir leanúnacha á 
ndéanamh ar stádas trófach agus ar mhonatóireacht na cáilíochta uisce ag an bPríomh-Bhord 
Iascaigh agus ag Boird Iascaigh Réigiúnacha na Sionainne agus ag Comhairle Contae an 
Chabháin.  
 
Bhí leibhéil fosfair íseal tríd is tríd le haghaidh loch eotrófach in 1998-2000 ach tagann na sonraí 
trédhearcachta agus clóraifill le stádas eotrófach sna blianta seo.  Tuairiscíodh go raibh an 
diúilicín riabhach i Loch Síleann an chéad uair riamh i bhfómhar na bliana 2001 agus deimhníodh 
go raibh siad ann agus tagtha isteach in Earrach 2003. In 2004 agus 2005 tugadh feabhas mór i 
dtrédhearcacht an uisce faoi deara, agus is mar gheall ar scaipeadh an diúilicín riabhaigh 
(Dreissena polymorpha) i Loch Síleann é sin.  
 
4.7.2 Aonaid Bainistíochta Uisce (ABU) 

 
Mar a dúradh thuas tá aon cheann déag d'Aonaid Bainistíochta Uisce i gContae na Mí. Tugann na 
pleananna bainistíochta dá gCeantar Abhantraí iomchuí cuntas ar stádas na n-uiscí laistigh de 
gach ABU agus aibhsítear na brúnna atá ón gcomhshaol lasmuigh mar aon le clár beart atá molta 
maidir le gach ABU. Tá ABU Chontae na Mí aibhsithe i Léarscáil 4.9 den tuarascáil seo.  

 
4.7.2.1 ABU Bhaile Átha Buí 
Leag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil síos cáilíocht na n-uiscí laistigh de na ABU 
ag baint úsáide as sonraí hidreolaíochta, sonraí maidir le cáilíocht uisce, sonraí monatóireachta 
éiceolaíochta agus moirfeolaíochta.  Is é an stádas reatha atá ag péire d'fho-aibhneacha Bhaile 
Átha Buí, Abhainn an Scorlógaigh agus Clonmore, ná ard agus measartha faoi seach.  Mar sin 
féin tá stádas Abhainn Átha Buí uachtair agus íochtair go dona.  Faoin gCreat-Treoir Uisce ní mór 
d'Abhainn Átha Buí stádas "Go Maith" a bhaint amach faoi 2021. 
 
4.7.2.2 ABU na hAbhann Duibhe Thuaidh 
Bhain an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil de thátal as go bhfuil stádas 'Ard' nó 'Go 
Maith' ag thart ar 60% de na haibhneacha agus tá thart ar 20% acu 'Go Dona'.  Anuas air sin 
chinn an Ghníomhaireacht stádas na lochanna a rá go bhfuil 60% 'Go Dona' nó 'An-Dona' agus níl 
ach 20% 'Go Maith'.  Tá Acurry Lough 'Go Maith' ach tá Drumkeery Lough agus Upper Lough 
Skeagh 'Go Dona'.  Tá ráta 'An-dona' faighte ag Ramor Lough. 
 
Tugtar le fios go bhfuil Éileamh Bithcheimiceach ar Ocsaigin sna haibhneacha atá os cionn na 
dteorainneacha a bhfuil glacadh leo rud a léiríonn go bhfuil an iomarca ábhair ann atá ag sú 
ocsaigine, agus tionchar diúltach aige sin ar bheathachruthanna a dteastaíonn ocsaigin uathu.  
Fuarthas amach freisin go raibh an fosfarach os cionn leibhéil inghlactha i gContae na Mí.  Bhí an 
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abhainn i dtreo bhéal Acurry Lough i mbaol mar gheall ar an iomarca astarraingthe.  Ina 
theannta sin tá na haibhneacha i gcontúirt freisin ó bhearta maolaithe tuilte amhail dreidireacht. 
 
4.7.2.3 ABU na hAbhann Duibhe Theas 
Tá thart ar 40% den ABU seo suite i gContae na Mí agus tá an chuid eile i gContae Chill Dara.  Tá 
thart ar 48km d'achar cainéil san ABU agus cuid den Chanáil Ríoga isteach leis.  Is le haghaidh 
talmhaíochta is mó atá an talamh in úsáid, 70% féarach agus 14% curaíocht.  Is iad an Bóthar 
Buí, Tigh Mochua agus Maigh Dearmhaí na príomh-lonnaíochtaí. 
 
Tá stádas reatha uisce na n-aibhneacha idir measartha agus go maith feadh chuid mhaith den 
Abhainn Dubh agus a fo-aibhneacha. 
 
Is iad seo a leanas na fadhbanna a aithníodh laistigh den ABU: 

 Cothaithigh ard – amóinia 
 Éileamh ar ocsaigin 
 Rátáil íseal éiceolaíochta 
 Dreidireacht 

 
Aithníodh cúrsaí talmhaíochta ar an mbrú is mó atá i gContae na Mí féin.  Rinneadh uasghrádú ar 
Ionad Cóireála Fuíolluisce an Bhóthair Bhuí/Johnstownbridge agus Mhaigh Dearmhaí ach b'fhéidir 
nach mbeadh an abhainn in ann déileáil leis an doirteadh áfach. 
 
4.7.2.4 ABU na Bóinne Uachtaraí 
Tá ABU na Bóinne Uachtaraí scaipthe amach thar cheithre chontae; an Iarmhí (30%), Uíbh Fhailí 
(30%), Cill Dara (20%) agus an Mhí (20%).  Cuimsítear thart ar 120km d'achar cainéal abhann 
san ABU.   Tá codanna de chórais na Canála Ríoga agus na Canála Móire istigh san ABU.  Is le 
haghaidh talmhaíochta is mó atá an talamh in úsáid, 68% féarach agus 14% portaigh.  I measc 
na bpríomh-lonnaíochtaí tá Droichead Chaisleán Loiste, Bealach Bhaile an Mhuilinn, Cionn Átha 
Gad agus Éadan Doire.  Tá Abhainn na Bóinne ainmnithe mar Limistéar Caomhantais Speisialta 
agus is dobharlach salmainide é, tá sé ainmnithe freisin ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil mar abhainn atá íogair ó thaobh cothaitheach.  
 
Is mar seo atá stádas na n-aibhneacha taobh istigh den aonad seo: 50% 'measartha', 20% 'go 
maith' agus 30% 'go dona'. Sannadh stádas 'Go Dona' ar abhainn Glash, fo-abhainn den Bhóinn, 
d'abhainn Garrisker, fo-abhainn den Glash, do Choill Bhardain fo-abhainn de Chionn Átha Gad 
agus do Chaisleán Shiurdáin fo-abhainn den Abhainn Bhuí. 
 
4.7.2.5 ABU Abhainn Ghabhra 
Tá fad iomlán an chainéil laistigh de ABU Abhainn Ghabhra 76km agus 55% de lonnaithe laistigh 
de Chontae na Mí, agus an chuid eile taobh istigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae 
Fhine Gall.  Is le haghaidh talmhaíochta is mó atá an talamh in úsáid, 47% féarach agus 44% 
curaíocht.  Cumhdaíonn daonraí uirbeacha laistigh den ABU thart ar 9% den limistéar talún: is iad 
Cill Dhéagláin, Sord agus Ráth Tó na príomh-lonnaíochtaí. 
 
Tá os cionn 60% den uisce laistigh den ABU rátáilte mar 'go dona' nó 'an-dona' agus níos lú ná 
20% rátáilte mar 'go maith' nó 'ard'.  Tá ráta 'an-dona' ag an Abhainn Ghabhra uachtair, agus an 
Abhainn Ghabhra íochtair rátáilte mar 'ard'.  Tá réimse fo-aibhneacha den Abhainn Ghabhra 
rátáilte mar 'an-dona' nó 'go dona'. 
 
4.7.2.6 ABU na hAilbhine 
Tá achar an chainéil seo gearr go maith ag 21km ach tá an ABU roinnte mar sin féidir idir Contae 
na Mí (56%) agus Fine Gall (44%).   Is é an Ailbhine an teorainn riaracháin idir an dá údarás 
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áitiúil.  Is le haghaidh talmhaíochta is mó atá an talamh in úsáid, 58% féarach agus 40% 
curaíocht.  Is iad Steach Maoilín, an Aill agus Baile Gháire na príomh-lonnaíochtaí. 
 
Tá stádas na n-uiscí 'go dona' tríd is tríd; tá fad iomlán na hAilbhine rátáilte mar sin.  Níl ach 
fo-abhainn amháin Saddlestown a bhfuil rátáil 'measartha' aici. Aithníodh Ionaid Cóireála 
Fuíolluisce Bhaile Gháire agus Steach Maoilín mar cheantair a raibh fadhb leo go háirithe. 
 
4.7.2.7 ABU na hAiní 
Tá ABU na hAiní lonnaithe go príomha i gContae na Mí, tá 5% den ABU i bhFine Gall.  Tá an 
abhainn 71 km ar fhad.  Is le haghaidh talmhaíochta is mó atá an talamh in úsáid, 58% féarach 
agus 38% curaíocht.  Is limistéir ina bhfuil daonra uirbeach 2% den limistéar talún, is é Damhliag 
an lonnaíocht is mó. 
 
Tá thart ar 50% d'achar an chainéil rátáilte mar cheann a bhfuil stádas 'go dona' aige, an chuid 
eile rátáilte 'measartha'.  Áirítear leis an gcuid den chainéal atá 'go dona' an Ainí Uachtair agus 
cuid mhaith dá fo-aibhneacha. 
 
 
4.7.2.8 ABU Stonyford 
Tá díreach faoi leath den ABU seo suite i gContae na Mí (44%), tá an chuid eile i gContae na 
hIarmhí.  Tá an cainéal 48km ar fad agus is le haghaidh cúrsaí talmhaíochta is mó atá an talamh 
in úsáid ina measc talamh féaraigh nó portaigh.  Is iad Dealbhna agus Baile Íomhair na príomh-
lonnaíochtaí. 
 
Tá 75% de stádas an uisce idir 'go maith' nó 'ard' agus níos lú ná 15% 'go dona'.   
 
4.7.2.9 ABU na Tulchann 
Tá an ABU roinnte idir trí údarás áitiúil, is iad sin an Mhí (54%), Fine Gall (29%) agus Cathair 
Bhaile Átha Cliath (16%).  Tá an abhainn 57km ar fad agus áirítear an Chanáil Ríoga leis an ABU.  
Cé gur le haghaidh talmhaíochta is mó a úsáidtear an talamh, mar gheall go bhfuil codanna 
d'Fhine Gall agus de chathair Bhaile Átha Cliath mar chuid de ciallaíonn sé sin go bhfuil 35% dá 
limistéar uirbithe.   
 
Tá thart ar 25% d'achar an chainéil 'go dona' nó 'an-dona', tá rátáil 'an-dona' ag Pinkeen River, 
fo-abhainn de chuid na Tulchann.  Níl ach fo-abhainn amháin den Tulcha, Mullach Eadrad a bhfuil 
rátáil 'go maith' aici.  Tá na stráicí íochtair den Tulcha rátáilte 'go dona'.   
 
Is iad seo a leanas na fadhbanna a aithníodh laistigh den ABU: 

 Cothaithigh arda – fosfarach, amóinia 
 Éileamh ar ocsaigin 
 Rátáil íseal éiceolaíochta 
 Cainéal atá modhnaithe go mór 

 
Is ó thalmhaíocht is mó atá brú san abhantrach uachtarach agus ó fhuíolluisce agus doirteadh 
tionsclaíoch san abhantrach íochtarach.  San abhantrach uachtarach cuirtear béim ar na brúnna a 
bhaineann le talmhaíocht mar gheall ar ithreacha atá draenáilte go dona rud a mbíonn rith chun 
srutha dromchla dá mbarr, agus ansin cailltear cothaithigh ón talamh chuig dobharlaigh ar an 
dromchla.  Is é forsceitheadh séarachais (sceitheadh fuíolluisce) an t-ábhar imní is mó san 
abhantrach íochtarach.   
 
4.7.2.10 ABU na Níthe 
Tá ABU na Níthe ag trasnú trí chontae, is iad sin an Cabhán, an Mhí agus Lú.  Tá 90% i gContae 
na Mí agus i Lú, agus thart ar an méid céanna acu eatarthu.  Tá roinnt príomh-lonnaíochtaí 
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laistigh den ABU. Ina measc sin atá suite i gContae na Mí tá Droim Conrach, an Obair agus Baile 
Lóibín. 
 
Tá stádas 'measartha' ag na lochanna ar fad ach tugann sonraí na habhann le fios go bhfuil an 
stádas 'measartha' (58%) den chuid is mó, 16% 'go dona' agus 26% 'go maith'. 
 
4.7.2.11 ABU na hEithne 
Tá ABU na hEithne suite go príomha i gcontaetha an Longfoirt agus na hIarmhí gan ach cuid 
bheag de sa choirnéal thiar de Chontae na Mí. As an 65 dobharlach abhann laistigh den ABU tá 
Stádas 'go maith' ag 10 gcinn acu, 36 'measartha', 18 'go dona' agus 1 'an-dona'. Tá Ionad 
Cóireála Fuíolluisce an tSeanchaisleáin suite laistigh den ABU seo agus é luaite mar bhrúphointe 
ar an ABU seo.  

 
 

4.7.3 Screamhuisce 
 
Is ionann screamhuisce agus an t-uisce atá stóráilte faoi bhun an talaimh i bhfoirmíochtaí de 
charraig sháithithe, de ghaineamh sáithithe, de ghairbhéal sáithithe agus d’ithir sháithithe.   
Bíonn uisce dromchla agus screamhuisce nasctha go dlúth lena chéile laistigh den timthriall 
hidreolaíoch agus is foinse thábhachtach uisce iad le haghaidh sruthanna, aibhneacha agus 
lochanna.  Is ionann acmhainní screamhuisce agus foinse rí-luachmhar de sholáthar uisce i 
dtaobh an phobail, i dtaobh na hearnála tionsclaíochta agus i dtaobh na talmhaíochta agus bíonn 
ról tábhachtach i gceist leo maidir le bunsreabha a chothú sna haibhneacha laistigh de limistéar 
an phlean agus sna fo-aibhneacha lena mbaineann. Is ó screamhuisce a thagann idir 20% agus 
25% de sholáthairtí uisce óil in Éirinn.  Dá réir sin is ardtosaíocht é cosaint cháilíocht an 
screamhuisce ó thionchar gníomhaíochtaí daonna; bíonn acmhainní soghabhálach i leith truaillithe 
agus iarmhairtí fadtéarmacha ann do dhaoine agus don timpeallacht nádúrtha.   
 
Sainaithnítear i Scéim Cosanta Screamhuisce Chontae na Mí go bhfuil tromlach an screamhuisce 
‘an-leochaileach go deo’. Tá a chosaint thar a bheith tábhachtach dá réir sin.  Tá leochaileacht 
screamhuisce i leith an Chontae leagtha amach i Léarscáil 4.10. Tugtar stádas na ndobharlach 
screamhuisce ar feadh an Chontae chun suntais i Léarscáil 4.11.  
 
San áireamh le cineálacha na ndobharlach screamhuisce laistigh den Mhí, tá Buncharraig 
Dhrochtháirgiúil lena mbaineann tromlach an Chontae, dorchla de Bhuncharraig Scoilteánach 
Tháirgiúil i lár an Chontae thart timpeall ar an Uaimh, ar Bhaile Átha Troim agus ar Dhún 
Seachlainn mar aon le cuasán Carstaigh thart timpeall ar limistéar Dhamhliag, Bhaile Uí 
Mhornáin, Bhaile an Bhiataigh agus na hInse.  Tugadh scóir riosca faoi réir ag an gCreat-Treoir 
Uisce do thromlach an screamhuisce laistigh den Mhí dar leibhéal 2a – Ionchas go mbainfear 
dea-stádas amach. Dámhadh scór riosca 1a, - Baol ann nach mbainfear dea-stádas amach áfach 
ar an mbuncharraig Charstach agus Tháirgiúil agus Scoilteánach laistigh den Chontae. 
 
Léirítear i léarscáiliú GSI go bhfuil mórchuid den screamhuisce i gContae na Mí measartha 
leochaileach nó an-leochaileach ó thaobh éillithe de. Tá na limistéir sin atá an-leochaileach nó an-
leochaileach go deo le fáil in iarthuaisceart an chontae, thart faoi Cheanannas agus An 
Seanchaisleán.  
 
Tá Baile Átha Buí, Droichead Chearbhalláin, Carn na Ros, Cluain Ioraird, Crosa Caoil, Dún 
Uabhair, Droim Conrach, Dún Búinne Cluain Aodha, An Bealach, Ceanannas, Cill Mhaighneann, 
Inse, Maigh nEalta, An Uaimh, An Seanchaisleán, Baile Shláine agus Baile Átha Troim go léir suite 
os cionn screamhuisce atá an-leochaileach nó an-leochaileach go deo. 
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Is féidir le forbairtí tithíochta tuaithe, nach ndéanfadh tionchar díobhálach suntasach ar 
screamhuisce ar bhonn aonair, tionchair dhíobhálacha charnacha a dhéanamh ós rud é gur féidir 
le screamhuisce a bheith truaillithe ar bhonn buan mar gheall ar leathadh de chórais cóireála 
fuíolluisce neamhdhóthanacha.  
 
4.7.3.1 Uiscígh 
Is sraitheanna carraige faoin talamh iad uiscígh ina gcuimsítear uisce agus ar féidir leo iad a 
sceitheadh isteach le huiscí dromchla ar nós sruthanna agus aibhneacha. Uiscígh atá i ‘Mór-
Uiscígh Leochaileacha atá Tábhachtach go Réigiúnach’ agus in ‘Uiscígh An-Leochaileacha atá 
Tábhachtach go Réigiúnach’ atá tábhachtach ar leibhéal réigiúnach agus atá íogair d’ábhar 
salaithe a bhrúitear orthu. D’ullmhaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGE) 
Tuarascálacha Cosanta Screamhuisce le haghaidh seacht láthair i gContae na Mí faoi mar atá 
liostaithe thíos.  
 

 Baile Átha Buí  
 Baile Íomhair  
 Currach Átha  
 Dún Búinne  
 An Obair  
 Baile Shláine  
 Dún Seachlainn 

 
 
4.7.4 Tuile agus Riosca Tuilte 
 
Is beag an smacht a bhíonn ag daoine ar bhunchúiseanna tuile, trombháistí agus ardleibhéil 
farraige. Is féidir dul i ngleic, áfach, le cúinsí a dhéanann tionchar ar mhéid agus ar dhéine na 
tuile. Forbairt atá ar an gcúinse is mó tionchair, go háirithe forbairt i dtuilemhánna .i. limistéir atá 
cóngarach d’aibhneacha atá tugtha do thuile i ndiaidh tréimhsí trombháistí.  Is iad na cúiseanna 
tuile is coitianta i gContae na Mí tuile na n-aibhneacha (agus Inbhear na Bóinne agus a cuid 
fo-aibhneacha i gcás Oirthear na Mí) agus neamhdhóthanacht na líonraí píopa uisce stoirme 
reatha mar fhreagra ar bháisteach fhíorthrom. San áireamh le cúinsí rannchuiditheacha eile tá 
cleachtaí draenála talún, ró-innilt, dífhoraoisiú agus rochtain eallaí ar féidir leis tionchar a imirt ar 
chobhsaíocht bhruach na habhann, ag tionscnamh tuile dá bharr mar gheall ar rith uisce chun 
srutha níos tapúla.    
 
Is ábhar cúnaimh iad taifeadtaí stairiúla chun sainaithint a dhéanamh ar na limistéir atá tugtha do 
thuile, cé go dtarlódh sé go dtiocfadh tuile sa todhchaí ar limistéir nár tharla tuile fós iontu go 
bhfios dúinn nó nach bhfuil taifeadtaí tuile ina leith ar fáil, mar gheall ar athruithe i ndálaí níos 
gaire d’fhoinse na habhann nó i dtreo bhéal na habhann nó dá dtarlódh imeachtaí báistí 
fíorthroime, a bhíonn ag tarlú ar bhonn níos minice na laethanta seo. 
 
Rinneadh Measúnacht Straitéiseach ar Riosca Tuilte (SFRA) i leith na Mí mar chuid den 
athbhreithniú ar an bPlean Forbartha. (Tagairt in Aguisín 6 den Phlean Forbartha) Ullmhaíodh an 
mheasúnacht seo de réir cheanglais na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus de 
réir Threoirlínte Pleanála Oifig na nOibreacha Poiblí, The Planning System and Flood Risk 
Management.  
 
Is féidir sainiú a dhéanamh gur ionann an riosca tuilte agus dóchúlacht tuile iolraithe faoi 
iarmhairtí tuile. Cuimsíonn an SFRA le haghaidh na Mí Léarscáiliú ar an Saincheantar Tuile i leith 
an Chontae lena n-aibhsítear na codanna siúd den Chontae lena mbaineann riosca níos airde 
tuilte. Léirítear in Aguisín A den SFRA na limistéir sin sa Chontae atá laistigh de Shaincheantar 
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Tuile A (ard-dóchúlacht tuile) agus laistigh de Shaincheantar Tuile B (meán-dóchúlacht tuile) (ba 
cheart é a thabhairt faoi deara nach dtugtar láithreacht struchtúr cosanta ar thuilte ar nós ballaí 
tuile ná claífoirt san áireamh i Saincheantair Tuile).  
 
In ‘The Planning System and Flood Risk Management’, tá an dóchúlacht go dtarlódh imeacht tuile 
aitheanta trí rangú na Saincheantar Tuile ina léirítear ard-riosca, meán-riosca nó riosca íseal tuile 
ó fhoinsí abhann nó taoidí. 
 
Rinne Comhairle Contae na Mí staidéir hidreolaíocha ar roinnt sruthchúrsaí sa Chontae le blianta 
beaga anuas, i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha Poiblí agus le Comhairle Contae Fhine Gall, 
chun na rioscaí tuilte féideartha a shainaithint mar aon leis na bearta chun na rioscaí sin a 
laghdú. Ina measc siúd, tá: 
 

 FEMFRAMS (Staidéar Bainistíochta agus Measúnachta ar an Riosca Tuilte i 
bhFine Gall agus in Oirthear na Mí) - ar siúl 

 Staidéar Tuile Abhainn na Tulchann 
 Uisce Dromchla Dhúiche Bhaile Uí Mhornáin & Scéim um Chosaint ar Thuile 
 Staidéar Draenála Uisce Stoirme Cheanannais 
 Measúnacht ar Riosca Tuilte ar Abhainn an Swan 
 Staidéar Bainistíochta agus Measúnachta ar an Riosca Tuilte in Abhantrach 

an Rí 
 
Cuirtear faisnéis ar fáil ar láithreán Gréasáin Oifig na nOibreacha Poiblí10 faoi na limistéir sin a 
d'fhéadfadh a bheith i mbaol tuile. Cuirtear faisnéis ar fáil ar an láithreán Gréasáin sin maidir le 
roinnt imeachtaí tuile stairiúla a raibh tionchar acu sa Mhí.  
 
Is iad aibhneacha an phríomhfhoinse tuilte sa Mhí: tharla thart ar 60% na tuilte de bharr 
aibhneacha go stairiúil. Ba iad na haibhneacha móra, mar an Bhóinn, an Ainí agus an Tulcha 
agus craobhaibhneacha níos lú agus draenacha ba chúis leis na tuilte sin. 
 
Deirtear gur tharla 5% de na tuilte i gContae na Mí de bharr tuilte cois cósta / inbhir. Tharla tuilte 
cois cósta / inbhir sna lonnaíochtaí cois cósta i mBaile Uí Mhornáin, Baile an Bhiataigh agus an 
Inse. 
  
Is teicneolaíochtaí éifeachtacha iad Córais Draenála Uirbí Inbhuanaithe (SuDS) lena bhfuil sé 
d’aidhm riosca tuilte a laghdú, cáilíocht an uisce a fheabhsú agus an bhithéagsúlacht agus an 
fóntas a fheabhsú. Is éard is cuspóir SuDS i bhforbairtí nua réim draenála uisce dromchla a 
mhacasamhlú, chomh fada agus is féidir, faoi mar a bhí i gcás ‘úrnua’ réamhfhorbartha. Ní mór 
ráta rith chun srutha an uisce dhromchla ón láithreán forbartha a theorannú go ráta rith chun 
srutha na láithreach ‘úrnua’ d’fhonn riosca tuile a laghdú. 
 
 
4.7.5 Saincheisteanna Comhshaoil Reatha 
 
Truailliú atá sa phríomhbhagairt ar uisce ar féidir leis tionchar díobhálach a dhéanamh ar gach 
cuid den timthriall uisce idir screamhuisce, aibhneacha, lochanna, inbhir agus uiscí cósta.  I 
dtéarmaí simplí ciallaíonn truailliú go bhfuil substaint dhíobhálach ann amhail miotal nimhiúil nó 
lotnaidicíd, cothaitheach nó glár fiú.   
 
Bíonn truailliú de thionscnamh dhá fhoinse den chuid is mó, poncfhoinsí nó foinsí idirleata.  Is 
féidir poncfhoinsí a shainaithint go héasca mar bíonn siad statach i gcoitinne agus áirítear leo 
                                                 
10 www.floodmaps.ie  
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eisiltigh urscaoilte ó thionscail, ó ionad cóireála fuíolluisce srl.  Bíonn foinsí idirleata feidhmeach 
uaireanta thar limistéar mór agus d’fhéadfadh gníomhaíochtaí amhail feirmeoireacht, foraoiseacht 
nó an tionchar comhcheangailte a eascraíonn ó ró-spleáchas ar umair sheipteacha a bheith san 
áireamh. 
 
Bíonn dobharlaigh laistigh den Chontae faoi raon brúnna.  Ina measc siúd, tá: 
 

 foinsí truaillithe idirleata go háirithe ó úsáidí uirbeacha agus talamh 
curaíochta (teaghlach agus tionsclaíoch); agus,  

 athruithe moirfeolaíocha go háirithe draenáil cainéil a bhaineann le 
haibhneacha, gaibhnithe uisce ar lochanna.  

 
D’fhéadfadh leibhéil dhoghlactha truailleán díobhálach dul isteach i sruthchúrsaí nó i ndobharlaigh 
mar gheall ar eisiltigh nach gcóireáiltear go cuí.  D’fhéadfadh na truailleáin sin meath ar cháilíocht 
fhoriomlán uisce a thionscnamh ach níos suntasaí fós d’fhéadfaidís a bheith freagrach as slad ar 
éisc, as tionchair dhíobhálacha ar shláinte an duine, ar cháilíocht an uisce snámha, ar uiscí iasc 
sliogáin agus ar ghnáthóga leochaileacha.  Is éard atá i gceist leis an bpríomh-shaincheist maidir 
le siltí ná acmhainneacht asamhlaithe na habhann fála.   
 
Tugtar le fios i meastacháin d’ionchur cothaithigh in uiscí laistigh den Abhantrach Thoir go 
dtáirgeann siltí bardais agus tionsclaíocha thart ar 60% den ualach fosfarach in aghaidh na bliana 
agus an chuid eile de ag teacht ó fhoinsí idirleata amhail talmhaíocht.  Tá imní ag méadú le 
tamall maidir le hacmhainneacht na n-oibreacha cóireála fuíolluisce laistigh de bhailte beaga chun 
freastal ar a ndaonraí méadaitheacha.  Cuireann an-chuid ionad cóireála a dhéanann freastal ar 
dhaonraí níos lú ná 500 daoine cóireáil neamhimleor ar fáil sula ndéantar sileadh in uiscí 
dromchla.  An éifeacht charnach siltí ó na hionaid chóireála sin, áfach, atá ar an ábhar imní is mó. 
 
Tionchair fhéideartha truaillithe ó uirbiú méadaithe atá ina bhfadhb áirithe i ndúiche na 
hAbhantraí Thoir.  Is ábhar imní freisin é doirteadh forsceite séaraigh agus rith chun srutha ó 
gréasáin bóithre sna habhantracha, sna hinbhir, sna haibhneacha agus sna canálacha.  Ligeann 
uirbiú méadaithe agus líon níos mó limistéar neamh-thréscaoilteach d’uisce stoirme rochtain a 
fháil ar líonraí draenála ar bhonn níos tapúla ná riamh.  Ní féidir leis na líonraí séaraigh fála i 
roinnt limistéar dul i ngleic leis an insní sin agus dá réir sin bíonn riosca méadaithe de thuile go 
háitiúil.  Ina theannta sin, is féidir le sruthanna stoirme méadaithe, atá laghdaithe roimhe sin ag 
talamh neamhfhorbartha, teagmhas fhorsceitheadh na séarach comhcheangailte isteach ar uisce 
dromchla a mhéadú. 
 
Méadaítear bagairtí ar uisce dromchla agus ar screamhuisce trí theaghaisí aonair i limistéir 
neamhsheirbhísithe agus mar gheall ar a spleáchas ar chórais chóireála ar an láthair.  Bíonn 
ábhair imní áirithe ann nuair atá an iomarca córas dá leithéid, go háirithe i limistéir atá spleách ar 
screamhuisce.  Tá limistéir áirithe ann freisin nach mbeadh córais ar an láthair cuí ina leith mar 
gheall an gcineál ithreach nó mar gheall ar dhoimhneacht éadomhain na hithreach. 
 
Bíonn tionchar ar an uisce ag athruithe fisiciúla ar uiscebhealaí freisin.  Is athruithe saorga iadsan 
a d’fhéadfadh a bheith freagrach as gnáthóga a bhaint agus as athrú ar an struchtúr nádúrtha nó 
ar shruth an uisce laistigh dá chainéal.  D’fhéadfadh caillteanas nó laghdú a bheith i gceist maidir 
leis an mbithéagsúlacht dá réir sin nó maidir le caillteanas gnáthóga neamhchoitianta nó 
gnáthóga i mbaol mar aon le hídiú speiceas na stoc éisc atá luachmhar. 
 
Ina measc siúd, tá:  
 

 draenáil talún maidir le ceachtar de thalmhaíocht, d’fhorbairt uirbeach, 
d’fhoraoiseacht nó d’eastóscadh móna.  
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 Cosaintí ar thuilte a thógáil nó coraí a thógáil chun leibhéil uisce a rialú; 
 Lochanna a dhambáil chun stóráil a sholáthar maidir le giniúint cumhachta 

nó soláthar uisce; agus 
 Forbairtí calafoirt nó cosaintí cósta a thógáil chun creimeadh tuile a chosc. 

 
Is fadhb mhéadaitheach le haghaidh acmhainní uisce é astarraingt uisce agus tharlódh go 
mbeadh sé sin freagrach as fadhbanna maidir le dobharlaigh faoin talamh agus dobharlaigh 
dromchla.  Ciallaíonn éileamh méadaitheach ar uisce go bhféadfadh astarraingt uisce ón talamh 
nó ó abhainn éiceachórais a chur i mbaol mar gheall ar sholáthar uisce laghdaithe.  I gcásanna ar 
leith d’fhéadfadh ró-astarraingt a bheith freagrach as aibhneacha nó imeall locha a bheith 
triomaithe agus d’fhéadfadh uisce salainn brú isteach ar screamhuisce. 
 
4.7.5.1 Screamhuisce 
Déantar cáilíocht an screamhuisce a chosaint de réir cheanglais Chreat-Treoir Uisce an AE 
(2000/60/CEE).  Is ceanglas é de chuid reachtaí an AE agus na hÉireann go ndéanfar 
screamhuisce a chosaint; áirítear an fhoinse agus an acmhainn sa mhéid sin. Is éard atá i gceist 
le príomhchuspóir na scéime forbairt a rialú ionas gur féidir éilliú/truailliú acmhainní uisce a 
chosc.  
 
Léirítear an stádas screamhuisce laistigh de limistéar an Phlean i Léarscáil 4.11. Léirítear go raibh 
stádas thromlach limistéar an phlean ‘Go maith’ in 2010. Mar sin féin, tá tromlach na hacmhainne 
screamhuisce laistigh den Phlean rangaithe mar a bheith 'an-leochaileach go deo'. Cruthaíonn sé 
sin dúshláin shuntasacha ó thaobh úsáid chuí talún agus cosaint fhadtéarmach acmhainní 
leochaileacha.  
 
4.7.5.2 Tuile 
Sa Mhí, tá 3.9% de na maoine go léir atá taifeadta i Logeolaire An Post lonnaithe i limistéir lena 
mbaineann idir ard-dóchúlacht agus meán-dóchúlacht de thuile ó aibhneacha11.  
 
Tá méadú ar an riosca tuile mar gheall ar fhorbairt, ar an athrú aeráide agus ar phatrúin bháistí.  
Féadfaidh forbairtí nua fadhbanna tuile a mhéadú trí rith chun srutha d’uisce dromchla a mhéadú 
agus a ghéarú, trí shruthchúrsaí a athrú agus trí thoilleadh na tuilemhá a bhaint.    Aithnítear 
anois gur gá cóireáil le bainistiú ar riosca tuilte mar shaincheist lárnach i bhforbairt an Chontae.  
Ba cheart limistéir tuilemhá agus bhogaigh a shainaithint dá réir sin agus iad a chaomhnú mar 
chosaintí nádúrtha i gcoinne riosca tuilte. 
 
Moltar sna treoirlínte in The Planning System and Flood Risk Management go nglacfar cur chuige 
réamhchúraim i leith an athraithe aeráide ós rud é go bhfuil éiginnteacht áirithe ag baint leis na 
torthaí a d’fhéadfadh a bheith aige. D'fhéadfadh níos mó tuilte a bheith ann de bharr an athraithe 
aeráide agus dá bhrí sin, ba cheart a bheith cúramach nuair atá tailte á gcriosú mar limistéir 
idirchriosacha. 
 
 
4.7.6  Éifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 
 
Tá reachtaíocht ann ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta maidir le cosaint agus cothabháil 
dhobharlach Chontae na Mí. D'uireasa Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 áfach, ní 
bheadh aon chreat ann trína bhféadfaí cúnamh a rialáil agus/nó forbairt a rialú. Rinneadh aibhsiú 
ar an bhfaisnéis bhunlíne le haghaidh Chontae na Mí go bhfuil roinnt dobharlach faoi bhrú ó 
fhoinsí éagsúla truaillithe. Is iad siltí talmhaíochta, fuíolluisce agus tionsclaíocha na 
príomhbhrúnna atá ar na dobharlaigh laistigh den Chontae. Ina theannta sin, tuairiscítear go 

                                                 
11 SFRA le haghaidh Chontae na Mí, 2011 
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bhfuil roinnt dobharlach ann agus baol suntasach i gceist leo nach gcomhlíonfar ceanglais na 
Creat-Treorach Uisce ina leith faoi 2015. 
 
Tá roinnt de na saoráidí cóireála fuíolluisce atá ann cheana sa Chontae ag feidhmiú gar dá 
n-acmhainneacht uasta nó ar leibhéal a n-acmhainneachta uasta faoi láthair, agus bheadh 
tionchar diúltach ag forbairt sa todhchaí ar an gcáilíocht uisce laistigh den Chontae agus laistigh 
de na limistéir mórthimpeall in éagmais Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. 
 
Mura gcuirtear bonneagar/acmhainneacht fuíolluisce cuí le forbairt nua agus neamhrialaithe, is 
cosúil ansin nach dtiocfaidh na dobharlaigh dromchla ná na dobharlaigh screamhuisce le cuspóirí 
na Creat-Treorach Uisce; agus go mbeadh tionchair dhíobhálacha shuntasacha dhíreacha agus 
neamhdhíreacha srl. ann ar pharaiméadair uisce agus ar pharaiméadair chomhshaoil eile sa 
Chontae ar chéimeanna éagsúla.  
 
Mar shampla, bheadh tionchar díobhálach díreach ag droch-cháilíocht uisce ar shláinte an duine.  
Ina theannta sin, in éagmais an Phlean, reáchtálfaí an fhorbairt gan teicneolaíochtaí na gCóras 
Draenála Uirbí Inbhuanaithe (SuDS) a chur chun feidhme. De thairbhe sin, tharlódh go mbeadh 
méadú ar rith chun srutha an uisce dhromchla a bheadh doirte díreach isteach sa chóras 
screamhuisce.  
 
Tharlódh go dtiocfadh méadú ar thuile mar gheall ar mhéadú dá leithéid ar rith chun srutha, 
anuas ar chúinsí eile amhail dian-bháisteach. D’fhéadfadh tionchair ar chúinsí eile dá réir sin 
amhail an bhithéagsúlacht a bheadh leochaileach do chaillteanas díreach maidir le cineálacha 
speiceas agus líon na speiceas. Tharlódh go ndéanfar tionchar indíreach ar thurasóireacht agus ar 
cháilíocht saoil dá laghdófaí stádas cáilíochta uisce na lochanna agus na dtránna. 
 
 
4.8  Aer agus Aeráid   
 
4.8.1  Cáilíocht an aeir 

 
Déantar monatóireacht ar cáilíocht an aeir in Éirinn go príomha chun Treoracha CE a chur chun 
feidhme. In 2008, cuireadh chun feidhme an Treoir CE 2008/50/EC maidir le cáilíocht an aeir 
chomhthimpeallaigh agus maidir le haer níos glaine don Eoraip (Treoir CAFE). Socraíodh an 
chreat-reachtaíocht roimhe seo maidir le cáilíocht an aeir mar threoir aonair tríd an bpíosa 
reachtaíochta sin. Leagtar amach leis cuspóirí agus spriocanna le haghaidh cháilíocht an aeir 
maidir leis an méid a leanas:  
 

 Dé-ocsaíd sulfair, dé-ocsaíd nítrigine agus ocsaídí nítrigine, ábhar cáithníneach (PM10 
agus PM2.5) agus luaidhe  

 Aonocsaíd charbóin agus beinséin  
 Ózón  
 Arsanaic, Caidmiam, Nicil agus beinsi(a)piréin 

 
Is é cuspóir an AE maidir le cáilíocht an aeir: to achieve levels of air quality that do not result in 
unacceptable impacts on, and risks to, human health and the environment. 
 
Ar an iomlán, tá an cáilíocht an aeir in Éirinn ar ardchaighdeán agus ar an aer is fearr san Eoraip i 
gcónaí. In 2010, bhí luachanna tomhaiste de dhé-ocsaíd sulfair (SO2), de dhé-ocsaíd nítrigine 
(NO2), d’aonocsaíd charbóin (CO), d’Ózón (O3), d’ábhar cáithníneach (PM10 agus PM2.5), de 
mhiotail throma, de bheinséin agus de hidreacharbóin aramatacha iltimthriallacha (PAH) faoi 
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bhun na teorann agus na luachanna sprioctha atá leagtha amach i dTreoir CAFE agus sa 4ú Fo-
Threoir.12 
 
Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil bainteach le monatóireacht ar cháilíocht an 
aeir agus rinne sí roinnt stáisiún monatóireachta ar cháilíocht an aeir a shuiteáil ar fud na 
hÉireann. Tá forbhreathnú curtha ar fáil i dTuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil Air Quality in Ireland 2010 maidir le cáilíocht an aeir sa tír le haghaidh na bliana 2010 
bunaithe ar shonraí arna bhfáil ó na 28 stáisiún monatóireachta. Tá stáisiún monatóireachta 
amháin i gContae na Mí agus é lonnaithe san Uaimh, thart ar 20m ón N3 i lár an bhaile. 
 
Is éard is cuspóir d’innéacs cháilíocht an aeir faisnéis chasta maidir le cáilíocht an aeir a léiriú i 
dtéarmaí simplí. Tá cúig bhanda in úsáid san innéacs Éireannach: 
 

 An-mhaith 
 Go Maith 
 Measartha 
 Go Dona 
 Thar a bheith go dona 

 
Tá an t-innéacs bunaithe ar cheithre pharaiméadar ar a mhéad; meán aon uaire SO2 (dé-ocsaíd 
sulfair), NO2 (dé-ocsaíd nítrigine) agus O3 (ózón), comhcheangailte leis an meán 24 uair rollach 
de PM10 (ábhar cáithníneach lena mbaineann trastomhas dar fad níos lú ná deich miocrón). Tá 
gach figiúr slánaithe go dtí an tslánuimhir iomlán is gaire di. 
 
Chun críche na monatóireachta ar cháilíocht an aeir, tá an Uaimh lonnaithe laistigh de 
Shaincheantar C lena gcuimsítear cathracha agus bailte móra lena n-áirítear Gaillimh, Luimneach, 
Port Láirge, Cluain Meala, Cill Chainnigh, Sligeach, Droichead Átha, Loch Garman, Baile Átha 
Luain, Inis, Bré, an Nás, Ceatharlach, Trá Lí, Dún Dealgan, an Uaimh, Leitir Ceanainn, Cill 
Droichid, an Droichead Nua, an Muileann gCearr agus Baile Brigín. Maith atá i rátáil innéacs 
Shaincheantar C maidir le cáilíocht an aeir ar an iomlán. Tá an chuid eile den Chontae lonnaithe 
laistigh de Shaincheantar D. 
 
Rinne an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil Monatóireacht ar cháilíocht an aeir 
chomhthimpeallaigh san Uaimh idir 26 Aibreán 2007 – 28 Feabhra 2008.  
 
Tugadh an mhonatóireacht chun críche ag an láthair le haghaidh PM10, aonocsaíd charbóin, dé-
ocsaíd sulfair, ocsaídí nítrigine, beinséin agus luaidhe.  Rinne aonad soghluaiste inar cuimsíodh 
monatóirí leanúnacha ar dhé-ocsaíd sulfair, ar ocsaídí nítrigine, agus ar bheinséin an 
mhonatóireacht a thabhairt chun críche. Rinneadh ábhar cáithníneach (PM)10 a thomhas trí ábhar 
cáithníneach a bhailiú i scagaire agus trína anailísiú sa tsaotharlann. 
 
Cuireadh torthaí i gcomparáid leis na Rialacháin um Chaighdeáin Aercháilíochta 2002. 
 
Tá an tuarascáil ar an monatóireacht atá déanta ar fáil ar láithreán Gréasáin na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil agus déantar achoimriú uirthi mar a leanas: 
 

 Rinneadh leibhéil chomhthimpeallacha maidir le 
haonocsaíd charbóin, dé-ocsaíd sulfair, ocsaíd nítrigine, 
beinséin, luaidhe agus PM10 a thaifeadadh i rith thréimhse 
na monatóireachta.  

                                                 
12 Tuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil maidir le cáilíocht an aeir in Éirinn 2010 
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 Bhí an PM10 os cionn na tairsí measúnachta uachtair, rud a 
chiallaíonn go bhfuil monatóireacht leanúnach de dhíth. 

 Tá gach paraiméadar eile faoi bhun na tairsí measúnachta 
íochtair. Níl aon ghníomh riachtanach i leith na dtruailleán 
sin (dé-ocsaíd sulfair, ocsaídí nítrigine, aonocsaíd charbóin 
agus beinséin agus luaidhe). 

 
Léirítear sna sonraí is déanaí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go raibh astaíochtaí 
gáis cheaptha teasa in Éirinn in 2009 comhionann le 62.32 Mt CO2eq. Is ionann é sin agus laghdú 
7.9% (5.36 Mt CO2eq) ar astaíochtaí in 2008. Tá an laghdú curtha i leith an chúlaithe ar an 
ngeilleagar go pointe áirithe. Táthar ag súil go gcomhlíonfaidh Éire Prótacal Kyoto ach beidh gá, 
áfach, le hiarracht dháiríre ó na páirtithe leasmhara go léir chun spriocanna 2020 atá níos déine a 
bhaint amach.13 
 
Tá 24 ghníomhaíocht cheadúnaithe sa Chontae maidir le Cosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú 
(féach Léarscáil 4.12 agus Tábla 4.8 thíos). 
 

Uimhir Saoráid Cheadúnaithe IPPC 
1 Lagan Cement Limited 

2 
Doherty Brothers Timber Company 
Limited 

3 Loredo Limited 
4 Trimproof Limited 
5 An tUasal Jack Marry 
6 An tUasal Ivan Reynolds 
7 Sherlock Brothers Limited 
8 Cabglove Limited 
9 An tUasal David Murray 
10 Navan Carpets Limited 
11 Boliden Tara Mines Limited 
12 Dunbia (Baile Shláine) 
13 Xtratherm Limited 
14 Irish Cement Limited 
15 P Carney Limited 
16 Complex Tooling & Molding Limited 
17 Complex Tooling & Molding Limited 
18 Kells Stainless Limited 
19 An tUasal Jack Marry 
20 Gleneagle Woodcrafts Limited 
21 College Proteins 
22 Gypsum Industries Limited 
23 Kingscourt Bricks Limited 
24 Cooksgrove Limited 

Tábla 4.8: Saoráidí Ceadúnaithe IPPC, Contae na Mí 
 
In Aibreán 2011, léirigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) gur féidir le 
hÉirinn a hoibleagáidí Kyoto a chomhlíonadh le haghaidh na tréimhse 2008-2012 gan tuilleadh 
creidmheasanna a cheannach.  
 

                                                 
13 Meath Climate Change Strategy and Energy Management Action Plan 2011-2012, Leathanach 8 
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In 2008, de dheasca “Phacáiste Fuinnimh agus Aeráide‟ Choimisiún an AE, bhí ar Éirinn laghdú 
20% a chur i gcrích maidir le hastaíochtaí gáis cheaptha teasa i dtaobh na Scéime i ndáil le 
Trádáil neamh-Astaíochtaí (ETS) faoi 2020 (i gcoibhneas le leibhéil 2005) agus astaíochtaí a 
choinneáil faoi bhun na dteorainneacha bliantúla sa tréimhse 2013-2020. 
 
De réir réamh-mheasúnachtaí, sáróidh Éire a teorainn bhliantúil faoi 2016, de réir an cháis is 
fearr, agus sáróidh sí sprioc 2020 an AE faoi idir 4.1 agus 8.8 milliún tona de CO2 in 2020. 
 
 
4.8.2 An tAthrú Aeráide 
 
Aithnítear anois gur gá dul i ngleic le saincheist an athraithe aeráide a chur i gcroílár na gclár 
oibre beartais ar fud an domhain. Rinneadh tátal sa Cheathrú Tuarascáil Measúnachta (UNEP, 
IPCC, 2007) ó Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) na Náisiún Aontaithe go 
bhféadfadh meán-teocht an domhain ardú faoi mhéid chomh mór le 6ºC faoi dheireadh an chéid, 
mura dtéitear i ngleic leis, rud a dhéanfadh díobháil thromchúiseach do gheilleagair, do 
shochaithe agus d’éiceachórais ar fud an domhain. 
 
Is feiniméin é an t-athrú aeráide lena mbaineann gnéithe forleithne eacnamaíocha, sláinte agus 
sábháilteachta, táirgthe bia, slándála agus eile. Aithnítear go forleathan freisin go bhfuil an 
t-athrú aeráide ag tarlú de thoradh charnadh na nGás Ceaptha Teasa atmaisféarach (GHGanna) 
amhail dé-ocsaíd charbóin.  Tá an chuid is mó d’astaíochtaí GHG bainteach le giniúint fuinnimh, le 
hiompar, le talmhaíocht agus le hearnálacha tionscail.   
 
Dhaingnigh Éire Creatchoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide in 1994 agus Prótacal 
Kyoto in 2002. Trí Phrótacal Kyoto a shíniú, d’aontaigh Éire le sprioc chun méid a hastaíochtaí 
gáis cheaptha teasa a theorannú go 13 faoin gcéad os cionn leibhéil 1990 faoin gcéad tréimhse 
tiomantais 2008-2012.  Tá an beartas intíre chun an sprioc sin a bhaint amach leagtha amach sa 
Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007–2012.  Mar gheall ar an bhfás geilleagrach a bhí le 
feiceáil in Éirinn le deich mbliana anuas bhí astaíochtaí gáis cheaptha teasa 29% níos airde in 
2002 ná na leibhéil a bhí ann in 1990.  De réir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, 
áfach, beidh Éire i bhfad níos gaire ag deireadh 2012 do na spriocanna uaillmhianacha atá 
leagtha amach i bPrótacal Kyoto, mar gheall ar an gcúlú ar ghníomhaíocht eacnamaíoch. Sa 
todhchaí beidh úsáid níos fearr ar fhuinneamh agus aistrithe cóir iompair ina chúnamh chun 
giniúint gáis cheaptha teasa a laghdú.  
 
Sonraítear sa Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012 go bhfuil comhdhearcadh ann 
anois go bhfuil téamh domhanda ag tarlú mar gheall ar gháis cheaptha teasa de dhéantús an 
chine daonna. D’fhonn na héifeachtaí millteacha a sheachaint, a bheidh bainteach leis an athrú 
aeráide de réir tuartha, ní mór gníomh a ghlacadh chun na hastaíochtaí díobhálacha sin a 
chobhsú agus a laghdú.14 Sonraíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go bhfuil an 
téamh domhanda ar phríomhdhúshlán comhshaoil an chéid seo.15   
 
In Éirinn, tá fianaise ar an athrú aeráide i gcomhréir le hathruithe atá ag tarlú ar leibhéil 
réigiúnacha agus dhomhanda. Tá ionchas ann go leanfaidh na hathruithe sin ag méadú sna 
blianta amach romhainn go dtí deireadh an chéid seo. 16 
 
Measfar go mbeidh an t-athrú aeráide le brath in Éirinn ón méid a leanas: 

                                                 
14 An Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012, Leathanach 7 
15 www.epa.ie 
16 Sraith Thuarascáil an Chláir Taighde um Athrú Aeráide de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil (CCRP) 2007-2013 Uimh. 1,  
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 Meán-teochtaí bliantúla méadaithe; 
 Meánleibhéal báistí bliantúil méadaithe, ach is dócha go mbeidh sé níos tirime i rith an 

tsamhraidh; 
 Tuilleadh adhaimsire lena n-áireofar duartain agus stoirmeacha níos déine; agus 
 Leibhéil farraige níos airde mar gheall ar oighear leá agus forbairt theirmeach. 

 
San áireamh leis na tionchair dhíreacha ar fheiniméin an athraithe aeráide seo, beidh an méid a 
leanas: 
 

 leibhéal galaithe níos airde agus dálaí triomaigh ar bhonn rialta sa samhradh, ach 
measctha le duartain throma;  

 Tuile ghlárach agus tulcaí ócáideacha;  
 Tuilleadh creimthe ar an gcósta;  
 Tuile chósta agus bá na limistéar ísle de réir a chéile, go háirithe i ndiaidh borrthaí taoide 

arna ndianú ag éifeacht chomhcheangailte an ardaithe ar leibhéal na farraige agus 
stoirmeacha. 

 
Cruthaíonn na tionchair sin iarmhairtí tromchúiseacha le haghaidh oidhreachta agus maidir le 
gníomhaíocht shocheacnamaíoch atá bainteach léi go díreach nó go hindíreach, turasóireacht 
agus fóntas san áireamh.  
 
Sonraítear sa Straitéis um Athrú Aeráide agus sa Phlean Gníomhaíochta um Bainistíocht Fuinnimh 
2011-2012 atá táirgthe ag Údaráis Áitiúla na Mí go bhféadfadh an méid a leanas a bheith san 
áireamh le hiarmhairtí féideartha an Athraithe Aeráide ar Éirinn agus ar an Mí: 
 

 Ardú ar leibhéal na farraige (tá 25% den daonra ina chónaí i limistéir chósta); 
 Imeachtaí adhaimsire (stoirmeacha, tuile & tonnta teasa); 
 Sreabhadh abhann méadaithe sa gheimhreadh agus sreabhadh abhann laghdaithe sa 

samhradh 
 Méadú ar ghanntanais uisce (oirthear na tíre); 
 Athrú ar tháirgeadh talmhaíochta (patrúin aimsire – barraí éagsúla & cleachtais 

feirmeoireachta – uisciú méadaithe srl); 
 Caillteanas bithéagsúlachta (talamh portaigh, flóra agus fána); 
 Athrú ar dháileadh flóra & fána (speicis ionracha, speicis neamhdhúchasacha srl).17 

 
Tháirg an Chomhairle Oidhreachta agus Fáilte Éireann Tuarascáil in 2009 dar teideal Athrú 
Aeráide, Oidhreacht agus Turasóireacht: Impleachtaí do Chóstaí agus Uiscebhealaí Intíre na 
hÉireann. Leagtar amach sa tuarascáil an tionchar ar dhócha é a bheith ag an athrú aeráide ar an 
tír thar thréimhse na 70 bliana amach romhainn:  
 

Tá an fhéidearthacht ann go n-ardódh meánteocht na hÉireann idir 2.1°C agus 2.7°C roimh 
na 2080óidí i gcoibhneas leis an tréimhse ó 1961-1990 agus míonna an fhómhair ag téamh 
níos mó ná míonna eile. Éireoidh an bháisteach níos séasúraí lena mbainfidh geimhrí níos 
fliche agus níos tirime ach beidh na samhraí níos gruama. Tarlóidh níos mó ócáidí dianaithe 
báistí nó frasaíochta, ag athrú an patrún reatha báistí de ‘aga íseal, déine íseal” go “aga 
fada, déine ard’. Méadóidh an dóchúlacht maidir le tuilte inmheánacha dá thoradh, go 
háirithe san Iarthar agus i Lár Tíre. Beidh ganntanas uisce ar fud na tíre uile le linn tréimhsí 
deiridh samhraidh agus fómhair, ar bhonn níos géire, b’fhéidir san oirthear agus sa 
deisceart. 

                                                 
17 Meath Climate Change Strategy and Energy Management Action Plan 2011-2012, Údaráis Áitiúla na Mí, 
2011, Leathanach 3 
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Meastar go n-ardóidh leibhéal na bhfarraigí ar a laghad idir 18 go 59cm roimh na 2080óidí. 
Beidh sé sin á dhéanamh níos measa ag stoirmeacha níos minicí, ag borrthaí stoirme agus 
fuinneamh méadaithe tonn. Beidh tuilte cósta, de dheasca comhcheangail na n-eilimintí sin, 
agus an creimeadh cósta a ghabhann leo níos forleithne, ag cur ceantair a luíonn go híseal, 
agus cóstaí comhdhéanta d'ábhar "bog" go mór i mbaol. 18  

 
I dtéarmaí thionchar an athraithe aeráide ar oidhreacht na hÉireann, creidtear, ní amháin go 
gcuirfidh na hathruithe atá tuartha dár aeráid reatha le déine na bpróiseas atá ann cheana maidir 
le meath agus díobháil, ach go dtionscnóidh minicíocht mhéadaithe imeachtaí foircneacha amhail 
tuile le diansaothrú grod na bpróiseas sin, seachas ráta méadaithe meatha de réir a chéile.19 
 
San áireamh le tionchair fhéideartha an athraithe aeráide ar an mbithéagsúlacht, tá athruithe ar 
dháileadh plandaí agus ainmhithe, caillteanas gnáthóg, athruithe ar chomhuainiú imeachtaí 
séasúracha agus meath/caillteanas daonra agus forleathnú plandaí eachtrannacha ionracha. 
D’fhéadfadh na hathruithe sin, faoi seach, cur isteach ar acmhainní ríthábhachtacha amhail uisce 
(i dtéarmaí soláthair agus cáilíochta) agus torthúlacht ithreach. 
 
D’fhéadfadh cosaint ar bhithéagsúlacht agus éiceachórais nádúrtha a chothabháil i staid fholláin 
cuidiú chun tionchar an athraithe aeráide a laghdú. Mar shampla, d’fhéadfadh bogaigh cósta a 
bhfuil dea-riocht orthu bheith ina n-ábhar cúnaimh chun limistéir intíre a chosaint i gcoinne 
leibhéil ardaitheacha na farraige. D’fhéadfadh tuilemhánna nár athraíodh go suntasach agus a 
bhaineann le héiceachórais bhogaigh cuidiú chun éifeachtaí thuile na habhann a theorannú. Is 
ábhar cúnaimh iad bogaigh fionnuisce shlána chun uisce a choinneáil glan le haghaidh soláthairtí 
óil. 
 
D’fhéadfadh impleachtaí forleathana le haghaidh an athraithe aeráide a bheith i gceist le 
hathruithe ar úsáid talaimh agus beidh impleachtaí forleathana i gceist a d’fhéadfadh athruithe 
fadréimseacha a bheith san áireamh maidir le patrúin chomaitéara dá ndéanfaí tuilleadh tithe 
aonair a thógáil i gceantair thuaithe (atá faoi thionchar freisin ag beartas an rialtais amhail 
Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe, 2005) agus an méadú iarmhartach ar gháis 
cheaptha teasa, SO2, NOx, VOC agus astaíochtaí truailleáin eile. 
 
Tá straitéis Chontae na Mí chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú a dhéanamh ina leith 
leagtha amach sa Straitéis um Athrú Aeráide agus sa Phlean Gníomhaíochta um Bainistíocht 
Fuinnimh 2011-2012. Is é an aidhm na réitigh ar an dúshlán maidir le laghdú astaíochtaí a 
bhaineann le fuinneamh a shainaithint go soiléir. Tá na gníomhartha leagtha amach ann freisin 
atá le glacadh chun na ceanglais faoi mar atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta um Athrú 
Aeráide a chomhlíonadh. 
 
 
4.8.3 Saincheisteanna Comhshaoil Reatha  
 
4.8.3.1 Cáilíocht an Aeir 
Ar an iomlán, tá trácht ar bhóithre ar an bhfoinse is mó truaillithe aeir i gcoitinne. I limistéir 
uirbeacha, is éard atá ina ábhar imní anois raon truailleán a bhaineann leis an bhfoinse seo atá 
cuibheasach nua sa chomhthéacs maidir le rialú cháilíocht an aeir. Is ionann na truailleáin is 
tábhachtaí díobh agus NO2, ábhar cáithníneach atá níos lú ná 10 miocrón i dtrastomhas (PM10), 
aonocsaíd charbóin (CO) agus raon leathan de Chomhdhúile Sho-ghalaithe Orgánach (VOC), lena 

                                                 
18 Athrú Aeráide, Oidhreacht agus Turasóireacht: Impleachtaí do Chóstaí agus Uiscebhealaí Intíre na 
hÉireann arna hullmhú ag an gComhairle Oidhreachta agus ag Fáilte Éireann, 2009, Leathanach 82 
19 Ibid, Leathanach 83 
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n-áirítear carcanaiginí amhail beinséin. Tá sé tuartha go ndéanfaidh dul chun cinn i 
dteicneolaíocht innill agus i bhforbairt breosla aon ardú in astaíochtaí sceithphíopa ó úsáid 
mhéadaithe gluaisteán mar gheall ar dhaonra méadaithe a sheach-chur. Baineann tromlach 
limistéar an phlean leis an tuath áit a bhfuil taisteal ina ghné riachtanach den saol laethúil. Dá 
réir sin tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfear bonneagar bóthair ar caighdeán maith ar fáil 
agus ar ndóigh is inmhianaithe go mbeadh malairt roghanna seachas gluaisteáin phríobháideacha 
ar fáil nuair is féidir.  
 
4.8.3.2 An tAthrú Aeráide 
D’fhéadfadh impleachtaí forleathana le haghaidh an athraithe aeráide a bheith i gceist le 
hathruithe ar úsáid talún agus beidh impleachtaí forleathana i gceist a d’fhéadfadh athruithe 
fadréimseacha a bheith san áireamh maidir le patrúin chomaitéara dá ndéanfaí tuilleadh tithe 
aonair a thógáil i gceantair thuaithe (atá faoi thionchar freisin ag beartas an rialtais amhail na 
Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe) agus an méadú iarmhartach ar gháis 
cheaptha teasa, SO2, NOx, VOC agus astaíochtaí truailleáin eile. 
 
 
4.8.4 Éifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean  

 
D’uireasa Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 ní bheadh creat ar bith le haghaidh fhorbairt 
loighciúil agus inbhuanaithe na Mí thar thréimhse na 6 bliana seo chugainn. Cheadófaí forbairt ar 
bhonn ad-hoc as a dtiocfadh patrún lonnaíochta sraoilleach mar aon le méadú ar spleáchas ar 
chineálacha príobháideacha iompair. Is é an toradh a bheadh i gceist leis sin méadú ar 
thomhaltas fuinnimh agus ar sceitheadh astaíochtaí san atmaisféar. Ní bheadh aon rialú ar 
láithreán de thionscal trom agus tharlódh go ndéanfaí úsáidí dá leithéid a lonnú i láithreacha 
míchuí gar d’fhorbairtí cónaitheacha de dheasca sin.  
 
Bheadh tionchair chomhshaoil dhiúltacha maidir le torann, le cáilíocht an aeir agus leis an athrú 
aeráide i ndeireadh na dála mura mbeadh Plean Forbartha ann agus de dheasca sin tharlódh go 
mbeadh tionchair dhíobhálacha fhadtéarmacha thromchúiseacha bhreise ann maidir le cáilíocht 
saoil daoine, bithéagsúlacht, táirgiúlacht talmhaíochta agus cáilíocht uisce.  Ina theannta sin, ní 
bheadh éifeachtaí carnacha forbairtí aonair comhordaithe nó measúnaithe maidir lena 
n-éifeachtaí ar an gcomhshaol. 
 
Tá pleanáil éifeachtach ar cheann de na huirlisí is cumhachtaí dá bhfuil ar fáil chun dul i ngleic 
leis an dúshlán chun astaíochtaí carbóin a laghdú. D’uireasa Plean Forbartha nua ní bheadh aon 
cheanglas ann go ndéanfaí forbairt amach anseo ar bhonn inbhuanaithe agus dá réir sin dul i 
ngleic leis an bpríomhshaincheist .i. táirgeadh gáis cheaptha teasa.   
 
 
4.9 Sócmhainní Ábhartha  
 
4.9.1 Réamhrá 

 
Is féidir sócmhainní ábhartha a shainiú mar bhonneagar criticiúil atá riachtanach maidir le 
feidhmiú na sochaí amhail: giniúint agus dáileadh leictreachais, soláthar uisce, cóireáil fuíolluisce, 
agus iompar. Cé go bhfuil an bonneagar seo ríthábhachtach d’fhéadfadh an úsáid de a bheith 
freagrach go díreach agus go hindíreach as tionchair dhíobhálacha ar an gcomhshaol. Déanfar an 
méid a leanas a phlé sa rannóg seo: 

 
1. Iompar (bóthar agus iarnród) 

2. Bainistiú Dramhaíola 
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3. Soláthairtí Uisce 
4. Bonneagar Cóireála Fuíolluisce 
5. Fuinneamh  
 

 
4.9.2 Iompar 
 
Is gné ríthábhachtach é iompar maidir le feidhmiú gheilleagar na hÉireann agus leanfar lena chur 
chun cinn mar chomhpháirt ríthábhachtach d’fhorbairt inbhuanaithe bhreise Chontae na Mí. Fós 
féin, tá ról an Údaráis Áitiúil teoranta go pointe áirithe maidir le soláthar an bhonneagair iompair. 
Bíonn an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta freagrach go díreach as an ngréasán bóithre náisiúnta, 
bíonn Iarnród Éireann freagrach go díreach as an ngréasán iarnróid agus bíonn Bus Éireann agus 
oibreoirí príobháideacha eile freagrach as seirbhísí bus poiblí. Leanfaidh an tÚdarás Áitiúil ar 
aghaidh ag comhthadhall leis na húdaráis ábhartha chun soláthar seirbhísí d’áitritheoirí limistéar 
an Phlean a fheabhsú. 
 
Is comhlacht reachtúil é an tÚdarás Náisiúnta Iompair a cruthaíodh in 2009 agus dualgas aige 
soláthar seirbhísí poiblí ar thalamh do phaisinéirí a chinntiú. Tá sé de dhualgas air freisin córas 
iompair comhtháite a fhorbairt laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA). Tháirg an 
tÚdarás Náisiúnta Iompair Dréacht-Phlean Iompair Straitéiseach do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath don tréimhse suas go dtí 2030. Bunaíodh bearta agus bearta iompair cuí sa Straitéis seo a 
bheidh ina dtacaíocht do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (Co. na Mí san áireamh) lena ionchas 
mar réigiún cathrach inbhuanaithe iomaíoch a chomhlíonadh. Beidh an straitéis seo mar an 
leibhéal uachtair d’ordlathas na bpleananna iompair de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Maidir le hiompar idirnáisiúnta, tá dea-rochtain ag cónaitheoirí Chontae na Mí ar Aerfoirt 
Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath agus Bhéal Feirste, ar feadh mhótarbhealach an M1, agus ar 
Chalafoirt Bhaile Átha Cliath, Dhún Laoghaire agus Bhéal Feirste.   
 
4.9.2.1 Bóithre 
Tá Contae na Mí lonnaithe go straitéiseach laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath idir 
cathracha Bhaile Átha Cliath agus Bhéal Feirste. Dá thoradh sin déantar freastal ar an gContae trí 
Mhótarbhealach ardcháilíochta agus trí ghréasán bóithre náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla. 
(Féach Léarscáil 4.13) 
 
Faoi láthair tá 38% de na gluaisteáin phríobháideacha uile agus 30% de na feithiclí earraí go léir 
atá cláraithe sa Stát cláraithe le húdaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath20. Dá réir sin tá 
gréasán bóithre lán-oibríoch ríthábhachtach le haghaidh fheidhmiú éifeachtach an réigiúin.  
 
Tá ról lárnach ag na mótarbhealaí, ag na príomhbhóithre náisiúnta agus ag na bóithre náisiúnta 
den dara grád rochtain réidh a chur ar fáil do réigiúin uile na Tíre.  Is ionann iad agus nasc idir an 
Contae agus an Réigiún cóngarach agus a nGeataí, baintear úsáid astu chun rochtain dhíreach a 
fháil ar Chathair Bhaile Átha Cliath agus ar Aerfoirt Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath agus Bhéal 
Feirste agus ar an líonra iarnróid réigiúnach agus ar chalafoirt.   
 
San áireamh leis na príomhbhóithre laistigh den Chontae tá mótarbhealach an M1 trína nasctar 
Baile Átha Cliath agus Béal Feirste (agus bóthar an N1 roimhe seo, an R132 anois) agus an N2, 
an príomhbhóthar náisiúnta idir Baile Átha Cliath agus Doire. Tá an M3 idir Cluain Aodha agus 
Ceanannas agus M4 idir Baile Átha Cliath agus Gaillimh, Caisleán an Bharraigh agus Sligeach (dá 
ngairtí an N4 roimhe seo) ann trasna an chontae freisin, agus is nasc iad idir ceantar cathrach 

                                                 
20 www.nationaltransport.ie 
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Bhaile Átha Cliath agus na réigiúin. Is trébhealaí ar fad measartha iad na bóithre N51 agus N52, 
ar bóithre náisiúnta den dara grád iad, agus nascann siad na bailte tábhachtacha le chéile. 
 
Tá sraith bóithre Réigiúnacha ar fud an Chontae.  Tá feidhm thábhachtach i gceist leis na bóithre 
seo chun na bailte beaga, na sráidbhailte agus na gráigeanna a nascadh leis na hionaid uirbeacha 
atá níos mó agus leis na príomhbhealaí náisiúnta agus leis na bealaí náisiúnta den dara grád.  Tá 
liosta na mbóithre réigiúnacha trína ndéantar freastal ar an gContae ar fáil thíos.  
 

Bóithre réigiúnacha i gCo 
na Mí  
R108 R154 R161 
R125 R155 R162 
R132 R156 R163 
R149 R157 R165 
R150 R158 R194 
R151 R159 R195 
R153 R160 R401 

Tábla 4.9: Bóithre réigiúnacha i gCo na Mí  
 
4.9.2.2 Iompar Poiblí 
Déantar freastal ar an Mí trí ghréasán iarnróid agus líne Bhaile Átha Cliath go Béal Feirste tríd an 
gContae, lena mbaineann stáisiúin ag Baile Mhic Gormáin, an Inse (agus Droichead Átha).  
Feidhmíonn Iarnród Éireann seirbhísí Inter-City agus seirbhísí rialta ar an líne sin.  
 
Mar chuid de Chlár Iompar 21 an Rialtais osclaíodh an chéad chéim den iarnród atá molta lena 
nasctar an Uaimh le Baile Átha Cliath i Meán Fómhair 2010. Bíonn breis agus 25 traein in aghaidh 
an lae á gcur idir Stáisiún nua na Páirce ar an M3 agus Lár Chathair Bhaile Átha Cliath. 
Cuimseoidh céim 2 atá molta den síneadh ar líne iarnróid na hUaimhe-Bhaile Átha Cliath líne 
iarnróid dar fad 34km. Beidh na stáisiún lonnaithe ag Dún Seachlainn, ag Cill Mheasáin, i lár 
bhaile na hUaimhe mar aon le stáisiún eile ar imeall thuaidh na hUaimhe. Tá féidearthacht ag 
gabháil leis an bhforbairt atá molta rochtain dhíreach, ghasta, atá neamhdhíobhálach don 
chomhshaol, ar lár chathair Bhaile Átha Cliath a chur ar fáil do na bailte fáis seo agus dá 
gcúlchríocha.  
 
Tá seirbhísí traenach eile lena ndéantar freastal ar an gcontae go Baile Átha Cliath ar fáil ag an 
Inse agus ag Baile Mhic Gormáin (Oirthear na Mí), agus ag an mBóthar Buí. Rinneadh 
uasghráduithe le blianta beaga anuas ag stáisiúin traenach an Bhóthair Bhuí agus Bhaile Mhic 
Gormáin maidir le locadh carranna ionas go mbeadh níos mó spáis ann chun na críche sin. 
 
San áireamh le stáisiúin atá lonnaithe i ngiorracht an Chontae agus a bhíonn á n-úsáid ag 
cónaitheoirí na Mí freisin tá Maigh Nuad, Cluain Saileach, Baile Fiobail (Páirc Hans), Droichead 
Átha agus Baile Brigín. 
 
Is féidir rochtain éasca a fháil ar an Mí trí sheirbhís bus rialta go dtí Baile Átha Cliath agus ó 
Bhaile Átha Cliath agus Bus Éireann ag reáchtáil busanna go dtí Baile Átha Cliath agus ó Bhaile 
Átha Cliath gach 15 nóiméad ag buaic-amanna.  
 
 
4.9.3 Bainistiú Dramhaíola 
 
Tugtar réigiún an Oirthuaiscirt ar Údaráis Áitiúla na Mí, an Lú, an Chabháin agus Mhuineacháin 
maidir le Pleanáil i leith Bainistiú Dramhaíola. Is ionann an Plean Bainistithe Dramhaíola reatha le 
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haghaidh an réigiúin agus é sin a tháinig i gcomharba ar Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún 
an Oirthuaiscirt 2005-2010.  Is éard is cuspóir an Phlean Bainistithe Dramhaíola cur chuige 
inbhuanaithe a fhorbairt chun acmhainní a bhainistiú, tríd an dramhaíl a chruthaítear a íoslaghdú 
i slí a bheidh sábháilte agus iontaofa ó thaobh an chomhshaoil de, agus ábhar dramhaíola a 
dhiúscairt de réir reachtaíocht agus beartais reatha Náisiúnta agus an AE i leith dramhaíola.  
 
Tá an-chuid bainte amach ag Éirinn chun tromlach oibleagáidí an AE ar fud raon leathan 
reachtaíocht dramhaíola a chomhlíonadh. Tá riosca ann sa tír faoi láthair nach mbainfear roinnt 
spriocanna amach maidir le bainistiú dramhaíola. Tá méid suntasach fós le déanamh chun an 
sprioc a bhaint amach maidir le 50% de dhramhaíl teaghlaigh a atreorú ó láithreán líonta talún 
faoi 2013. Le haghaidh dramhaíola tógála & scartála agus dramhaíola bardasacha, baineadh 
amach na spriocanna a socraíodh sa bheartas náisiúnta in 1998. 
 
Sonraíodh i dTuarascáil Náisiúnta Dramhaíola 2009 na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil gur gineadh 2,952,977 tona de dhramhaíl bhardasach ar an iomlán in 2009, laghdú 
8.4% ar 2008. Fuarthas réidh le breis agus 50% den dramhaíl i líonadh talún.  
 
Cruthaíodh 365kg de dhramhaíl teaghlaigh in aghaidh an duine in 2009, figiúr atá laghdaithe ón 
mbliain roimhe sin. Ón méid sin fuarthas réidh le thart ar 237kg de dhramhaíl in aghaidh an 
duine i láithreán líonta talún.  
 
Tá roinnt treoracha AE ann a bhaineann le hathchúrsáil dramhaíola, le haisghabháil dramhaíola 
agus le hatreorú dramhaíola inar sonraíodh spriocanna le bheith bainte amach ag ballstáit.  
 

Treoir  Teideal 
94/62/CE arna leasú An Treoir maidir le Pacáistiú 
2002/96/CE Treoir WEEE 
2000/53/CE Treoir maidir le Feithiclí a bhfuil a 

Ré Caite 
2006/66/CE Treoir maidir le Ceallraí 
1999/31/CE Treoir maidir le Líonadh Talún 
2008/98/CE An Chreat-Treoir Dramhaíola Nua 

Tábla 4.10: Treoracha an AE maidir le Bainistiú Dramhaíola 
 
Léirítear i tuarascáil 2009 na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, ach amháin i gcás na 
spriocanna maidir le Feithiclí a bhfuil a Ré Caite, tá an-chuid bainte amach ag Éirinn maidir le 
tromlach oibleagáidí an AE ó raon leathan reachtaíocht dramhaíola a chomhlíonadh.  
 
Leagadh raon spriocanna bainistithe dramhaíola amach ar leibhéal náisiúnta freisin. Rinne 
Tuarascáil Dramhaíola Náisiúnta 2009 na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil aibhsiú ar 
na réimsí lena mbaineann riosca nach n-éireoidh le hÉirinn roinnt de na spriocanna náisiúnta seo 
a bhaint amach. Go háirithe is mór an bearna atá idir na figiúirí reatha agus an sprioc 50% de 
dhramhaíl teaghlaigh a atreorú ó láithreán líonta talún faoi 2013. Bhí bailitheoirí dramhaíola poiblí 
agus príobháideacha mall chun seirbhísí bailithe dramhaíola a scartar ag an bhfoinse a chur ar fáil 
maidir le bithdhramhaíl ó theaghlaigh agus ó áitribh thráchtála. Chuir sé sin go suntasach leis an 
teipeadh chun roinnt spriocanna atá sonraithe sa Straitéis Náisiúnta maidir le Dramhaíl In-
bhithmhillte (an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2006) a chur chun cinn.  
 
Leagtar cuspóirí réigiúnacha amach i bPlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún an Oirthuaiscirt 2005-
2010 lena n-áirítear cosc agus íoslaghdú dramhaíola, bonneagar feabhsaithe le haghaidh 
dramhaíl a athchúrsáil agus aisghabháil trí ord na réiteach dramhaíola. Is é an phríomhaidhm atá 
ann bainistiú dramhaíola a dhéanamh sa slí is fearr ó thaobh an chomhshaoil de, cosaint agus 
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íoslaghdú san áireamh nuair is féidir agus nuair is indéanta.  Is éard is aidhm an Phlean 
Bainistithe Dramhaíola áirithiú a dhéanamh go mbainfear úsáid as an dramhaíl mar acmhainn, a 
bheidh ina réiteach níos fearr le haghaidh an phobail agus don chomhshaol sa réigiún.  
 
Leagtar síos na spriocanna a leanas sa phlean atá le baint amach faoin mbliain 2015:  
 

 43% athchúrsáil  
 39% cóireáil theirmeach 
 18% líonadh talún 

 
I ndiaidh a fhoilsithe in 2005, léiríodh i bPlean Bainistithe Dramhaíola réigiún an Oirthuaiscirt na 
torthaí a leanas de bhun bhearta agus ghníomhartha phlean 2001 a bhí ann roimhe sin. 
 

 Méadaíodh athchúrsáil dramhaíola teaghlaigh ó <4% go c.16%, trí chomhcheangal de 
Bhainc ‘Fág Anseo’, d’Ionaid Athchúrsála agus d’athchúrsáil cholbha an chosáin. 

 Tháinig méadú ar athchúrsáil na dramhaíola tráchtála ó <9% go c.35%, a bhuíochas le 
scaradh ag an bhfoinse de phacáistiú agus de dhramhaíl eile le haghaidh athchúrsála ag 
gnólachtaí. 

 Tá aisghabháil ar earraí in-athchúrsáilte tirime agus ar dhramhaíl orgánach á baint 
amach. 

 Tá dul chun cinn suntasach déanta chun saoráid cóireála teirmí a bhí ag teastáil sa 
Phlean bunaidh a fhorbairt. 

 Tá acmhainn líonta talún bhardasach bhreise shuntasach socraithe sa Réigiún, rud a 
chumasaíonn diúscairt shábháilte na dramhaíola iarmharaí. 

 
Tá roinnt saoráidí dramhaíola ceadúnaithe laistigh den Chontae.  Aibhsítear i dTábla 4.11 na 
saoráidí dramhaíola atá ceadúnaithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus atá 
lonnaithe laistigh de Chontae na Mí.  
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Ainm Uimh. 

Cheadúnais na 
Gníomhaireachta 
um Chaomhnú 
Comhshaoil 

Suíomh Cineál 

Saoráid Líonta 
Talún Basketstown 

W0010-01 
W0010-02 

Cnoc an 
Línsigh, an Mhí 

Líonadh Talún 

Midland Waste 
Disposal Company 
Limited 

W0131-01 
W0131-02 

An Uaimh, an 
Mhí 

Ionad Aistrithe 
Dramhaíola 
 

Seirbhísí 
Dramhaíola Panda 

W0140-01 
W0140-02 
W0140-03 
W0140-04 

An Uaimh, an 
Mhí 

Stáisiún Aistrithe 
Dramhaíola / 
Saoráid 
Bainistíochta 
Dramhaíola 
Chomhtháite 
 

Líonadh Talún 
Knockharley 

W0103-01 
W0146-01 
W0146-02 
W0146-03 

An Uaimh, an 
Mhí 

Líonadh Talún 

Murphy Concrete 
Manufacturing Ltd 

W0151-01 Baile Mhic 
Gormáin, an 
Mhí 

Líonadh Talún 

Indaver Ireland W0167-01 Baile Chearráin, 
Damhliag, an 
Mhí 

Saoráid 
Bainistíochta 
Dramhaíola 
Chomhtháite 

McGill 
Environmental 
Systems 

 Ceanannas, an 
Mhí 

Saoráid Mhúirínithe 
 

Padraig Thornton 
Waste Disposal Ltd 

W0195-01 
W0195-02 
W0206-01 

Eastát 
Tionsclaíoch 
Dhún Búinne, 
an Mhí 

Saoráid Mhúirínithe 
/ Saoráid 
Bainistíochta 
Dramhaíola 
Chomhtháite 
 

Organic Gold 
(Marketing) Ltd 

W0219-01 An Uaimh, an 
Mhí 

Saoráid Mhúirínithe 

Kiernan Sand & 
Gravel Ltd 

W0262-01 Cnoc an 
Línsigh, Co. na 
Mí 

Saoráid 
Aisghabhála 
Ithreach 

Clashford Recovery 
Facility LTD 

W0265-01 Naul, Co. na Mí Saoráid 
Aisghabhála 
Ithreach 

Lyndon Douglas W0268-01 Cnoc an 
Línsigh, an Mhí 

Saoráid 
Aisghabhála 
Ithreach 

Tábla 4.11: Saoráidí Ceadúnaithe Dramhaíola 
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Tá saoráidí athchúrsála san Uaimh, i mBaile Átha Troim, i gCeanannas agus i nDún Búinne mar 
aon le roinnt ionad fág anseo ar fud an Chontae.  Táthar tar éis bailiú colbha d’ábhair 
dhramhaíola deighilte a thabhairt isteach i roinnt limistéir uirbeacha. 
 
Ina theannta sin, tá saoráid aisghabhála agus diúscartha le haghaidh dramhaíola ó thógáil thámh 
agus ó scartáil á forbairt ag Baile Mhic Gormáin i gContae na Mí. 
 
Cuireadh tús le hoibriúcháin ag saoráid Dramhaíl go Fuinneamh i mBaile Chearráin le déanaí. 
Forbraíodh an tsaoráid de réir Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach an Oirthuaiscirt agus 
próiseálfar suas le 200,000 tona de dhramhaíl inti go bliantúil. Ginfear fuinneamh in-athnuaite 
imleor leis sin chun freastal ar riachtanais 20,000 teaghlach.  
 
4.9.4 Soláthairtí Uisce   
 
Is bunriachtanas daonna é uisce inólta sábháilte a sholáthar.  Déantar uisce óil in Éirinn a 
sholáthar trí Údarás Áitiúil, trí Ghrúpscéim Uisce nó trí pholl tóraíochta príobháideach. Bíonn 
Comhairle Contae na Mí freagrach go díreach as seirbhísí uisce poiblí sa Chontae a fheabhsú agus 
a chothabháil. Is gné thábhachtach í cáilíocht na gcúltaiscí uisce dhromchla agus screamhuisce 
de sholáthar uisce an limistéir agus tá sé ríthábhachtach go bhfanfaidh acmhainní a 
rannchuidíonn leis an líonra soláthair uisce saor ó éilliú.  
 
Léirítear i dTábla 4.12 thíos soláthar uisce na dteaghlach i leith na 53,575 teaghlach a bhí 
taifeadta laistigh den Chontae in 2006. Faigheann beagnach trian de na teaghlaigh laistigh den 
Chontae a n-uisce ó fhoinsí príobháideacha.  
 

Cineál Soláthair Líon na 
dTeaghlach 

An Príomhlíonra 33,611 
Grúpscéim an Údaráis Áitiúil 3,927 
Grúpscéim Phríobháideach 958 
Foinse phríobháideach eile 10,374 
Gan uisce píopaithe 187 
Neamhshonraithe 1,518 

Tábla 4.12: Daonáireamh 2006 Soláthar Uisce do Theaghlaigh Chontae na Mí 
 
Faoi láthair soláthraíonn Comhairle Contae na Mí thart ar 45,000 m3 d’uisce inólta gach lá trí 20 
scéim soláthar príomhlíonra uisce agus trí phríomhlíonra dáilte uisce lena mbaineann fad atá thart 
ar 1,800km.  Allmhairítear uisce do Dhún Búinne, do Chluain Aodha agus do Chill Chluain ó 
Chomhairle Contae Fhine Gall, déantar freastal ar phurláin na Mí, eadhon Droichead Átha, na 
sráidbhailte cósta, Damhliag, Steach Maoilín agus Baile an Cheantaigh go príomha trí allmhairiú ó 
Chomhairle Contae Lú agus déantar uisce a allmhairiú ar mhionscála ó Chill Dara, ón gCabhán 
agus ón Iarmhí chun freastal ar Mhaol Hosae/ar Chill Choca, ar Ballinaclose agus ar Galboystown 
faoi seach. 
 
Tá roinnt acmhainní soláthair uisce ann sa Mhí mar gheall ar astarraingt as abhainn, ar 
astarraingt as loch agus ar phoill tóraíochta. Tá sonraí maidir le pointí astarraingthe leagtha 
amach laistigh de Thuarascáil Tréithrithe Dhúiche Imchuach Réigiúnach an Oirthir. Tá Soláthairtí 
Uisce Poiblí ó astarraingt uisce dhromchla lonnaithe ag na láithreacha a leanas:  
 

 Abhainn na Bóinne ag an Ghráinseach Gharbh trína ndéantar freastal ar 
Dhroichead Átha;  

 Abhainn na Bóinne ag Scurloughstown trína ndéantar freastal ar Bhaile 
Átha Troim;  
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 an Abhainn Dubh ag Lios Cartáin, agus;  
 an Loch Bán.  

 
San áireamh le soláthairtí uisce ó asbhaint screamhuisce, áirítear:  
 

 Baile Átha Buí;  
 Baile Íomhair;  
 Baile an Chaisleáin;  
 Cluain Ioraird;  
 Dún Seachlainn;  
 Poll tóraíochta sa Churrach in Oirthear na Mí;  
 An Bóthar Buí;  
 Cill Mhaighneann;  
 Cill Mheasáin;  
 Maigh Dearmhaí;  
 Maigh nEalta;  
 An Obair;  
 Baile Shláine; agus 
 Cnoc an Línsigh. 

 
Cuireann Plean Cosanta Screamhuisce Chontae na Mí bonnlíne mhionsonraithe ar fáil maidir le 
hionchas agus leochaileacht uiscígh.  
 
Grúpscéimeanna uisce, ó fhoinsí screamhuisce, lena n-áirítear:  
 

 Cill Táile;  
 Cnoc na Mí;  
 Baile Roibín;  
 Clooney; Raffin;  
 Pottlereagh;  
 Drumgill; agus 
 Lions Den. 

 
D’ullmhaigh Údarás Áitiúil na Mí “Measúnú Riachtanas maidir le Oibreacha Caipitil le haghaidh 
Seirbhísí Uisce” agus cuimsítear ann liosta rangaithe de 31 Tionscadal Oibreacha Caipitil maidir le 
Seirbhísí Uisce agus costas iomlán measta €281.2 milliún luaite leo agus aithnítear gur gá 
infheistíocht shuntasach a chur iontu idir an ghearrthéarma agus an mheántéarma, d’fhonn 
aghaidh a thabhairt ar easnaimh bhonneagair thromchúiseacha.   
 
4.9.4.1 Cáilíocht Uisce Óil 
Tá 18 nIonad Cóireála Uisce lonnaithe i gContae na Mí. Tá siad léirithe i Léarscáil 4.14.  
 
Is ionann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus an t-údarás maoirseachta i leith 
soláthairtí uisce poiblí agus is é an tÚdarás Áitiúil faoi seach atá ina údarás maoirseachta i leith 
grúpscéimeanna uisce. Déantar monatóireacht ar uisce óil maidir le paraiméadair 
mhicribhitheolaíochta, cheimiceacha agus táscaire mar chuid de chlár monatóireachta bunaithe 
de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2), 2007. Rinneadh monatóireacht 
ar na soláthairtí a leanas: 
 

 Na soláthairtí uisce poiblí ar fad 
 Grúpscéimeanna uisce poiblí agus príobháideacha lena soláthraítear >10m3 

in aghaidh an lae 
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 Soláthairtí uisce lena soláthraítear <10m3 in aghaidh an lae ach i gcáil 
gníomhaíocht tráchtála 

 
Cuirtear na torthaí den mhonatóireacht ar fad chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil lena bhfoilsiú ina tuarascáil bhliantúil ar uisce óil.  
 
Tá córas tuairiscithe inmheánach i bhfeidhm agus dá réir sin is féidir breithmheas leanúnach a 
dhéanamh ar na torthaí uisce óil go léir. Sa chás go mbraitear neamhchomhlíonadh déantar é sin 
a thuairisciú agus déantar beart chun áirithiú a dhéanamh go bhfuil an t-uisce de réir na 
rialachán uisce óil.  
 
Maidir le cáilíocht an uisce óil a sholáthair Comhairle Contae na Mí, tá na sonraí is déanaí atá ar 
fáil ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir le hanailís ar cháilíocht uisce a rinne 
an ghníomhaireacht i dtuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil “The Provision 
and Quality of Drinking Water in Ireland - A Report for the Years 2010” a foilsíodh in 2011.  San 
áireamh leis an tuarascáil, tá Liosta de Bhearta Ceartaitheacha maidir le Soláthairtí Uisce a bhfuil 
beart de dhíth ina leith chun iad a thabhairt i gcomhlíonadh leis na Rialacháin Uisce Óil. Leagtar 
amach sa tábla a leanas na soláthairtí uisce phoiblí (PWS) laistigh den Mhí a cuireadh san 
áireamh leis an Liosta de Bhearta Ceartaitheacha in 2010, na cúiseanna gur cuireadh san áireamh 
iad agus an beart molta atá le glacadh chun na saincheisteanna lena mbaineann a réiteach.  
 
In 2010, baineadh 3 PWS den liosta (Carraig Leice, Baile Lóibín agus Baile an Chaisleáin) ós rud é 
go ndearnadh na hoibreacha feabhais riachtanacha (córais dífhabhtaithe a shuiteáil) agus níor 
cuireadh aon cheann nua leis sin. 
   

Ainm an 
tSoláthair 
Uisce 

An daonra 
a ndéantar 
freastal air 

An phríomhchúis 
lena chuimsiú ar 
an Liosta de 
Bhearta 
Ceartaitheacha 
(tharlódh go 
bhfuil 
saincheisteanna 
eile i gceist anuas 
ar na cinn atá 
liostaithe)   

An clár 
gníomhaíochta 
atá molta 

Bearta 
Eatramhacha 

Ballinaclose 200 

Níor éiríodh an 
caighdeán E.coli a 
chomhlíonadh faoi 
mar a tuairiscíodh 
sa Tuarascáil 
Uisce Óil agus ní 
mór imscrúdú 
agus feabhsúchán 
a dhéanamh más 
gá d’fhonn áirithiú 
a dhéanamh go 
réiteofar bunchúis 
na faidhbe.  

Ionad Cóireála 
Uisce a uasghrádú 
 

Gabhadh thar an 
umar chun 
leibhéil clóirín a 
fheabhsú 
 

Oirthear na Mí 30,000 

Leibhéil ardaithe 
tríhalaimeatán 
(THManna) níos 
airde ná an 
caighdeán reatha 

Ionad Cóireála 
Uisce a uasghrádú 
ionas go mbeidh 
athruithe ar an 
dáileog 

Monatóirí agus 
aláraim clóirín a 
shuiteáil 
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sna Rialacháin 
Uisce Óil 

cheimiceach agus 
ar an gcóras 
scagacháin san 
áireamh 
 

Ceanannas – 
an 
Seanchaisleán 

8,250 Cóireáil mhíchuí ar 
Chripteaspóiridiam

Ionad Cóireála 
Uisce a uasghrádú 
ionas go mbeidh 
bac cóireála lena 
mbainfidh an 
cumas 
Cripteaspóiridiam 
a bhaint san 
áireamh 
 

Imscrúdú maidir 
le ceimiceáin 
dífhabhtaithe 
mhalartacha (.i. 
UV) 
 

Soláthairtí 
Uisce Phoiblí 
na hUaimhe 
agus na Mí 
Láir 

28,000 

Breathnóireacht 
Iniúchadh na 
Gníomhaireachta 
um Chaomhnú 
Comhshaoil - 
Saincheisteanna 
Cóireála agus 
Bainistíochta 
 

Oibriú ionad 
cóireála uisce a 
fheabhsú lena n-
áirítear moltaí 
iniúchadh na 
Gníomhaireachta 
um Chaomhnú 
Comhshaoil a 
chur chun 
feidhme 
 

NÍL BAINTEACH 

Soláthairtí 
Uisce Phoiblí 
Bhaile Átha 
Troim 

8,850 

Leibhéil ardaithe 
tríhalaimeatán 
(THManna) níos 
airde ná an 
caighdeán sna 
Rialacháin Uisce 
Óil 
 

Oibriúcháin ionad 
cóireála uisce a 
fheabhsú tar éis 
athbhreithnithe ar 
na próisis 
chóireála 
 

NÍL BAINTEACH 

Tábla 4.13:  Soláthairtí uisce ar Liosta de Bhearta Ceartaitheacha na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil 2010 
 
Freastalaíonn na cúig ionad thuas ar dhaonra atá níos mó ná 75,300 ar ionann é agus cuid 
mhaith de dhaonra na Mí.  Cé go bhfuil difear idir ábhair imní sna hionaid éagsúla, ní féidir 
neamhaird a thabhairt don bhaol féideartha atá ann do shláinte an duine.   
 
Tá teipthe ar Staleen, trína ndéantar soláthar le haghaidh 55,000 daoine i nDroichead Átha agus i 
gcontaetha na Mí agus an Lú caighdeáin alúmanaim a bhaint amach ach ní thionscnófar obair 
chun an fhadhb sin a cheartú go dtí Meán Fómhair 2012.  
 
Sainaithníodh cripteaspóiridiam sa soláthar uisce ag soláthairtí uisce phoiblí Mhun Talbóid in 
2010. D’eisigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil treoir maidir leis sin.  
 
Sonraítear i dtuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil go raibh leibhéil 
comhlíonta micribhitheolaíochta i Soláthairtí Uisce Phoiblí sa Mhí comhionann le 100% in 2009 
agus 2010 cé gur fheabhsaigh leibhéil comhlíonta ceimiceán ó 99.2% in 2009 go 99.7% in 201021 

                                                 
21 An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil  
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Bhain cásanna neamhchomhlíonta maidir le tríhalaimeatáin go príomha le clóiríniú an uisce agus 
leibhéil ardaithe ábhair orgánaigh ann. Is éard a bhí i gceist le cásanna neamhchomhlíonta 
fluairíde leibhéil ardaithe fluairíde a bhí níos airde ná caighdeán na hÉireann. Bhí gach sampla, 
áfach, faoi bhun chaighdeán fluairíde an AE dar mhéid 1.5 mg/l. 
 
Faoi dheireadh 2010 bhí monatóirí agus aláraim clóirín suiteáilte le haghaidh Soláthairtí Uisce 
Phoiblí Chomhairle Contae na Mí chun a áirithiú go ndéantar soláthairtí a dhífhabhtú go cuí i 
ngach tráth.  
 
 
4.9.5 Fuíolluisce a Chóireáil agus a Sceitheadh 
 
Tá cóireáil shábháilte agus diúscairt séarachais bunúsach d’fhorbairt inbhuanaithe ár sochaí.  
Déantar cóireáil fuíolluisce trí ionaid cóireála fuíolluisce nó trí aonaid umair sheiptigh. Léirítear 
miondealú na saoráidí séarachais a bhí á n-úsáid ag teaghlaigh laistigh de Chontae na Mí in 2006 
i dTábla 4.14.  
 

Cineál na Saoráide Séarachais Líon na 
dTeaghlach 

Scéim Phoiblí 31,679 
Umar Seipteach Aonair 18,231 
Cóireáil Aonair seachas Umar 
Seipteach 

1,947 

Eile 265 
Saoráid séarachais ar bith 113 

Tábla 4.14: Daonáireamh 2006 Saoráidí Séarachais Teaghlaigh Chontae na Mí 
 
Déantar freastal ar an gContae trí bhreis agus 40 ionad cóireála fuíolluisce, a bhfuil an tromlach 
díobh lonnaithe laistigh de theorainneacha an Chontae. (Léarscáil 4.15) Bíonn an taobh thoir an 
Chontae, áfach, ag brath ar shaoráidí atá lasmuigh de dhlínse Chomhairle Contae na Mí agus dá 
réir sin is ionann í agus saincheist thrasteorann. Scaoiltear fuíolluisce ó Chill Dhéagláin, ó Ráth 
Tó, ó Chill Bhríde, ó Dhún Búinne agus ó Chluain Aodha isteach i líonra Bhaile Átha Cliath áit a 
ndéantar é a chóireáil sa Rinn.  I gcoitinne tá acmhainneacht theoranta ann sa chuid is mó de na 
scéimeanna fuíolluisce sa Chontae le haghaidh tuilleadh forbairt shuntasach, nuair a thugtar na 
héilimh atá ann cheana agus na forbairtí atá ceadaithe san áireamh.  
 
 
Is iad seo a leanas roinnt de na príomhphointí maidir le cóireáil fuíolluisce: 
 

 Tá na hionaid cóireála fuíolluisce (WWTPanna) is mó lonnaithe san Uaimh, 
i mBaile Átha Troim, i nDún Seachlainn (Réigiúnach) agus i gCeanannas.  

 Tá an t-ionad cóireála fuíolluisce bardasach is mó i gContae na Mí 
lonnaithe ag Ferganstown agus déantar freastal ann ar bhaile na hUaimhe 
agus ar na purláin thart timpeall air. Tá acmhainneacht 50,000 coibhéis 
áitritheora arna ceadúnú ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil i 
gceist leis an ionad agus dearadh é chun freastal ar fhorleathnú go 60,000 
coibhéis áitritheora dá mbeadh gá leis sin.  

 Sceitear an fuíolluisce ó Bhaile Iúiliáin, ón Inse, ó Bhaile an Bhiataigh, ó 
Bhaile Uí Mhornáin agus ó Dhomhnach Cairnigh isteach in oibreacha 
cóireála fuíolluisce Chomhairle Buirge Dhroichead Átha (WWTW) ag Bóthar 
an Mhéirse le haghaidh cóireála.  Acmhainneacht theoranta atá ar fáil chun 
tuilleadh forbairt shuntasach ar na limistéir seo a éascú. 
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 Sceitear an fuíolluisce ó Dhún Búinne, ó Chluain Aodha, ó Chill Dhéagláin 
agus ó Ráth Tó isteach i líonra séaraigh Fhine Gall agus ina dhiaidh sin 
sceitear ón áit sin go dtí Oibreacha Cóireála Fuíolluisce na Rinne le 
haghaidh cóireála. Tá sriantaí acmhainneachta ar na líonraí séaraigh trína 
ndéantar iompar go dtí Oibreacha Cóireála Fuíolluisce na Rinne. 

 Tá an t-uasghrádú riachtanach ar an gcóras séaraigh bhréin le haghaidh 
Dún Búinne spleách ar an uasghrádú ar Ionad Cóireála na Rinne. 

 
Tá 21 ceirtleán ann laistigh den Mhí lena méid níos mó ná 500 coibhéis áitritheora. Ní raibh 
cóireáil ar bith i gceist le ceann de na ceirtleáin sin nó ní raibh i gceist ach cóireáil bhunúsach. 
Anuas ar sin, bhí sé cheirtleán laistigh den Chontae lena mbaineann cóireáil thánaisteach a theip 
caighdeáin/luachanna treoracha na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil. 
 
Déantar tomhas ar thionchair ar cháilíocht uisce abhann tríd an méadú ar thiúchan de Fhosfar 
Molabdáit-Imoibríoch (MRP) idir eis-sreafaí uisce suas an abhainn agus i dtreo bhéal na habhann 
de réir dhálaí sreafa ísil an tsamhraidh (Iúil-Lúnasa 2005). Baintear úsáid as Fosfar Molabdáit-
Imoibríoch go minic mar thomhas ar thruailliú. Rinneadh an tástáil sin mar iarracht chun díriú ar 
éifeachtaí na n-eis-sreafaí ar leith. Léirítear sna cinntí go raibh an méadú ar Fhosfar Molabdáit-
Imoibríoch d/s sa tsruthchúrsa i 6 chás níos mó ná 0.05mg in aghaidh an lítir. Is cosúil ón méid a 
léirítear sna sonraí seo go bhfuil tionchar comhshaoil suntasach ag an eis-sreabhadh ó na hionaid 
chóireála sin ar na sruthchúrsaí sin. In 11 chás eile bhí an méadú ar thiúchana d’Fhosfar 
Molabdáit-Imoibríoch idir 0.014 mg in aghaidh an lítir agus 0.048 mg in aghaidh an lítir cé nach 
bhfuil siad chomh suntasach céanna, breithnítear go bhfuil tionchar níos lú acu ach fós féin bíonn 
tionchar díobhálach acu ar cháilíocht uisce. 
 
I líon méadaitheach cásanna ar fud an Chontae, áit a bhfuil sriantaí ar shaoráidí cóireála 
séarachais bardasacha, ceadúnaíodh saoráidí cóireála mionscála agus meánscála. Tá roinnt ionad 
dá leithéid sa Mhí a ndéantar monatóireacht orthu mar choinníoll den cheadúnas. D’fhéadfadh 
iarmhairtí comhshaoil fadtéarmacha a bheith i gceist le tionchar carnach agus cothabháil 
fhadtéarmach na saoráidí sin. 
 
4.9.5.1 Umair Sheipteacha 
Taifeadadh i ndaonáireamh 2006 go ndearnadh freastal ar 18,231 aonad tithíochta scoite trí 
chórais chóireála ar an láthair. Bíonn aoiseanna éagsúla, leibhéil éagsúla cothabhála agus 
oiriúnacht éagsúil maidir le dálaí atá sainiúil do láthair i gceist leis na córais sin. Tá cuid mhaith 
umar seipteach cheana sa chontae nach raibh deartha chun dul i ngleic le cainníocht ná le tréithe 
an tréchuir a bhaineann le cineálacha saoil nua-aimseartha.  
 
Tharlódh go mbíonn tionchar díobhálach ag na córais sin ar cháilíocht an screamhuisce agus an 
uisce dhromchla. 
Thug an rialú le déanaí ó Chúirt Bhreithiúnas na hEorpa maidir le humair sheipteacha agus córais 
cóireála fuíolluisce eile chun suntais an gá le haghaidh córais maidir le caighdeáin feidhmíochta, 
monatóireacht agus iniúchadh i dtaobh córais cóireála fuíolluisce phríobháideacha. Faoi láthair 
éillíonn an tÚdarás Pleanála go ndéanfadh iarrthóirí sonraí a chur isteach maidir le córais cóireála 
fuíolluisce de réir dhoiciméad na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil “Code of Practice 
for Wastewater Treatment and Disposal Systems for Single Houses (P.E 10 or less)” (2009) agus 
leanfaidh sé ar aghaidh le cur chun feidhme na dtreoirlínte agus na gcaighdeán atá cothrom le 
dáta sa réimse sin.  
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4.9.6 Fuinneamh  
 
Cuirtear leictreachas ar fáil in Éirinn trí córas eangaí náisiúnta atá comhdhéanta de líonra stáisiún 
tarchurtha ardvoltais (110,000 volta, 220,000 volta agus 400,000 volta), línte chumhachta agus 
cáblaí.San áireamh leis an gcóras seo tá thart ar 6,000 km de línte lastuas mar aon le cáblaí faoin 
talamh agus breis agus 100 stáisiún tarchuir. Gintear cumhacht i ngléasraí cumhachta ar fud na 
tíre, ina n-úsáidtear éagsúlacht foinsí breosla nó fuinnimh – lena n-áirítear gás, ola, gual, móin, 
hidrileictreachas, tuirbíní gaoithe mar aon le foinsí eile lena n-áirítear bithmhais agus gás líonadh 
talún. 
 
De réir a chéile tá sochaithe ardteicneolaíochta amhail Éire níos spleáiche ar fhoinsí fuinnimh 
seachtracha le haghaidh iompair, le haghaidh an-chuid earraí monaraithe a tháirgeadh, agus le 
haghaidh seirbhísí fuinnimh a sheachadadh. De réir mar a thagann na fadhbanna a bhaineann 
leis an athrú aeráide agus buaictháirgeadh ola chun tosaigh, bíonn ar shochaithe dul i muinín ar 
bhonn méadaitheach ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite le haghaidh cumhachta. Chun na críche sin 
shocraigh an Rialtas sprioc de 40% maidir le leictreachas tomhailte a bheidh le giniúint ó fhoinsí 
in-athnuaite faoin mbliain 2020.  
 
Laistigh den Mhí gintear leictreachas ag an saoráid Dramhaíl go Fuinneamh atá oibríoch anois in 
Damhliag. Tá dhá scéim bheaga reatha hidrileictreacha freisin ag Baile Shláine agus ag an Uaimh 
ina dtáirgtear idir 0.1/MW agus 0.2/MW de leictreachas. Dámhadh cead pleanála le haghaidh 
gléasra giniúna cumhachta lena mbainfidh gástuirbín timthriall oscailte 60MW ag Baile Chearráin.  
 
2031.25 Meigeavata atá i méid iomlán an fhuinnimh a ghintear ón ngaoth in Éirinn. Gintear é sin 
ó 170 feirm ghaoithe ar fud 27 contae. Tá dhá fheirm ghaoithe fheidhmiúla i gContae na Mí faoi 
láthair liostaithe ag Cumann na Gaoithe Teo. Tá an dá cheann lonnaithe i nDún Mór agus aschur 
4.2 Meigeavata i gceist. Tá sé sin i bhfad níos ísle ná Contae Dhún na nGall ina ngintear an méid 
is mó fuinnimh ón ngaoth agus aschur 280 Meigeavata i gceist.  
 
Ba é conclúid an mheasúnaithe a rinneadh in 2002 ar sholáthar fuinnimh na Mí go bhfuil an-
chumas sa chontae a sholáthar d’fhuinneamh in-athnuaite a mhéadú trí úsáid na roghanna a 
leanas: 
 

 Bithfhuinneamh ag úsáid barraí talmhaíochta agus foraoiseachta 
 Bithmhais 
 Cumhacht gheoiteirmeach atá foinsithe ó thaiscumair agus ó uiscígh 
 Cumhacht hidreafhuinnimh agus toinne 
 Grianchumhacht 
 Feirmeacha gaoithe ar thalamh agus amach ón gcósta 

 
Is dealraitheach go mbeidh fuinneamh gaoithe agus uisce ar an dá chineál fuinnimh is 
inmharthana sa Chontae.   
 
 
4.9.7 Saincheisteanna Comhshaoil Reatha  
 
4.9.7.1 Iompar 
Léirítear i dtorthaí Dhaonáireamh 2006 go mbraitheann cónaitheoirí Chontae na Mí go mór ar 
úsáid gluaisteán príobháideach le haghaidh iompair. Is léir ó na patrúin taistil go ndéanann cion 
ard de chónaitheoirí cianchomaitéireacht i ngluaisteáin go dtí an scoil agus an obair, an chuid is 
mó acu go Baile Átha Cliath. Tá an Contae spleách dá réir sin ar ghréasán bóithre atá éifeachtach 
agus imleor.  Dá réir sin, tá sé ríthábhachtach an gréasán bóithre atá ann cheana a chothabháil 
agus a uasghrádú agus, nuair is gá, gréasáin bóithre nua nó athailíniú ar bhóithre reatha a chur 
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ar fáil lena áirithiú go gcothabháiltear an gréasán bóithre agus an acmhainneacht iompair lena 
mbaineann ar chaighdeán ard.   
 
Mar gheall ar bhrú na forbartha ó Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus feabhsúcháin a rinneadh 
le déanaí ar na bóithre, tá fás mór tagtha ar an gconair iompair idir Béal Feirste agus Baile Átha 
Cliath. Chuir sé sin leis an gcomaitéireacht ón Mí go Baile Átha Cliath.  De thairbhe sin, tá méadú 
ar úsáid na mbóithre contae lena nasctar na príomhchonairí bóthair.  Tá an M3 ar an bhforbairt is 
suntasaí ar an mbonneagar bóthair sa Chontae.  Faoi láthair níl an gréasán bóithre 
leordhóthanach chun freastal ar líon na gcomaitéirí agus cruthaíonn sé sin an-phlódú ag buaic-
amanna.  Ba cheart go mbeidh tabhairt i bhfeidhm líonra iarnróid na hUaimhe-Bhaile Átha Cliath 
amach anseo ina chúnamh an fhadhb seo a mhaolú. 
 
Ní léir go fóill tionchar an chúlaithe ar an ngeilleagar ar éileamh taistil i gContae na Mí ach is 
ríthábhachtach é go lorgófar cothromaíocht inbhuanaithe idir na modhanna iompair phoiblí agus 
phríobháidigh, mar shampla comhtháthú na saoráidí páirceála agus taistil le forálacha iompair 
phoiblí. Anuas ar sin ba cheart go ndéanfar tailte lena mbaineann pleanáil maidir le riachtanais 
iompair phoiblí amach anseo a chosaint ó fhorbairt mhíchuí.   
 
Baineann saincheisteanna eile maidir le bonneagar iompair le hacmhainneacht na líne traenach in 
oirthear na Mí agus an gá an líonra iarnróid a shíneadh go dtí an Uaimh. 
 
4.9.7.2 Bainistiú Dramhaíola 
Léiríonn na figiúirí is déanaí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (2009) gur cuireadh 
thart ar 60% den dramhaíl bhardasach arna giniúint in Éirinn chuig láithreán líonadh talún in 
2008. B’ionann méid na dramhaíola teaghlaigh arna giniúint sa Stát agus 365kg in aghaidh an 
duine, laghdú de 3% ó 2004. Ón bhfigiúr sin cuireadh 237kg ar an meán de dhramhaíl teaghlaigh 
in aghaidh an duine chuig láithreáin líonadh talún, cothrom le laghdú de 8.6% ó 2004.  
 
Tá riosca ann in Éirinn faoi láthair nach mbainfear roinnt spriocanna náisiúnta amach maidir le 
bainistiú dramhaíola. Go háirithe is mór an bearna atá idir na figiúirí reatha agus an sprioc 50% 
de dhramhaíl teaghlaigh a atreorú ó láithreán líonta talún faoi 2013. Bhí bailitheoirí dramhaíola 
poiblí agus príobháideacha mall chun seirbhísí bailithe dramhaíola a scartar ag an bhfoinse a chur 
ar fáil maidir le bithdhramhaíl ó theaghlaigh agus ó áitribh thráchtála. Chuir sé sin go suntasach 
leis an teipeadh chun roinnt spriocanna atá sonraithe sa Straitéis Náisiúnta maidir le Dramhaíl 
In-bhithmhillte (an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2006) a chur chun cinn.  
 
 
4.9.7.3 Soláthairtí Uisce 
Agus deacrachtaí ann maidir le méadú na leibhéal astarraingthe ó na príomhaibhneacha chun 
freastal ar an éileamh, is léir go leagfar spleáchas níos mó ar screamhuisce chun an t-éileamh 
méadaithe a shásamh go háirithe in oirthear agus oirdheisceart an chontae. 
 
Faoi láthair tá astarraingt shuntasach á déanamh ó na príomhshruthchúrsaí i gContae na Mí, go 
háirithe ón mBóinn. An ábhar imní leanúnach é an gaol idir rátaí sreafa, rátaí astarraingthe, 
acmhainneacht asamhlaithe, agus an iarmhairt de dheasca sin ar chúinsí comhshaoil anois agus 
sa todhchaí. Soláthraítear uisce óil do limistéar Cheanannais/an tSeanchaisleáin ón Loch Bán. Ba 
cheart an ráta astarraingthe/athlíonta sa dobharlach seo a mheas d’fhonn stádas an locha seo a 
chosaint. 
 
Tar éis do luach paraiméadrach a bheith sáraithe, d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil Treoir a eisiúint faoi na Rialacháin Uisce Óil, mura bhfuiltear sásta gur 
leordhóthanach iad na gníomhartha arna nglacadh ag Údarás na Seirbhísí Uisce. 
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D’eisigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil treoir do Chomhairle Contae na Mí i rith 
2010 maidir le Soláthar Uisce Poiblí Bhaile Shláine mar gheall ar thuile sa pholl tóraíochta a tharla 
mar gheall ar mheascán idir tuile na Bóinne agus cosaint neamh-imleor ar an bhfoinse. 
 
4.9.7.4 Sceitheadh 
Is cúis imní iad an líonra dáilte uisce atá ag dul in aois agus dá réir sin caillteanas an uisce atá 
gan tásc sna lonnaíochtaí níos sine sa Mhí. Bíonn iarmhairtí comhshaoil agus eacnamaíocha i 
gceist le hastarraingt agus próiseáil an uisce seo a chailltear ó thaobh astarraingthe agus cóireála 
de.  Is ionann uisce gan tásc agus cion mór den uisce arna chóireáil le haghaidh dáileacháin i 
gContae na Mí agus caillteanas 58% tuairiscithe in 2000. (Plean agus Tuarascáil Straitéiseach 
Imlíneach na Mí maidir le hUisce Tuaithe). 
 
Cuireadh tús le ‘Tionscadal Caomhnaithe Uisce Uile-chontae na Mí’ i mí na Samhna 2005 le 
maoiniú €18m. Bhí rath suntasach ar an tionscadal sin. Aimsíodh breis agus 5,000 sceitheadh 
agus rinneadh iad a dheisiú agus tá uisce gan tásc laghdaithe ó 58% go 35%. Méadaíodh cumas 
an tsoláthair uisce go mór leis na hoibreacha feabhsúcháin.   
 
Bhí agus beidh ról lárnach i gcónaí ag caomhnú uisce trí rialú gníomhach ar sceitheadh, trí 
bhainistiú ar an éileamh agus trí bhainistiú ar an mbrú maidir leis an éileamh ar uisce inólta a 
laghdú, agus dá réir sin forbairtí breise a éascú agus leibhéal na seirbhíse le haghaidh forbairtí 
atá ann cheana sa chontae a fheabhsú trí na príomhlíonraí uisce atá ann cheana.  
 
4.9.7.5 Pollta tóraíochta príobháideacha 
Tá pollta tóraíochta agus saoráidí cóireála uisce curtha ar fáil ag forbróirí i líon méadaitheach 
cásanna nuair a bhíonn an fhorbairt srianta ag easnaimh sa bhonneagar soláthair uisce. Cé go 
bhfuil léarscáiliú maith ann na laethanta seo maidir le láthair, agus acmhainneacht leathan na 
n-uiscíoch sa Chontae, níl na rátaí ar a ndéantar iad a athshlánú cinnte. 
 
4.9.7.6 Acmhainneacht 
Tá thart ar 45Ml sa lá in ionchur iomlán dháileadh an tsoláthair uisce le haghaidh Chontae na Mí 
faoi láthair.   
 
Cé go bhfuil an gléasra cóireála uisce i Steach Maoilín suite laistigh de Chontae na Mí, is í 
Comhairle Contae Lú a dhéanann é a oibriú. Tá comhaontú ann idir Comhairle Contae Lú agus 
Comhairle Contae na Mí 47% d’acmhainneacht an ionaid sin a dháileadh don Mhí.  Is ionann an 
dáileadh acmhainneachta chuig an Mí agus thart ar 15,000 m3 in aghaidh an lae. Meastar go 
n-úsáideann an Mhí 12,500 m3/in aghaidh an lae den dáileadh sin faoi láthair. Tá Oibreacha 
Cóireála Uisce Steach Maoilín ag feidhmiú beagnach faoi lánacmhainneacht anois. 
 
Déanfaidh Scéim Soláthair Uisce Oirthear na Mí, Dhroichead Átha agus Lú Theas freastal ar 
riachtanais seirbhísí uisce Oirthear na Mí, Dhroichead Átha agus Lú Theas suas go dtí an bhliain 
2030 ar a laghad. San áireamh leis sin beidh forbairt foinsí suntasacha screamhuisce i Limistéar 
Oirthear na Mí chun freastal ar riachtanais soláthair uisce Oirthear na Mí agus phurláin 
Dhroichead Átha sa Mhí atá tuartha. Moltar an scéim ar bhonn céimithe agus laghdófar spleáchas 
Chomhairle Contae na Mí le haghaidh uisce ar Údaráis Áitiúla Lú. Tá Céim 1 de Scéim Mhéadaithe 
Choill Droch tugtha chun críche agus 3,000m3 in aghaidh an lae sa bhreis á chur ar fáil don Mhí ó 
phoill tóraíochta ag túr uisce Choill Droch.  
 
Idir an dá linn, d’admhaigh Comhairle Contae na Mí go leagann staid reatha an tsoláthair uisce 
srianta móra ar fhorbairtí eile ar mhórscála i bpurláin Dhroichead Átha. 
 
Tá an dá ionad cóireála uisce reatha trína ndéantar freastal ar an Uaimh agus ar na purláin 
beagnach ag feidhmiú ar lán a n-acmhainneachta agus tá raon feidhme teoranta ann chun uisce 
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breise ó na hionaid sin a tháirgeadh. Dá réir sin, tá an cumas freastal ar fhorbairt shuntasach 
bhreise san Uaimh ón soláthar atá ann cheana teoranta. Faoi láthair meastar nach bhfuil ach 
acmhainneacht spártha dar mhéid thart ar 5,000 coibhéis áitritheora i scéim na hUaimhe agus 
cuid mhaith de geallta cheana d’fhorbairtí atá ar na bacáin .i. forbairtí atá faofa ach nach bhfuil 
tógtha ná áitithe go fóill. 
 
Déantar soláthar do Dhún Búinne agus do Chluain Aodha trí allmhairithe chuig Co. na Mí ó 
Chomhairle Contae Fhine Gall. Tá Céim 1 Scéim Soláthair Uisce Dhún Búinne/Chluain Aodha, lena 
mbaineann leagan de thart ar 6km de phríomhlíonra trunca/dáileacháin ó Fhine Gall go Dún 
Búinne agus an stóráil riachtanach mar aon le stáisiún caidéalúcháin treiseora nua a sholáthar, 
san áireamh le Measúnú Riachtanais Seirbhísí Uisce 2009.  Beidh sé de chumas Chomhairle 
Contae na Mí mar gheall ar an mbonneagar sin suas le 5,400m3 d’uisce in aghaidh an lae a 
allmhairiú ó Fhine Gall. Tá acmhainneacht hiodrálach sa phíopa soláthair reatha dar mhéid thart 
ar 2,800m3 in aghaidh an lae. I láthair na huaire allmhairíonn an Mhí c. 2,300 m3 in aghaidh an 
lae agus dá réir sin tá méid teoranta d’acmhainneacht spártha. Má chuirtear san áireamh iad sa 
chéad Chlár Infheistíochta Seirbhísí Uisce eile, tharlódh go mbeidh na hoibreacha riachtanacha 
sin tugtha chun críche faoi 2016.  Dá réir sin, idir an dá linn, is srianadh é an soláthar uisce ar 
fhorbairt bhreise shuntasach. 
   
4.9.7.7 Cóireáil Fuíolluisce 
Tá líon mór sruthchúrsaí sa Mhí ina scaoileann Comhairle Contae na Mí eisilteach iontu ó na 
hionaid cóireála fuíolluisce bhardasacha agus ina scaoiltear sileadh eisiltigh phríobháidigh faoi réir 
ag ceadúnais arna n-eisiúint ag Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae na Mí. Is ionann 
acmhainneacht asamhlaithe na sruthchúrsaí sin agus sócmhainn shuntasach chun forbairt laistigh 
den chontae a éascú. 
 
Fuarthas amach i dtuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil Urban Waste Water 
Discharges in Ireland: A Report for the Years 2006 and 2007 nach raibh ionaid cóireála na 
hUaimhe ná Bhaile Átha Troim i gcomhlíonadh leis na Rialacháin lena socraítear na teorainneacha 
le haghaidh fosfar a dhiúscairt ó ionaid cóireála fuíolluisce isteach i limistéir íogaire 
shaincheaptha. 2mg/l P atá sa teorainn tiúchana (meánmhéid bliantúil) maidir le fosfar iomlán le 
haghaidh ionad ó 10,000 go 100,000 coibhéis áitritheora agus 1mg/l P le haghaidh ionad lena 
mbaineann méid níos mó ná 100,000 coibhéis áitritheora. Sháraigh ionad na hUaimhe an 
teorainn le meánmhéid iomlán bliantúil fosfair dar mhéid 2.52 mg/l. Theip ar ionad cóireála 
Bhaile Átha Troim an mhinicíocht samplála riachtanach a bhaint amach.  
 
San áireamh le fadhbanna athfhillteacha arna sainaithint ag ionaid cóireála fuíolluisce atá iniúchta 
ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil: tá córais bailithe neamhleora le haghaidh 
fuíolluisce (m.sh. forsceitheanna séaraigh comhcheangailte nach bhfuil ag feidhmiú go maith); 
acmhainneacht chóireála neamhleor; cáilíocht eisiltigh bhocht; minicíochtaí samplála neamhleora; 
easpa oiliúna le haghaidh oibreoirí ionaid; acmhainneacht asamhlaithe lag maidir le heisilteach 
diúscartha sna huiscí fála, agus; drochbhainistíocht sloda ar an láthair. 
 
Caidéalaítear fuíolluisce ó Dhroichead Átha agus ó na garphurláin go hIonad Cóireála Fuíolluisce 
Dhroichead Átha. Tá sprioceasnamh suntasach ann maidir le hinfhaighteacht d’acmhainneacht 
cóireála fuíolluisce in Ionad Cóireála Fuíolluisce chun freastal ar riachtanais réamh-mheasta 
Dhroichead Átha.   
 
Níl in Ionad Cóireála Fuíolluisce Dhroichead Átha uasghrádaithe nua ach cuid den réiteach ar na 
srianta acmhainneachta agus tá tuilleadh oibreacha suntasacha de dhíth chun réiteach 
fadtéarmach ar chóireáil fuíolluisce sa réigiún a chur ar fáil.  
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Faoi mar atá tugtha chun suntais níl an bonneagar cóireála fuíolluisce sa Chontae leordhóthanach 
chun freastal ar an daonra atá ann cheana ná an daonra a bheidh ann amach anseo. Dá réir sin, 
tá riachtanas ann bonneagar/acmhainneacht cóireála fuíolluisce breise a chur ar fáil. 
 
Tá stádas an bhonneagair soláthair uisce agus diúscartha fuíolluisce ina sriantaí suntasacha faoi 
láthair ar fhorbairt i gContae na Mí. Tá díobháil chomhshaoil á déanamh do na dobharlaigh sa 
Chontae mar gheall ar neamhleorgacht in acmhainneacht na gcóras príobháideach agus i gcóras 
an Údaráis Áitiúil agus in acmhainneacht asamhlaithe na n-uiscí fála. Tá sé sin ag cur isteach ar 
cháilíocht uisce abhann agus inbhir, screamhuisce, agus uisce farraige. 
 
4.9.7.8 Rith chun srutha uirbeach 
Is ionann rith chun srutha uirbeach agus rith chun srutha dromchla a tionscnaíodh ag uirbiú.  Is 
ábhar méadaitheach imní féidearthacht truaillithe rith chun srutha uisce dromchla go háirithe an 
tionchar carnach ar dhobharcheantair iomlána. Cuirfidh aon mhéadú ar dhromchlaí neamh-
thréscaoilteacha amhail bóithre, carrchlóis, agus limistéir faoi dhíon leis an rith chun srutha arna 
charnadh i rith ócáidí frasaíochta, agus cuirfear laghdú faoi seach ar leibhéil na n-uiscí a 
shíothlaíonn go nádúrtha tríd an ithir.  
 
Beidh fadhbanna maidir le ró-ualú córas diúscartha séaraigh agus uisce dromchla dianaithe gan 
na feabhsúcháin bonneagair bhreise atá riachtanach a sholáthar chun freastal ar fhorbairt sa 
todhchaí.   
 
4.9.7.9 Fuinneamh 
Braitheann Contae na Mí an-iomarca ar fhoinsí fuinnimh seachtracha agus neamh-in-athnuaite. 
Cé go gcuirtear fáilte roimh fhuinneamh in-athnuaite ní mór aon fhorbairt nua d’fheirm ghaoithe 
laistigh den Mhí a shuíomh go cúramach agus é a dhearadh ionas gur féidir tionchair 
dhíobhálacha ar na radhairc agus ar na tírdhreacha atá cosanta sa Chontae a sheachaint.  

 
 
4.9.8 Na hÉifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 
 
D’uireasa Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019, ní dhéanfar measúnú cuimsitheach ar 
shaincheisteanna amhail éileamh ar uisce sa todhchaí, sainaithint agus cosaint acmhainne agus 
de thoradh sin beidh leibhéal an tsoláthair seirbhíse lag, rud a chuirfidh isteach ar fhorbairt 
reatha agus ar fhorbairt sa todhchaí.  Ina theannta sin, ní bheadh infheistíocht sa todhchaí i 
mbonneagar tábhachtach dírithe go cuí ar phríomhlimistéir forbartha.  Is éard a bheadh i gceist 
de thoradh sin seachadadh seirbhíse neamhrialta, neamhchomhordaithe as a n-eascraítear 
tionchair dhíobhálacha. 
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4.10 An Oidhreacht Chultúrtha 
 
4.10.1 Réamhrá 
 
Is féidir oidhreacht chultúrtha a shainiú mar oidhreacht réad fisiciúil agus saintréithe doláimhsithe 
de ghrúpa nó de shochaí a thugtar le grúpa nó sochaí ó na glúine roimhe sin, atá caomhnaithe 
san am i láthair agus a chothabháiltear chun tairbhe ghlúine na todhchaí. 
 
Sonraítear an méid a leanas i sainmhíniú UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúrtha:  
 
the entire corpus of material signs - either artistic or symbolic - handed on by the past to each 
culture and, therefore, to the whole of humankind. As a constituent part of the affirmation and 
enrichment of cultural identities, as a legacy belonging to all humankind, the cultural heritage 
gives each particular place its recognizable features and is the storehouse of human experience. 
The preservation and the presentation of the cultural heritage are therefore a corner-stone of 
any cultural policy. 
 
Tá go leor séadchomharthaí, grúpaí foirgneamh agus láithreáin i gContae na Mí atá 
ríthábhachtach ó thaobh na hoidhreachta cultúrtha de. Tugtar cuid de na láithreáin is tábhachtaí 
laistigh den Chontae chun suntais i Léarscáil 4.16. Is suntasach iad na láithreáin oidhreachta seo 
ó thaobh a líon agus a dtábhachta de, ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. Cuimsíonn an 
contae cuid de na láithreáin oidhreachta is tábhachtaí sa tír lena n-áirítear Láithreán Oidhreachta 
Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne agus Cnoc na Teamhrach. Anuas ar luach intreach 
oidhreacht chultúrtha na Mí, baineann an Contae tairbhe eacnamaíoch as luach turasóireachta na 
láithreán sin agus a gcumas cuairteoirí a mhealladh.  Laistigh den ilchineálacht seo de 
chineálacha agus d'úsáidí foirgnimh, áirítear déanmhais shuntasacha ó thaobh na hoidhreachta 
ailtireachta de agus lena mbaineann carachtar suaitheanta agus a mheastar gur fiú iad a 
chosaint. 
 
Anuas ar na láithreáin atá liostaithe thuas, tá roinnt mhaith láithreáin thábhachtacha eile ann lena 
mbaineann luach náisiúnta agus áitiúil agus na láithreáin a leanas san áireamh leo: 
 

 Láthair Chath na Bóinne   
 Mainistir Bheigthí  
 Na Fuarchnoic Mullach Bhaile Shláine  
 Cairn Loch Craobh  
 Sí an Bhrú  
 Teach Cholm Cille  
 Túr Lloyd   
 Caisleán Bhaile Átha Troim  

 
 

4.10.2 Séadchomharthaí Náisiúnta nó Oidhreacht Seandálaíochta 
 
In oidhreacht seandálaíochta ceantair, áirítear déanmhais, foirgníochtaí, grúpaí foirgnimh, suímh 
fhorbartha, réada so-chorraithe, séadchomharthaí do chineálacha eile chomh maith lena 
gcomhthéacs, is cuma iad a bheith lonnaithe ar tír nó faoi uisce. Tá saibhreas láithreán 
seandálaíochta i gContae na Mí, idir chairn, thuamaí pasáiste, shéipéil agus chaisleáin 
mheánaoiseacha. Mar shampla, tá suntas seandálaíochta idirnáisiúnta ag coimpléisc 
sheandálaíochta ag Brú na Bóinne, Cnóbha, Dubhadh, Teamhair agus Loch Craobh agus tá 
tábhacht seandálaíochta ar leith ag baint le bailte na hUaimhe, Ceanannas agus Baile Shláine ina 
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bhfuil déanmhais mheánaoiseacha ríthábhachtacha a mhair slán ós cionn an talaimh agus 
ionchas ann go n-aimseofaí fionnachtana seandálaíochta faoin talamh. 
 
Tá an phríomhacmhainn seandálaíochta sa chontae, Brú na Bóinne, ainmnithe mar Láithreán 
Oidhreachta Domhanda ag UNESCO.    Tá an-chuid tréithe seandálaíochta eisceachtúla ag baint 
leis an láithreán, go háirithe a chuid ealaíne meigilití, grúpáil mhór agus ilchineálach na 
séadchomharthaí agus fianaise de lonnaíocht agus de ghníomhaíocht leanúnach sa limistéar ar 
feadh thart ar 7,000 bliain (pléitear é sin go mion thíos). Cuireadh Coimpléacs na Teamhrach 
agus Láithreán Mainistreach Cheanannais le déanaí le Liosta Oidhreachta Domhanda Sealadach 
na hÉireann. 
  
Tá foráil in Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2004, le haghaidh oidhreacht 
seandálaíochta a chosaint. Bunaíodh Taifead na Séadchomharthaí agus na Láithreán (RMP) faoi 
Alt 12 den Acht um Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú) 1994 agus aithnítear déanmhais, tréithe, 
réada nó suímh liostaithe sa Taifead seo mar Shéadchomharthaí Taifeadta. Chomh maith le 
cosaint a shíneadh le gach suíomh a bhfuil fios orthu, atá aitheanta mar Shéadchomharthaí 
Taifeadta anois a chuimsiú, síneann na hAchtanna um Séadchomharthaí Náisiúnta 1930-2004 
cosaint chuig réada seandálaíochta agus láithreáin a nochtar trí chorraíl talún nó aimsiú 
timpisteach láithreáin atá suite faoin uisce. Nuair is gá, eiseoidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta 
agus Gaeltachta Orduithe Caomhnaithe lena chinntiú go dtabharfar cosaint do láithreáin a 
mheastar a bheith faoi bhagairt. Ba cheart é a thabhairt faoi deara go mbeidh faomhadh ón Aire 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ó Ard-Mhúsaem na hÉireann de dhíth maidir le haon 
iarmhairt dhíreach ar shéadchomharthaí náisiúnta faoi chúram an Stáit nó Údaráis Áitiúil faoi réir 
Alt 14 den Acht um Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 arna leasú le hAlt 5 d'Acht na 
Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 2004. Ba cheart go mbeadh tionchair fhéideartha ar 
oidhreacht seandálaíochta faoi réir ag measúnú seandálaíochta iomlán. 
 
Tá 52 Séadchomhartha Náisiúnta sa Mhí atá faoi úinéireacht nó faoi choimirce an Aire Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta. D'fhéadfaí séadchomharthaí eile a shainiú mar shéadchomharthaí 
náisiúnta má tá siad faoi úinéireacht nó faoi choimirce Údaráis Áitiúla a bhfuil freagrachtaí orthu 
faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta (1930-2004) maidir lena gcúram. 
 
Ina theannta sin tá breis agus 6000 láithreán nó déanmhas tugtha chun suntais sa Taifead 
Láithreán agus Séadchomharthaí, a bhfuil an chuid is mó acu ar thalamh atá faoi úinéireacht 
phríobháideach.  
 
Tá taifead de 1,990 Tuairisc Tochaltáin Éireannacha le haghaidh Chontae na Mí i mbunachar 
sonraí tochaltáin DAHG. Cuimsíonn an bunachar sonraí seo cuntais achoimre ar na tochaltáin ar 
fad atá déanta in Éirinn (Thuaidh agus Theas) ó 1970 go 2007. Léiríonn sé sin méid na 
hoidhreachta seandálaíochta sa Chontae. 
 

 
4.10.3 Brú na Bóinne 
 
Cuimsíonn coimpléasc seandálaíochta Bhrú na Bóinne limistéar dar mhéid 780 heicteár agus tá 
an-chuid tréithe seandálaíochta eisceachtúla ann, go háirithe a chuid ealaíne meigilití, grúpáil 
mhór agus ilchineálach na séadchomharthaí agus fianaise de lonnaíocht agus de ghníomhaíocht 
leanúnach sa cheantar ar feadh thart ar 7,000 bliain. Tá 93 Séadchomhartha Taifeadta lonnaithe 
laistigh de theorainn Bhrú na Bóinne. Tuamaí meigiliteacha Shí an Bhrú, Chnóbha agus 
Dhubhadh atá sna láithreáin is cáiliúla de na láithreáin i mBrú na Bóinne. Cheap UNESCO an 
coimpléacs mar Láithreán Oidhreachta Domhanda agus tá cur síos déanta ag UNESCO air gur 
ionann é agus ‘Europe’s largest and most important concentration of prehistoric megalithic art.’ 
Mhol UNESCO go n-ainmneofaí limistéar maolánach 2,560 ha thart timpeall ar an gcoimpléasc 
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agus tá oibleagáid dhlíthiúil ar an Stát an limistéar a chosaint de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta 
is airde.  
 
 
4.10.4 Cnoc na Teamhrach 
 
Meastar go bhfuil Cnoc na Teamhrach ar phríomhláthair shearmanach agus mhiotaseolaíoch na 
hÉireann, agus is croílár é de thírdhreach mór seandálaíochta lena mbaineann na céadta láithreán 
suntasach. Deirtear gurb é dTeamhair, atá Ceilteach ó thaobh bunaidh de, an láthair inar éirigh le 
Naomh Pádraig na Gaeil a thiontú faoin gCríostaíocht go luath sa chúigiú haois, agus gurbh í 
láithreán corónaithe Ríthe na hÉireann idir an séú haois agus an dóú haois déag. Tá Teamhair ar 
cheann de na príomhláithreáin is tábhachtaí uile de thírdhreach chultúrtha na hÉireann. 
 
4.10.5 An Oidhreacht Thionsclaíoch  
 
Tá stráicí suntasacha d'uiscebhealaí sa Chontae idir uiscebhealaí atá i bhfeidhm agus uiscebhealaí 
atá tréigthe agus bonneagar iarnróid stairiúil mar aon le muilinn agus áitheanna aoil ar ionann iad 
agus déantúsáin oidhreachta thábhachtacha.  Rinne Comhairle Contae na Mí staidéar a thabhairt 
chun críche ar Oidhreacht Thionsclaíoch an Chontae agus thiomsaigh bunachar sonraí bunaithe 
ar na foinsí cartagrafacha agus stairiúla atá ann, agus ar fhaisnéis atá cuimsithe laistigh de 
bhunachair shonraí reachtúla ábhartha amhail Taifead na Séadchomharthaí agus na Láithreán. 
 
 
4.10.6 Oidhreacht Ailtireachta  
 
4.10.6.1 Déanmhais Chosanta agus Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
Tá oidhreacht ailtireachta thar a bheith éagsúil agus saibhir i gContae na Mí agus í mar 
dhlúthchuid de thírdhreach na tíre. In 1999 sheol an Rialtas pacáiste beart a bhfuil sé mar aidhm 
acu ár n-oidhreacht thógtha a chosaint. Tá an córas bunaithe ar cheanglas reachtúil go mbeadh 
cosaint foirgneamh atá ina n-ábhar spéise ó thaobh ealaíne, ailtireachta, stairiúla, cultúrtha, 
seandálaíochta, eolaíochta, teicniúla nó sóisialta de ina cuspóir éigeantach de Phlean Forbartha 
na nÚdarás Áitiúil go léir. Tiomsaítear na foirgnimh agus na déanmhais sin ar chlár ar a dtugtar 
an “Taifead ar Dhéanmhais Chosanta”. Tá 1,422 déanmhas cosanta lonnaithe i gContae na Mí. 
 
4.10.6.2 An Ailtireacht Dhúchasach 
Is ionann an Oidhreacht Dhúchasach agus foirmeacha agus saghsanna foirgnimh thraidisiúnta 
áitiúla agus réigiúnacha ina n-úsáidtear ábhair dhúchasacha, agus gan “móiréis ailtireachta 
ardnósacha” .i. tithe agus áiteanna oibre na ngnáthdhaoine tógtha ag daoine áitiúla le hábhair 
áitiúla. Tá sé seo i gcodarsnacht leis an ailtireacht fhoirmiúil, amhail tithe móra na mionuaisle, 
séipéil agus foirgnimh phoiblí, a bhí deartha ag ailtirí nó innealtóirí go minic. 
 
Tithe cónaithe is ea iad an chuid is mó de na foirgnimh dhúchasacha. I measc samplaí de 
struchtúir eile a d’fhéadfadh a bheith sa chatagóir seo, áirítear siopaí, tithe amuigh, muilinn, áith 
aoil, áitribh feirme, ceártaí, geataí agus piaraí geataí. 
 
4.10.6.3 An Fardal Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta (NIAH) 
Bunaíodh an Fardal Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta (NIAH) de réir fhorálacha Acht na 
hOidhreachta Ailtireachta (Fardal Náisiúnta) agus na Séadchomharthaí Stairiúla (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 1999. Faoin bhFardal, rinneadh suirbhéireachtaí ar oidhreacht ailtireachta iar-
1700 na hÉireann ar fud na tíre. Mar chuid den tionscnamh, rinneadh suirbhéireacht ar an Mí in 
2002. Tá na déanmhais spéise atá le fáil ar fud an Chontae liostaithe ann. San áireamh leis na 
déanmhais seo, áirítear Caisleáin, Tithe Geata, Baoiseanna, Tithe Feirme agus Teachíní atá le 
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feiceáil ar fud na tuaithe, agus cuimsítear roinnt foirgnimh bhreátha thréimhsiúla i mbailte 
oidhreachta na Mí – Ceanannais agus Baile Shláine.   
 
4.10.6.4 Limistéar Caomhantais Ailtireachta  
Cuirtear oibleagáid reachtúil ar na hÚdaráis Phleanála in Alt 81 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000-2011, a áirithiú go n-áireofaí i ngach plean forbartha cuspóirí maidir le caomhnú 
nádúir áite, ceantair, grúpa déanmhas nó bailedhreacha atá mar seo a leanas: 
 

a)  ar díol spéise ar leith é nó í, nó atá luachmhar, ó thaobh staire, 
ailtireachta, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta 
nó teicniúla de, nó 

b)  a chuireann le léirthuiscint ar dhéanmhais chosanta. 
 
Tá limistéir dá leithéid sainithe mar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta agus, ós é go bhfuil siad 
curtha san áireamh leis an bPlean Forbartha, tá rialú níos fearr ar an gcineál forbartha agus dá 
réir sin laghdaítear na teagmhais d’fhorbairt, de scartáil agus d’athrú neamhchuí laistigh den 
limistéar sainithe. Tá 21 Limistéar Caomhantais Ailtireachta i gContae na Mí: 
 

 Diméin Ard Breacáin 
 Baile Átha Buí 
 Dún Búinne 
 Diméin Chaisleán Dhún Samhnaí 
 Diméin Cheanannais 
 Baile Iúiliáin 
 Cill Mheasáin 
 An Inse  
 Maigh Dearmhaí 
 Maigh nEalta 
 Diméin an tSeandroichid 
 An Seanchaisleán 
 Baile Shláine 
 Diméin Chaisleán Bhaile Shláine 
 Coimpléasc Mhuileann Bhaile Shláine 
 Cnoc an Línsigh 
 Diméin Somerville 
 Diméin Stigh Colláin  
 An Uaimh 
 Baile Átha Troim 
 Ceanannas 

 
Ullmhaíodh agus foilsíodh ráitis mhionsonraithe nádúir lena n-áirítear treoir phleanála le haghaidh 
thromlach na Limistéar Caomhantais Ailtireachta laistigh de Chontae na Mí, agus tá an chuid eile 
le hullmhú i rith shaolré an phlean.  
 
4.10.6.5 Bailte Oidhreachta 
Anuas ar láithreáin aonair de shuntasacht chultúrtha, tá dhá Bhaile Oidhreachta i gContae na Mí 
.i. Ceanannas agus Baile Átha Troim atá saincheaptha ag Bord Fáilte mar gheall ar a n-acmhainní 
oidhreachta uathúla agus mar gheall ar an bhféidearthacht forbairt agus fás turasóireachta a 
bhaint amach.  
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4.10.7 Tírdhreacha Cultúrtha 
 
Is cuid thábhachtach é nádúr tírdhreacha limistéar an Phlean, go háirithe na séadchomharthaí 
réamhstairiúla, de stair chultúrtha an limistéir trína léirítear nádúr lonnaithe ghníomhaigh an 
limistéir thar na céadta bliain.  Tá oidhreacht tírdhreacha shaibhir ann, go háirithe Brú na Bóinne, 
Teamhair, Loch Craobh agus láithreán Chath na Bóinne; ceann de na himeachtaí is mó tábhacht i 
stair na hÉireann ag a raibh tionchar ar stair na hEorpa uile. 
 
Ghlac Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) leis an 
gCoinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a Chosaint (an 
Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda) in 1972 agus dhaingnigh Éire é in 1991. 
Sainítear sa Choinbhinsiún na cineálacha láithreán nádúrtha nó cultúrtha ar cheart iad a mheas 
chun a bheith curtha san áireamh leis an Liosta Oidhreachta Domhanda. Leagtar amach sa 
Choinbhinsiún na dualgais atá ar Stáit maidir le láithreáin fhéideartha a shainaithint agus a ról 
chun iad a chosaint agus a chaomhnú. Moltar do Pháirtithe na Stát cosaint na hoidhreachta 
cultúrtha agus nádúrtha a chomhtháthú i gcláir pleanála réigiúnacha.  Ceapadh Brú na Bóinne 
mar Láithreán Oidhreachta Domhanda de chuid UNESCO i mí na Nollag 1993 agus gabhann 
ceanglas leis an stádas ainmnithe go ndéanfar é a chosaint agus a chaomhnú mar gheall ar a 
shárluach uilíoch. 
 
 
4.10.8 Saincheisteanna Comhshaoil Reatha 
 
Is ionann an Oidhreacht Chultúrtha, lena n-áirítear gach gné lena mbaineann, agus acmhainn 
fhinideach, acmhainn ar gá í a chosaint ionas go ndéanfar na glúine amach romhainn a shaibhriú. 
Dá réir sin, ní foláir nó nach gceadófar forbairt a meastar go mbeadh tionchar díobhálach i gceist 
léi ar dhéanmhais, ar ghnéithe, ar limistéir stairiúla srl. Ní mór don Údarás Áitiúil cur chuige 
réamhghníomhach a chothabháil, ag obair i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí agus le ranna 
éagsúla an stáit agus le páirtithe leasmhara d’fhonn cosaint leanúnach na gné seo den 
chomhshaol a áirithiú. 
 
I láthair na huaire is é an baol is mó d’oidhreacht chultúrtha Chontae na Mí an brú forbartha a 
d’fhéadfadh a bheith freagrach as caillteanas nó as lagú gné atá tábhachtach.   Ina theannta sin 
aithnítear go bhfuil luach eacnamaíoch ag ár n-oidhreacht atá thar a bheith luachmhar ó thaobh 
na turasóireachta de.  Fós féin, ní mór turasóireacht neamh-inbhuanaithe a sheachaint agus a 
bheith cúramach a áirithiú go mbaintear cothromaíocht cheart amach idir an gnóthachan 
eacnamaíoch atá infhaighte ón oidhreacht chultúrtha agus na déanmhais / láithreáin spéise a 
chaomhnú.  Ní mór láithreáin amhail Brú na Bóinne agus láithreán Chath na Bóinne, go háirithe, 
a bhainistiú go cúramach ionas go ndéanfar a sláine chultúrtha a chothabháil. 
 
Tá limistéar Bhrú na Bóinne an-íogair do gach cineál forbartha nua, go háirithe tithíocht, 
déanmhais mhóra talmhaíochta, tionscail eastóscacha, foraoisiú tráchtála agus crainn nó 
déanmhais arda eile a chuirfeadh isteach ar an radharc ar feadh an ghleanna.  Tá líon mór 
radharc agus dreach atá íogair i leith foirmeacha neamhchuí forbartha.  
 
 
4.10.9 Na hÉifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 
 
Tá na tírdhreacha, láithreáin, déanmhais agus déantúsáin trína gcomhdhéantar oidhreacht 
chultúrtha Chontae na Mí lárnach d’fhéiniúlacht agus do nádúr an Chontae. D’uireasa Phlean 
Forbartha Chontae na Mí 2013-2019, is cosúil go mbeadh tionchair throma dhíobhálacha i ndán 
d’oidhreacht chultúrtha Chontae na Mí ós rud é go mbeadh forbairtí ceadaithe i limistéir 
neamhchuí. Ní bheadh tírdhreacha Chontae na Mí, lena n-áirítear léargais agus radhairc 
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thábhachtacha, cosanta a thuilleadh ós rud é nach mbeadh sriantaí ar fhorbairtí neamhchuí i 
bhfeidhm.  
 
Is cosúil go mbeadh drochthionchar indíreach i gceist mura mbeadh Plean Forbartha ann ar 
thaitneamhacht chultúrtha agus ar luach turasóireachta láithreáin oidhreachta Chontae na Mí. 
D’fhéadfadh tionchair shuntasacha ar dhéantúsáin seandálaíochta fho-ithreach a bheith i gceist le 
forbairtí neamhrialaithe ad-hoc. Ina theannta sin, ní bheadh sé indéanta éifeachtaí carnacha 
forbairtí aonair a mhonatóiriú go réidh nó a chomhordú agus a mheasúnú maidir lena n-éifeachtaí 
ar an tírdhreach seandálaíochta, ar an gcomhshaol tógtha agus ar Limistéir Chaomhantais 
Ailtireachta. 
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4.11 An Tírdhreach  
 

4.11.1 Réamhrá 

 
Sainmhínítear tírdhreach mar seo a leanas i gCoinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa, 2000: 
 
Limistéar, arna fheiceáil ag daoine, a bhfuil carachtar faoi leith aige de bharr idirghníomhú tosca 
nádúrtha nó tosca daonna nó an dá rud le chéile. 
 
Cuimsíonn coincheap an tírdhreacha gach ar féidir a fheiceáil trí amharc ar limistéar talaimh .i. an 
comhshaol infheicthe ina iomláine. Is ionann an tírdhreach agus an comhthéacs ina dtarlaíonn 
gach athrú agus is áis é trína gcothaítear braistint áite nó féiniúlacht uathúil laistigh de limistéar. 
Bíonn an tírdhreach ag athrú de shíor, trí ghníomhartha an nádúir agus trí idirghabháil daoine 
freisin. Dá réir sin, is é an dúshlán atá ann athrú agus forbairt a thabhairt i gcrích i modh a 
chuireann leis an tírdhreach seachas díobháil a dhéanamh dó. 
  
Tá tírdhreach saibhir ilchineálach ag Contae na Mí le gnéithe stairiúla a théann siar go dtí aimsir 
na réamhstaire agus mórán ionad ar díol spéise do thurasóirí iad a bhaineann lena hoidhreacht.  
Tá ceangal láidir ag an gcontae i gcónaí leis an talmhaíocht thraidisiúnta agus tacaíonn an 
tírdhreach le réimse leathan gnáthóg in ainneoin d’fhás mear an daonra chónaithigh.  Is é an 
t-idirghníomhú idir na gnéithe sin go léir a dhéanann tionchar ar nádúr an tírdhreacha le 
haghaidh na nglún atá le teacht. 
 
Is contae intíre den chuid is mó í an Mhí ach tá réise ghearr cósta ann san áireamh. Tránna 
leathana gainimh agus inbhir abhann is mó atá i gceist leis an gcósta sin.  Táirgeadh féaraigh 
agus beostoic is mó atá i gceist le talmhaíocht.  Tá feirmeacha tráchtála agus graífheirmeacha ar 
mórscála lonnaithe i ndeisceart agus in oirthear an Chontae.  Cé nach bhfuil an fhoraoiseacht 
tráchtála ann go forleathan, tá roinnt plandálacha foraoiseachta móra sa Chontae.  Tá a 
bhformhór suite sna hísealchríocha agus mar sin cuirtear teorainn le drochthionchair amhairc.  Tá 
garráin agus coillearnacha leathdhuilleogacha ann go forleathan agus tá crainn lánfhásta timpeall 
ar ghnéithe stairiúla amhail ráthanna agus reiligí, agus iad ina ngnéithe tarraingteacha ar díol 
suntais iad sa tírdhreach. Tá pócaí luachmhara de sheanfhearainn choille le fáil ar fud an 
Chontae. 
 
Is cion tairbhe suntasach iad tírdhreacha áitiúla, lena n-áirítear gnéithe amhail aibhneacha, 
sruthanna, linnte, turlaigh, fearainn choille, fálta sceach agus teorainneacha goirt, maidir le 
taitneamhacht agus suaitheantas áitiúil na dtírdhreach uirbeach agus tuaithe araon. Is iad na 
tírdhreacha sin is mó atá i mbaol ó athrú buan de dheasca forbartha. Is cion tairbhe suntasach 
iad fálta sceach, criosanna foscaidh agus ballaí cloiche do dhealramh agus do nádúr an 
chomhshaoil áitiúil agus is tábhachtach iad freisin do ghnáthóga fiadhúlra. 
   
Faoi mar atá pléite i gcuid 4.10, tá saibhreas oidhreacht thógtha lonnaithe sa Chontae, agus tá 
lár stairiúil cuibheasach slán fós i dtrí cinn de na bailte.  Ceanannas, Baile Átha Troim agus an 
Uaimh atá iontu sin.  Tá Ceanannas agus Baile Átha Troim ainmnithe mar Bhailte Oidhreachta.  
Cuimsíonn an Contae an-chuid lonnaíochtaí beaga, a dtugtar gráigeanna orthu, a bhíonn tógtha 
thart timpeall ar chrosbhóithre. Le blianta beaga anuas cuireadh an-chuid de na lonnaíochtaí sin 
faoi bhrú millteanach tógála agus rinneadh forleathnú orthu i bhfad níos faide ná an bunscála a 
bhain leo.  Ina mhalairt de chás, níl i ngráigeanna áirithe eile ach braislí tuaithe cuibheasach 
iargúlta d’fhoirgnimh dhúchasacha. 
 
Tugtar forbhreathnú cuimsitheach ar thírdhreach Chontae na Mí agus ar na saincheisteanna lena 
mbaineann sa Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha a ullmhaíodh in 2007. Chun críocha an 
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staidéir sin tá tírdhreach an Chontae roinnte ina gCineálacha Nádúir Tírdhreacha agus tá tuilleadh 
roinnte déanta orthusan ina Limistéir Nádúir Tírdhreacha. Tugtar Limistéir Nádúir Tírdhreacha na 
Mí agus a n-íogaireachtaí faoi seach chun suntais i Léarscáil 4.17.  
 
 
4.11.2 Cineálacha Nádúir Tírdhreacha 
 
Is limistéir chomhchineálacha lena mbaineann nádúr ar leith iad Cineálacha Nádúir Tírdhreacha 
(LCTanna) a d’fhéadfadh a bheith i roinnt áiteanna ar fud an Chontae.  Tá siad cosúil lena chéile 
ó thaobh a dtréithe foriomlána de, ach d’fhéadfadh éagsúlacht a bheith i riocht agus i gcáilíocht 
na gcomhpháirteanna aonair.  Tá Cineálacha Nádúir Tírdhreacha roinnte a thuilleadh ina Limistéir 
Nádúir Tírdhreacha (LCAnna) atá ina limistéir atá sainiúil go geografach agus atá lonnaithe ar fud 
an Chontae. 
 
Tá an Contae roinnte i 4 Limistéar Nádúir Tírdhreacha: 
 

1) Cnoic agus Limistéir Ardtailte 
2) Limistéir ísealchríche 
3) Conairí agus Inbhir Abhann 
4) Limistéir Chósta 

 
4.11.2.1 Cnoic agus Limistéir Ardtailte 
Is gné shuntasach den Chontae iad na cnoic agus na hardtailte, go háirithe i dtuaisceart agus in 
iarthar an Chontae.  Faightear radhairc lánléargais ó bheanna na gcnoc sin ar an tírdhreach 
ísealchríoch laistigh den Chontae agus níos faide anonn.  Is cnoic shuntasacha iad Cnoc na 
Teamhrach, Cnoc na Scríne agus Cnoc Shláine de bhíthin na séadchomharthaí atá ar a mullach 
chomh maith lena dtopagrafaíocht.  
 
Tá gnéithe tábhachtacha stairiúla sna cnoic agus ar na hardtailte agus láithreáin agus gnéithe 
seandálaíochta go líonmhar orthu.  Tá raidhse iarsmaí réamhstaire go háirithe ar Chnoic Loch 
Craobh agus na Teamhrach agus tá fianaise ar fáil de dhaoine a bheith ag cur fúthu ann a théann 
siar 9,000 bliain. 
 
Mar gheall ar a luach stairiúil agus cultúrtha agus na radhairc uathu , is acmhainn luachmhar iad 
na cnoic ó thaobh na turasóireachta de.  Faoi láthair, áfach, is aonáin iad atá iargúlta agus 
leithlisithe go pointe áirithe.  Bheadh roinnt limistéar ardtailte íogair ó thaobh forbartha nua mar 
gheall ar a nádúr iargúlta agus a sainghnéithe tírdhreacha, ar nós ballaí cloiche singile. 
 
4.11.2.2 Limistéir Ísealchríche 
Tá an cineál nádúir ísealchríche ar an gcineál nádúir is mó maidir le méid an limistéir a 
chlúdaíonn sé.  Talmhaíocht is ea an úsáid is mó a bhaintear as an talamh de thairbhe a 
ardcháilíochta.   Tá flúirse diméinte ón 18ú haois i ndeisceart an Chontae le limistéir fhairsinge de 
choillearnacha measctha agus d’fhearann páirce le ballaí bunúsacha cloiche timpeall orthu, rud a 
chruthaíonn tírdhreach tarraingteach le haghaidh na dtithe eastáit atá líonmhar. 
 
Tá carachtar iata ag go leor de na hísealchríocha le conairí bóthar faoi chrainn aibí, fálta dlútha 
sceach, agus fearann páirce coillearnaí.  Is gné luachmhar sa limistéar seo na radhairc ar chríoch-
chomharthaí sna limistéir ardtailte máguaird. Ba cheart na radhairc ar chnoic Loch Craobh, na 
Teamhrach agus na Scríne, chomh maith le mótaí, ráthanna agus mullaigh cnoic a bhfuil coillte 
orthu a choinneáil. 
 
Rinneadh forbairt fhairsing le blianta beaga anuas ar an ísealchríoch mar gheall ar an mbrú ó 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Bhí athrú mar gheall ar sin ar nádúr an tírdhreacha.  Mar 
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shampla ní bhíonn an éagsúlacht stíleanna ailtireachta i gcoitinne i gcomhréir leis an stíl stairiúil 
dhúchasach. 
 
4.11.2.3 Conairí agus Inbhir Abhann 
Tá na hísealchríocha a bhfuil cur síos orthu thuas roinnte ag roinnt conairí tábhachtacha abhann.  
Is í an Bhóinn an chonair abhann is mó agus is suntasaí den chineál seo.  Síneann an abhainn ó 
chúinne thiar theas an Chontae trí Bhaile Átha Troim, an Uaimh (áit a bhfuil cumasc leis an 
Abhainn Dhubh), Bhaile Shláine agus trí Dhroichead Átha.  Tá an abhainn iata faoi chrainn ar 
feadh cuid mhaith na abhann.  Tá radhairc den scoth le fáil ar an mBóinn ar feadh a chúrsa 
lúbaigh tríd an tuath go háirithe i gceantar Bhaile Shláine áit a bhfuil abhainn suite i ngleann mór 
réthónach.   
 
Síneann an Abhainn Dhubh idir Ceanannas agus an Uaimh áit a mbíonn sé cumaiscthe leis an 
mBóinn.  Is beag an fhorbairt atá déanta ar chonairí aibhneacha Ainí agus Ailbhinne agus 
ardluach éiceolaíoch acu dá réir.  Tá an dá inbhear go dlúth faoi chrainn, go háirithe an Ainí, iad 
neamhchorraithe a bheag nó a mhór agus dá réir sin tá siad thar a bheith leochaileach.   
 
Tá an Chanáil Ríoga in aice le teorainn theas an Chontae agus is toradh tionsclaíochta an 19ú 
haois go príomha é.  Forbraíodh roinnt bailte sa Mhí mar gheall ar láithreacht na canála.  Is 
ionann gach abhainn agus canáil agus ionchas turasóireachta agus áineasa lena n-áirítear 
iascaireacht, spaisteoireacht, rothaíocht agus spóirt uisce. 
 
4.11.2.4 Machaire Cósta 
Tá cósta Chontae na Mí gearr go leor, níl i gceist leis ach timpeall ar 10 km ar fhad  Tá inbhir na 
Bóinne agus na hAiní suite i lár limistéir fhairsinge tránna gainimh.  Tá an cósta neamhchorraithe 
a bheag nó a mhór agus nádúr iargúlta ag gabháil leis seachas limistéir chomhthógtha Bhaile an 
Bhiataigh, na hInse agus Bhaile Uí Mhornáin.  Is casta iad an tírdhreach agus an muirdhreach 
lena mbaineann gnáthóga éagsúla agus conairí abhann atá go mór faoi chrainn. Mar sin féin, ní 
réitíonn na forbairtí cois farraige lena mbaineann na lonnaíochtaí leis an gcur síos sin ná le luach 
scéimhe ginearálta an chineáil sin. 
 
 
4.11.3  Limistéir Nádúir Tírdhreacha  
 
Tá cur síos mionsonraithe ar na limistéir nádúir tírdhreacha i gContae na Mí leagtha amach in 
Aguisín 7 den Mheasúnacht ar Nádúr Thírdhreach na Mí. Leagtar amach íogaireacht gach 
Limistéir Nádúir Tírdhreacha mar aon leis an gcineál forbartha atá inghlactha go ginearálta 
laistigh de gach limistéar áirithe. Meastar gur ionann cnoic Ghleann na Bóinne, na Teamhrach, na 
Scríne agus cnoic Loch Craobh agus Shliabh na Caillí agus tírdhreacha ardluacha faoi leith. 
 
Leagtar amach ar Thábla 4.15 lastall cumas féideartha gach Limistéir Nádúir Tírdhreacha le 
haghaidh aicmí éagsúla forbartha. Rangaítear cumas Neamhní, Íseal, Measartha nó Ard ar gach 
limistéar maidir leis na 10 gcineál forbartha atá liostaithe. Léirítear sa tábla go bhfuil cumas 
Limistéar Nádúir Tírdhreacha Loch Craobh agus Shliabh na Caillí teoranta nó nach bhfuil aon 
chumas iontu go ndéanfaí aon fhorbairt bhreise iontu seachas cumas measartha maidir le 
Saoráidí do Chuairteoirí nó Bithmhais agus Foraoiseacht. Tá ardchumas ann áfach go ndéanfaí 
athchóiriú ar na foirgnimh atá ann cheana. Tá cumas íseal bainteach le Gleann na hAiní go 
ndéanfaí forbairt bhreise ar a thírdhreach agus tá cumas íseal ag Gleann na Bóinne maidir le gach 
cineál forbartha seachas cumas measartha le haghaidh saoráidí do chuairteoirí agus na saoráidí 
atá ann cheana a athchóiriú.   
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 Cumas Féideartha chun freastal ar fhorbairt: Íseal, Measartha, Ard 

Limistéar Nádúir Tírdhreacha 

1. 
Foirgnimh 
ar 
Mhórscála 

2. 
Saoráidí 
Cuairteora 

3. Aonaid il-
tithe 
chónaitheacha 

4. Tithe 
aonair 

5. 
Foirgnimh 
atá ann 
cheana a 
athchóiriú 

6. Cáblaí 
lastuas, 
crainn, 
fostáisiúin 

7. Bóithre 
agus 
iarnróid 

8. Seirbhísí 
faoi 
thalamh 

9. Tuirbíní 
gaoithe 

10. 
Bithmhais 
agus 
foraoiseacht 

1. Ardtailte Thaobh Urchair 
Measartha-
Íseal Ard Íseal Íseal Ard Measartha Measartha Measartha Measartha Measartha 

2. Dúiche na Lochanna Thuaisceart na Mí Measartha Ard Measartha Ard Ard Íseal Measartha Measartha Measartha Measartha 

3. Ísealchríocha na hUaimhe Thuaidh Measartha Ard Measartha Íseal Ard 
Ard-
Measartha Ard Measartha Measartha Ard 

4. Cnoic Ráth Cheannaigh Measartha Ard 
Íseal - 
Neamhní Measartha Ard Íseal Measartha Measartha 

Íseal-
Measartha Íseal 

5. Gleann na Bóinne Íseal Measartha Íseal Íseal Measartha Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal 

6. Ísealchríocha Láir Measartha Ard Measartha Measartha Measartha Measartha Measartha Measartha 
Íseal-
Measartha Measartha 

7. Machairí Cósta Íseal Íseal Measartha Measartha Measartha Íseal Íseal Íseal 
Measartha-
Íseal Measartha 

8. Gleann na hAiní Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal 
9. Cnoic Bhaile an Bheileogaigh Measartha Measartha Íseal Measartha Measartha Íseal Íseal Íseal   Íseal 
10. Ísealchríocha Thlachta Measartha Measartha Íseal Measartha Measartha Íseal Measartha Íseal Íseal Íseal 

11. Ísealchríocha an Oirdheiscirt Measartha Measartha Íseal Measartha Measartha Measartha Measartha Measartha 
Íseal-
Measartha Íseal 

12. Cnoic na Teamhrach-na Scríne Íseal Measartha Íseal Measartha Measartha Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal 
13. Ísealchríocha Ráth Moliain Ard Measartha Íseal Measartha Measartha Íseal Íseal Íseal Íseal Íseal 
14.  An Chanáil Ríoga Íseal Measartha Íseal Measartha Measartha Measartha Íseal Measartha Measartha Íseal 

15. Ísealchríocha an Iardheiscirt Measartha Ard Íseal Íseal Ard Measartha 
Measartha-
Íseal 

Measartha-
Íseal Measartha Measartha 

16. Ísealchríocha Iarthar na hUaimhe Measartha Ard Measartha Meas-Ard Ard 
Measartha-
Íseal 

Measartha-
Íseal 

Measartha-
Íseal Measartha Measartha 

17. Ísealchríocha Iardheisceart Cheanannais Measartha Ard Íseal Measartha Ard Íseal Íseal Measartha Íseal Measartha 
18. Ardtailte Loch Síleann Measartha Ard Íseal Meas-Ard Ard Íseal Íseal Íseal Íseal Measartha 

19. Cnoic Loch Craobh agus Shliabh na Caillí Íseal Measartha Neamhní 
Íseal-
Measartha Ard Neamhní Neamhní Neamhní Neamhní Measartha 

20. Gleann na hAbhann Duibhe Íseal Ard Íseal Íseal Ard Measartha Measartha Measartha  Íseal 
Tábla 4.15:  Limistéir Nádúr na Tírdhreacha agus a gcumas freastal ar fhorbairt 
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4.11.4 Radhairc 
 

Anuas ar na Limistéir agus na Cineálacha Nádúir Tírdhreacha is luachmhar iad roinnt radharc 
agus b’fhiú leanúint ar aghaidh lena gcosaint ó fhorbairt mhíchuí maidir le cineál nó scála.  Tá 
na radhairc chosanta seo a leanas liostaithe i nDréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-
2019. 
 
Rad
harc  

Suíomh 
Tuairisc 

Tábhacht 

1 Bóthar contae idir An 
Ros agus Moneybeg 

Radharc ag féachaint siar trasna tírdhreach 
measctha de choillearnach agus de chrainn a bhfuil 
imfhálú íseal acu. Loch agus spéirlínte infheicthe i 
bhfad ó bhaile. Tírdhreach saothrach ina bhfuil 
tithíocht, déanmhais talmhaíochta agus bonneagar. 

Áitiúil 

2 Bóthar contae ag 
Baile an Bheileogaigh  

Radhairc ó dheas de spéirlíne Loch Craobh. Tá 
tithíocht fhorleathan sa tulra.   

Áitiúil 

3 Bóthar contae ó R154 
ag na Buailte 

Radhairc fhairsinge siar ó dheas thar thírdhreach 
oscailte neamhfhálta go neamhchoitianta i dtreo 
spéirlíne a bhfuil tábhacht chultúrtha agus scéimhe 
aici. Cuireann tithíocht agus bonneagar bac ar an 
tulra agus ar an talamh láir.  

Réigiúnach 

4 R154 idir Baile 
Phádraig agus an 
Seanchaisleán I 

Radharc fairsing ó thuaidh thar thírdhreach fairsing 
lonnaithe ina bhfuil lonnaíochtaí, tithíocht, 
bonneagar agus talmhaíocht le feiceáil. Tá 
bonneagar agus tithíocht le feiceáil sa neastulra 
agus sa mheántulra. Beagán crainn fhásta sa tulra 
nó sa mheánfhad. Radharc fairsing ó dheas thar 
thírdhreach fairsing lonnaithe ina bhfuil dlúis ísle 
tithíochta. 

Réigiúnach 

5 R154 idir Baile 
Phádraig agus an 
Seanchaisleán II 

Radharc fairsing ó dheas thar thírdhreach fairsing 
ag a bhfuil leibhéil réasúnta íseal d'imfhálú agus 
leibhéil réasúnta íseal d'fhorbairt infheicthe.  

Réigiúnach 

6 Sliabh na Caillí Radhairc lánléargais i ngach treo, lena n-áirítear 
idirléargas idir na 3 bhinn. Suíomh ag a bhfuil 
tábhacht mhór chultúrtha agus scéimhe arb é is 
príomhthréith ann leibhéil neamhláithreacha nó 
iontach íseal d'imfhálú.  

Náisiúnta 

7 Bóthar contae idir 
Rahaghy agus Baile 
Phádraig 

Radharc fairsing thar thírdhreach tábhachtach 
scéimhe agus cultúrtha.  

Réigiúnach 

8 Bóthar contae idir 
Crois na Sceire agus 
Baile an Locha 

Radharc frámaithe ó bhóthar áitiúil thar an Loch Bán  Réigiúnach 

9 Bóthar contae idir 
Crosa Caoil agus 
Crois Mhic Aodha 

Radharc fairsing a bhfuil tábhacht chultúrtha aige. 
Spéirlíne siar thar ghnáth-thírdhreach féaraigh agus 
curaíochta ina bhfuil tithíocht fhairsing agus 
foirgnimh thalmhaíochta agus bonneagar. 

Réigiúnach 

10 Bóthar contae idir 
Crosa Caoil agus Áth 
Ghlasán 

Radharc fairsing thar limistéar talmhaíochta aibí ina 
bhfuil dlúis ísle d'fhorbairt neamhthalmhaíochta 
agus dlúis ísle de bhonneagar le feiceáil. Radharc 
fairsing de Loch Craobh agus radharc fairsing ó 
dheas ina bhfuil spéirlínte coillteacha agus cnoic i 
gcéin (Port Laoise). Tá radhairc chosúla ar fáil feadh 
cuid mhór den bhóthar seo. 

Náisiúnta 

11 Bóthar contae idir Áth 
Ghlasán agus Ráth an 
Uisce 

Radharc ó dheas: Radhairc fhairsinge thar 
ísealchríocha curaíochta. Tá leibhéil iontach íseal 
forbartha le feiceáil. Roinnt mhaith de chrainn 

Áitiúil 
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fhásta agus de ghoirt mhóra. Radharc siar: Radhairc 
fhánacha ar Loch Craobh. Patrún bunaithe 
lonnaíochta agus bonneagair.  

12 Bóthar contae idir 
Crois Chiaráin agus 
Coimíní Lloyd ag 
Caisleán an Phoill 

Radharc ó thuaidh-. Féarach agus curaíocht 
ísealchríche atá tipiciúil. Goirt cuimsithe ag crainn 
fhásta. Forbairt fhairsing le feiceáil ina bhfuil 
tithíocht, déanmhais talmhaíochta agus bonneagar 
(seachbhóthar san áireamh).  

Áitiúil 

13 Túr ag Ceanannas Radhairc lánléargais 360 céim ar an tírdhreach thart 
timpeall. Gaoil shuntasacha amhairc, lena n-áirítear 
siar go Loch Craobh agus soir ó thuaidh i dtreo Loch 
Cairlinn agus Bheanna Boirche. Áirítear leis na 
radhairc freisin limistéir fhairsinge forbartha a 
chuimsíonn bonneagar agus uirbiú. Tá tábhacht 
oidhreachta cultúrtha ag an suíomh freisin. 

Náisiúnta 

14 R163 idir Ceanannas 
agus Droim Bearach 

Radharc fairsing ó thuaidh soir ó thuaidh thar 
thírdhreach ina bhfuil lonnaíocht, bonneagar, 
feirmeoireacht mheasctha agus coillearnach 

Áitiúil 

15 Bóthar contae idir 
Droichead 
Chearbhalláin agus 
Ardlonan 

Radhairc leathana soir thar ísealchríocha 
talmhaíochta tipiciúla ag a bhfuil leibhéil ísle 
d'fhorbairt scaipthe. 

Áitiúil 

16 Bóthar contae ag dul 
ó thuaidh de Mhaigh 
Dorcha 

Radhairc ghearr-raoin soir ó thuaidh i dtreo an túir. 
Radhairc leathana siar thar choimpléasc de 
chineálacha tírdhreacha measctha - tá an radharc 
sin le feiceáil ó roinnt láithreacha feadh an bhóthair 
sin. 

Áitiúil 

17 Bóthar contae idir 
Crois Mullagheven 
agus Crois Mhic 
Gofraidh 

Radhairc fhairsinge ar shuímh i bhfad ó bhaile ó 
thuaidh agus radhairc ar Loch Cairlinn, ar Bheanna 
Boirche soir ó thuaidh. Topagrafaíocht atá an-
ilchineálach. Coillearnach sna hísealchríocha. 

Réigiúnach 

18 Bóthar contae idir 
Mullystaghan agus 
Baile Riobaird 

Radhairc fhairsinge ó thuaidh, soir ó thuaidh agus 
soir ón bpointe seo agus ó bhóithre isteach. Tá an 
talamh oscailte agus tá baic fhánacha choillearnaí 
agus topagrafaíocht choimpléacsúil ann. Tá forbairt 
le feiceáil, go háirithe i limistéir ísealchríche.  

Áitiúil 

19 Carrchlós ag Loch na 
Coille Báine 

Radharc locha soir mar a bhfuil coillearnach agus 
Teach na Coille Báine ar an léaslíne. Amharc oscailte 
soir ó thuaidh ón léaslíne. Tá leibhéil ísle forbartha 
le feiceáil sa neastalamh.  

Áitiúil 

20 Bóthar contae idir an 
Chorr Mhín agus 
Droichead 
Bhréachmaí 

Amharc ó stráice bóthair mar atá léirithe ar an 
léarscáil. Amharc ó thuaidh thar dhroimnín/chnoic 
ísle go léaslínte cóngaracha. Limistéir fhairsinge de 
choillearnach agus de ghoirt bheaga sa tulra. Tá na 
radhairc sin ann feadh cuid mhór den stráice bóthair 
sin. 

Áitiúil 

21 Bóthar contae idir 
Crois Bhaile an 
Mhuilinn agus Crois 
na hOirbhe 

Radhairc ó thuaidh ar choillearnach aibí measctha 
ardtaitneamhachta ar ghleann srutha géar mar a 
bhfuil lomáin charraige fhánacha. Tá aon fhorbairt 
cónaithe nó talmhaíochta infheicthe 
neamhláithreach. 

Áitiúil 

22 Bóthar contae idir 
Droichead Chorr an 
Tobair agus Ráth 
Lagáin 

Radhairc fhairsinge soir ó thuaidh ar léaslíne i bhfad 
ó bhaile, sléibhte san áireamh. Is beag lonnaíochta 
atá le feiceáil. Bonneagar, línte cumhachta 
comhchruinnithe sa limistéar seo timpeall an 
fhostáisiúin ar thaobh na láimhe deise. 

Réigiúnach 

23 Bóthar contae idir Radhairc fhairsinge soir ó thuaidh ar léaslíne i bhfad Réigiúnach 
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R165 agus an Mullach 
Mór 

ó bhaile, sléibhte san áireamh. Is beag lonnaíochta 
atá le feiceáil. 

24 Bóthar contae idir 
Ráth Cheannaigh 
agus Diméin Bhaile 
Phearsúin 

Radhairc leathana siar agus siar ó thuaidh thar 
thírdhreach lonnaithe ina bhfuil bonneagar agus 
tithíocht atá scaipthe go leathan agus roinnt 
lonnaíochtaí. 

Réigiúnach 

25 Bóthar contae idir 
Baile an Óraigh agus 
Craobhóid I 

Radharc fairsing, go háirithe soir ó thuaidh. 
Tírdhreach saothrach, lonnaithe go dlúth.  

Réigiúnach 

26 Bóthar contae idir 
Ráth Cheannaigh 
agus Baile Dhroiminn 

Radhairc fhairsinge siar thar thírdhreach saothrach 
ina bhfuil forbairt scaipthe agus coillearnach. 

Réigiúnach 

27 Bóthar contae idir 
Baile an Óraigh agus 
Craobhóid II 

Radharc soir ó dheas. Radhairc iontach i bhfad ó 
bhaile thar thírdhreach lonnaithe. Réasúnta oscailte. 
Coillearnach aibí sa tulra. Dlús íseal d'fhorbairt 
infheicthe soir ó dheas. Tá línte cumhachta agus 
tithe le feiceáil siar ó dheas 

Réigiúnach 

28 Bóthar contae idir 
Crois Ráth 
Cheannaigh agus 
Crois na Sailí 

Radharc soir ó thuaidh thar thírdhreach saothrach 
ina bhfuil goirt mhóra, míreanna coillearnaí, agus 
leibhéil ísle d'imfhálú. Tá lonnaíochtaí agus 
bonneagar le feiceáil.  

Áitiúil 

29 Carrchlós ag Mullach 
Bhaile Shláine 

Radharc fairsing soir agus soir ó dheas thar 
thírdhreach lonnaithe saothrach oscailte. Tá 
tithíocht nua-aimseartha agus forbairt talmhaíochta 
le feiceáil. 

Náisiúnta 

30 Mullach Bhaile 
Shláine 

Lánléargas fairsing thar thírdhreach lonnaithe 
saothrach oscailte. Tá tithíocht nua-aimseartha agus 
forbairt talmhaíochta le feiceáil. 

Náisiúnta 

31 Bóthar contae idir 
Canáil na Bóinne 
agus an Ghráinseach 
Gharbh 

Is féidir radhairc uaineacha ar an bpríomhthuaim i 
Sí an Bhrú a fháil ó chuid mhór pointí feadh an 
bhóthair sin agus i limistéir chóngaracha. Is minic a 
bhíonn infheictheacht ann [níos lú sa samhradh] de 
réir an méid cothabhála a dhéantar ar fhálta sceach, 
cinntithe de réir séasúir. 

Idirnáisiúnta 

32 Ag an gCrois amach 
den bhóthar contae ó 
thuaidh den N51 

Radharc fairsing soir agus siar a chuimsíonn 
coillearnach agus goirt mhóra neamhfhálaithe sa 
tulra. Tá tírdhreach saothrach lonnaithe le feiceáil i 
ngach treo. Dlús iontach íseal de lonnaíocht sa tulra 
go dtí fad na talún láir. 

Áitiúil 

33 Ag Crois Bhaile an 
Phrútaigh ar R162 

Radharc fairsing soir go suíomh i bhfad ó bhaile thar 
thírdhreach lonnaithe. Uirbiú dlúth ar thaobh na 
láimhe deise den radharc. Níos oscailte ach 
neamhfhorbartha go fóill ar thaobh na láimhe clé. 

Áitiúil 

34 N2 idir Baile Shláine 
agus Baile na Rátha 
ag Crois McGrunder 

Radharc ar Ghleann na Bóinne agus radharc oscailte 
ar Chnóbha agus ar Shí an Bhrú. Comhdhéanamh 
measctha de thírdhreach saothrach. Tá Baile Shláine 
le feiceáil ar chlé (siar). Tá bóithre agus teach le 
feiceáil.  

Idirnáisiúnta 

35 Bóthar contae idir an 
Pháirc Álainn agus 
Baile Phaghain 

Radharc siar ó thuaidh thar thírdhreach lonnaithe 
ina bhfuil lonnaíochtaí agus bonneagar (líne 
chumhachta, feirm ghaoithe, bóithre le feiceáil). 
Cuid mhór míreanna coillearnaí. 

Réigiúnach 

36 Bóthar contae ó 
thuaidh ó Chrois 
Bhaile an Bhrúnaigh 
ar R153 I 

Radharc siar ó thuaidh thar thírdhreach saothrach 
ina bhfuil déanmhais talmhaíochta amhairc 

Áitiúil 

37 Bóthar contae ó Radharc soir ó dheas thar thírdhreach saothrach ina Áitiúil 
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thuaidh ó Chrois 
Bhaile an Bhrúnaigh 
ar R153 II 

bhfuil déanmhais talmhaíochta amhairc 

38 Ag Cnoc an Chairn ar 
bhóthar contae ó 
thuaidh ó Chrois Uí 
Chathasaigh ar R153  

Radharc siar ó dheas ar léaslíne i bhfad ó bhaile 
thar thírdhreach lonnaithe ina bhfuil lonnaíocht 
amhairc, bonneagar agus tithíocht ar imeall na 
hUaimhe 

Áitiúil 

39 Ag Baile Sheáin ar 
bhóthar contae ó 
dheas ó Chrois Uí 
Chathasaigh ar R153 

Radharc fairsing ó thuaidh thar thírdhreach 
saothrach ina bhfuil bonneagar infheicthe (líne 
chumhachta, mórbhóthar) agus forbairt cónaithe 
scaipthe 

Áitiúil 

40 Ar bhóthar ó dheas ó 
Séipéal Cannistown 
agus M3  

Radharc fairsing soir ó dheas agus ó dheas den 
chuid is mó thar thírdhreach lonnaithe ina bhfuil 
bonneagar (mótarbhealach), línte cumhachta, 
páirceanna imeartha agus tithe. 

Áitiúil 

41 Ar bhóthar contae idir 
Droichead Dhústúin 
agus Crois Ghearla 

Radharc ó dheas i dtreo Chnoc na Teamhrach thar 
thírdhreach oscailte mar a bhfuil dlús suntasach 
forbartha soir agus coillearnach siar. Tá bonneagar 
ann, lena n-áirítear bóthar, líne chumhachta 220kV 
agus crainn uillinn. 

Réigiúnach 

42 Ar bhóthar contae idir 
Beigthigh agus Crois 
Ballinter 

Tá radharc ann ar feadh 500m thar thaobh tíre 
comhréidh neamháitithe ag a bhfuil beagáinín 
imfháluithe 

Áitiúil 

43 Carrchlós Chnoc na 
Teamhrach 

Radharc soir go dtí an Scrín. Tírdhreach lonnaithe. 
Gnéithe stairiúla.  

Áitiúil 

44 Cnoc na Teamhrach Radhairc lánléargais i ngach treo thar thírdhreach 
lonnaithe ag a bhfuil forbairt infheicthe, lena n-
áirítear línte cumhachta tulra, foirgnimh 
thalmhaíochta, tithe, cairéil agus bóithre. Radharc 
siar; tá barra cnoic feiceálacha eile le feiceáil i bhfad 
ó bhaile. Tá limistéir fhairsinge d'fhálta sceach agus 
de choillearnach sa tulra. Radharc ó dheas; tá 
Sléibhte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath le 
feiceáil ar an léaslíne. Tá beagán forbartha, a bheag 
nó a mhór, le feiceáil. Coillearnach mhór sa tulra. 
Radharc soir; thar thírdhreach saothrach lonnaithe 
mar a bhfuil déanmhais éagsúla agus forbairt le 
feiceáil, lena n-áirítear déanmhais stairiúla ar nós na 
Scríne. Gléasraí tionsclaíocha i bhfad ó bhaile. 
Radharc ó thuaidh; radhairc lánléargais ar léaslínte i 
bhfad ó bhaile. Cuimsíonn sé tírdhreach lonnaithe 
mar a bhfuil cuid mhór foirgneamh agus déanmhas 
le feiceáil sa neasfhad agus sa mheánfhad. Tabhair 
faoi deara go bhfuil limistéir go díreach faoin gcnoc 
ó thuaidh agus ó dheas bactha ag topagrafaíocht 
bunoscionn leis an bplean cosanta. 

Náisiúnta 

45 Ar bhóthar contae idir 
Cill Mheasáin agus an 
Caisleán Buí 

Radharc áitiúil ar bharr Chnoc na Teamhrach. Áitiúil 

46 Ar bhóthar tuaithe 
idir Cnoc Balpere 
agus Teamhair 

Tá tréith ar leith ag an mbóthar mar go dtagann sé 
trí stua crann. Is comhthéacs tábhachtach é don 
bhealach i dtreo na Teamhrach. 

Réigiúnach 

47 Séipéal na Scríne Radhairc fhairsinge lánléargais. Radharc siar: 
léaslíne i bhfad ó bhaile thar thírdhreach lonnaithe 
agus Cnoc na Teamhrach sa tulra. Tá tithíocht, 
foirgnimh feirme, bóithre agus coillearnach sa 
tírdhreach eatarthu. Radharc ó thuaidh: tá líon 

Náisiúnta 
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suntasach crann agus coillearnaí agus tithíocht 
chóngarach ann. Radharc soir ó thuaidh: lánléargas 
i bhfad ó bhaile ina gcuirtear leithinis Chairlinn san 
áireamh. Is é atá sa tulra tírdhreach saothrach 
lonnaithe ina bhfuil cuid mhór déanmhas infheicthe, 
lena n-áirítear tithe, crainn teileachumarsáide agus 
monarchana i bhfad amach. Radharc ó dheas: 
iontach fairsing (Sléibhte Bhaile Átha Cliath agus 
Chill Mhantáin agus leithinis Bhinn Éadair), faoi 
choillte go mór sa tulra agus sa mheánfhad. Tá cuid 
mhór déanmhas le feiceáil.  

48 Ar M3 ag Baile 
Bharúin 

Radharc íocónach. Radharc amháin i dtreo Chnoc na 
Scríne. Mótarbhealach sa tulra. Dlús tithíochta ar 
thaobh an bhóthair. Radharc ar léaslíne i bhfad ó 
thuaidh. 

Áitiúil 

49 Ar bhóthar contae idir 
Baile na gCailleach 
agus Treoid 

Radharc áitiúil saintréitheach i dtreo Shéipéal na 
Scríne 

Áitiúil 

50 Ar R154 idir Baile 
Átha Troim agus Baile 
an Scorlógaigh 

Radharc siar ó thuaidh thar ghoirt an-oscailte 
tuilemhá trasna na habhann, i dtreo bailiúchán 
tábhachtach d'iarsmaí oidhreachta cultúrtha 
scáthaithe ar an spéirlíne. Íomhá íocónach de 
stádas Bhaile Átha Troim mar Bhaile Oidhreachta. 
Cuid mhór forbairt nua-aimseartha le feiceáil ar 
chlé.  

Réigiúnach 

51 Ar R158 idir Baile 
Átha Troim agus 
Láithreach Cora 

Radharc fairsing ó thuaidh ó fhoirgnimh Oidhreachta 
Bhaile Átha Troim le cliathán, rud a chruthaíonn stíl 
uirbeach ar leith 

Áitiúil 

52 Tlachta Radhairc lánléargais i ngach treo ar léaslínte i bhfad 
ó bhaile. Tírdhreach an-oscailte sa tulra agus sa 
mheánfhad thar thírdhreach saothrach ina bhfuil 
beagán lonnaíochta, a bheag nó a mhór, le feiceáil, 
seachas Baile Átha Buí soir. 

Réigiúnach 

53 Ar R161 ag Droichead 
Inchatore siar ó Dhún 
Uabhair 

Radharc ó thuaidh. Radharc soir ó thuaidh ar 
chonair abhann thipiciúil ag a bhfuil fásra neamhaibí 
ó R161. Níl aon fhorbairt le feiceáil faoi láthair. Níl 
aon rud ag a bhfuil tábhacht fhollasach maidir leis 
an oidhreacht chultúrtha le feiceáil. 

Áitiúil 

54 Ar R161 ag an 
gCanáil Ríoga 

Radhairc feadh na Canála Ríoga soir agus siar ag an 
gcrosbhealach le R161 

Réigiúnach 

55 Ar Dhroichead 
Stoneford ar bhóthar 
contae idir 
Blackshade agus 
Maigh Fionn 

Radharc ó thuaidh. Radharc sa mheánfhad feadh na 
Bóinne. Tuath ísealchríche atá tipiciúil. Tá beagán 
forbartha le feiceáil. 

Áitiúil 

56 Feadh na Canála 
Ríoga ag Boolykeagh 

Radharc neamhghnách ó dheas mar a bhfuil uisce 
sa tulra le radhairc ardaithe ar léaslínte i bhfad 
amach, siar ó dheas den chuid is mó. Tá beagán 
forbartha follasach.  

Réigiúnach 

57 Bóthar contae idir 
Ráth Cuair agus 
Clonguiffin 

Radhairc siar/siar ó thuaidh ar nós an chinn seo ar 
fáil ón láthair seo mar a bhfuil bearnaí san fhál. 
Radhairc fhairsinge ar fáil ar léaslínte i bhfad i gcéin 
thar thírdhreach saothrach feirmeoireachta 
measctha ina bhfuil leibhéil ísle forbartha, a bheag 
nó a mhór. 
 

Áitiúil 

58 Bóthar contae idir An chéad radharc ar an tuaim ó dheas Réigiúnach 
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N51 agus Cnóbha 
59 Tuaim Chnóbha Radhairc lánléargais i ngach treo ó mhullach thuaim 

Chnóbha. Radhairc fhairsinge thar dhúiche 
saothrach. 

Idirnáisiúnta 

60 Droichead na 
hOibilisce ag an 
Seandroichead 

Roghnaítear an radharc siar ó thuaidh mar shampla 
de chaighdeán na taitneamhachta amhairc áitiúla ag 
an láthair seo. Suíomh ag a bhfuil tábhacht 
shuntasach amhairc agus stairiúil. Suíomh Chath na 
Bóinne.   
 

Idirnáisiúnta 

61 Cnoc ag an Reilig ag 
Síopús 

Radharc ó thuaidh; tábhacht áitiúil amhairc agus 
idirnáisiúnta stairiúil/cultúrtha. Radharc leathan ar 
ísealchríoch lonnaithe ina bhfuil uirbiú agus 
tionsclaíocht atá fairsing le feiceáil soir agus ó 
thuaidh. Tá radhairc ó thuaidh fairsing agus 
cuimsíonn siad tírdhreach cultúrtha tábhachtach a 
bhfuil suntasacht aige. Cuid mhór coillearnaí ó 
thuaidh agus siar  

Náisiúnta 

62 Bóthar contae idir 
Damhliag agus Canáil 
na Bóinne I 

Radhairc lánléargais thar thalmhaíocht mheasctha 
agus curaíocht, féarach agus coillearnach. Radhairc 
ó thuaidh agus soir - coillearnach dhlúth. Spéirlíne 
léaslíne i bhfad amach ó thuaidh agus siar.  

Idirnáisiúnta 

63 Bóthar contae idir 
Dún Uabhair agus an 
Mullach Rua 

Radharc fairsing ó thuaidh thar choillearnach, 
féarach agus curaíocht. Radharc meánfhaid ar Shí 
an Bhrú agus ar Chnóbha i lár an radhairc agus tá 
beagán forbartha le feiceáil. 

Idirnáisiúnta 

64 Bóthar contae idir 
Damhliag agus Canáil 
na Bóinne II 

Radharc fairsing ó thuaidh thar choillearnach, 
féarach agus curaíocht. Radharc meánfhaid ar Shí 
an Bhrú agus ar Chnóbha i lár an radhairc agus tá 
beagán forbartha le feiceáil. 

Idirnáisiúnta 

65 Trá na hInse Radharc ar leith ó thuaidh feadh an chladaigh ón 
Inse. 

Réigiúnach 

66 Bóthar contae idir 
Damhliag agus 
Cearna Thoir 

Radhairc lánléargais siar ó dheas go dtí ó thuaidh. 
Siar ó dheas - tá léaslínte i bhfad amach le feiceáil. 
Radhairc ó thuaidh agus siar - an-chlúdaithe ag 
tionsclaíocht agus uirbiú. 

Réigiúnach 

67 Bóthar contae idir 
Cearna Thiar agus 
Cearna Thoir 

Radhairc i bhfad ó bhaile siar ó dheas agus siar thar 
thírdhreach oscailte curaíochta ina bhfuil lonnaíocht 
fhánach agus goirt iontach mór. Is tipiciúil an 
radharc a chuirtear ar fáil. Tá radhairc chosúla ó 
chuid mhór pointí faire coibhéiseacha sa limistéar 
ginearálta.  

Réigiúnach 

68 Bóthar contae idir 
Baile an Bheileogaigh 
agus Cearna Thoir 

Radhairc ó dheas. 
Radhairc fhairsinge thar thaobh tíre talmhaíochta 
den chuid is mó ina bhfuil leibhéil réasúnta íseal 
lonnaíochta agus bonneagair. Goirt iontach mór a 
bhfuil imfhálú íseal acu. 

Réigiúnach 

69 Bóthar contae ag 
Baile an Bheileogaigh 

Radharc fairsing soir ar an bhfarraige, ar Bheanna 
Boirche agus ar léaslíne ó thuaidh den Bhóinn. 
Cuimsíonn an radharc tírdhreach lonnaithe mar a 
bhfuil tionsclaíocht, bonneagar, lonnaíocht agus 
farraige soir. Tá radhairc ó thuaidh agus soir ar na 
radhairc is tábhachtaí. 

Réigiúnach 

70 R108 idir An Aill agus 
Mullaghteelin 

Radharc fairsing soir agus ar an bhfarraige ó 
acomhal an bhóthair áitiúil le R108 

Réigiúnach 

71 Bóthar contae as 
R108 ag Snowtown 

Radharc soir. Níl aon radharc ar leith ó R106 ach tá 
radhairc fhairsinge ó dheas ón mbóthar áitiúil idir 

Réigiúnach 
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fálta sceach agus cairéal. Tírdhreach curaíochta, 
lonnaíocht infheicthe agus bonneagar fairsing.  

72 Bóthar contae idir 
Hawkinstown agus 
Gilliamstown 

Radharc leathan siar/siar ó dheas thar thírdhreach 
lonnaithe ina bhfuil radhairc chiana i dtreo na 
Scríne. Tá an tírdhreach fásmhar den chuid is mó sa 
tulra. 

Áitiúil 

73 Bóthar contae idir 
Crois Mhic Róibín ar 
R108 agus Cnoc an 
Mhuilinn Ghaoithe 

Radhairc fhairsinge soir ó thuaidh, tá sé go mór faoi 
choillte sa mheánfhad. Teaghaisí, bonneagar agus 
talmhaíocht ar thaobh na láimhe clé. Tá an radharc 
ar an spéirlíne leis an túr sainiúil saintréitheach go 
háitiúil. 

Áitiúil 

 
Tábla 4.16: Radhairc Chosanta, Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-
2019 
 
 
4.11.5 Saincheisteanna Comhshaoil Reatha 
 
Sainaithníodh sa Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha le haghaidh na Mí an borradh gan 
fasach ar an daonra sa Chontae mar chontúirt dá tírdhreacha agus dá struchtúr lonnaíochta 
stairiúil.  Is contúirt í do cháilíocht an tírdhreacha forbairt nua-aimseartha mhíchuí. In an-
chuid limistéar sa Chontae, baineadh na fálta sceach agus cuireadh fál cuaille agus sreinge 
ina n-ionad, rud a chothaigh riocht tírdhreacha oscailte ach níos laghdaithe. 
 
Tá méadú mear tagtha ar limistéir uirbeacha go háirithe laistigh d’achar comaitéireachta ón 
bpríomhchathair, rud a chreim nádúr bunúsach na mbailte seo.  I gcoitinne, níl méid na 
forbartha móire laistigh de na bailte seo ag cloí lena nádúr ná lena scála agus tá sraith 
forbairtí aonair cruthaithe gan aon tagairt dá suíomh faoin tuath.  Tá an oiread fáis tagtha ar 
roinnt lonnaíochtaí go bhfuil a gcroíthe stairiúla scartha amach ó thromlach a ndaonra agus tá 
an gaol a bhí idir limistéir uirbeacha agus a suíomh sa tírdhreach á chailliúint dá bharr. 
 
I limistéar ardtalún an Phlean, is contúirt iad rudaí a bhaineann de cháilíocht amhairc an 
tírdhreacha amhail crainn teileachumarsáide i bpointí arda feiceálacha. Rinne dearóiliú na 
bhfeirmeacha agus na dteachíní cloiche agus a n-athsholáthar ag bungalónna nua-aimseartha 
nach mbaineann leis na stíleanna dúchasacha traidisiúnta tionchar ar an limistéar freisin. 
Rinne forbairt bóithre rochtana le haghaidh crainn chumarsáide agus foraoiseachta tionchar 
díobhálach ar ghnáthóga íogaire móinteáin atá sa limistéar seo. 
 
Tá méadú mear tagtha ar limistéir uirbeacha go háirithe laistigh d’achar comaitéireachta ón 
bpríomhchathair, rud a chreim nádúr bunúsach na mbailte seo.  I gcoitinne, níl méid na 
forbartha móire laistigh de na bailte seo ag cloí lena nádúr ná lena scála agus tá sraith 
forbairtí aonair cruthaithe gan aon tagairt dá suíomh faoin tuath.  Tá an oiread fáis tagtha ar 
roinnt lonnaíochtaí go bhfuil a gcroíthe stairiúla scartha amach ó thromlach a ndaonra agus tá 
an gaol a bhí idir limistéir uirbeacha agus a suíomh sa tírdhreach á chailliúint dá bharr. 
 
Tá treocht mhéadaitheach ann go náisiúnta i dtreo tithíocht aonair i gceantair thuaithe. Cé go 
ndéantar freastal ar riachtanas áitiúil ar thithíocht leis sin, d’fhéadfadh sé tionchar 
tromchúiseach a dhéanamh ar shuíomh an tírdhreacha, má shuitear forbairtí go neamh-
mhothálach.  
 
Tá tírdhreach Chontae na Mí faoi bhrú ó roinnt fachtóirí a d’fhéadfadh laghdú ar a cháilíocht a 
thionscnamh. Is contúirt iad cleachtais nua-aimseartha feirmeoireachta ar an bpatrún gort 
traidisiúnta agus mar gheall ar sin tá laghdú tagtha ar líon na mballaí cloiche agus bhfálta 
sceach a chuireann le nádúr tuaithe dúchasach codanna móra de thírdhreach na Mí.  Is 
contúirt é brú forbartha ó limistéir uirbeacha freisin le haghaidh codanna tuaithe de Chontae 
na Mí, go háirithe na limistéir sin atá cóngarach do Bhaile Átha Cliath agus do bhailte agus 
lonnaíochtaí móra na gcontaetha máguaird.  
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San áireamh leis na rioscaí do thírdhreach na Mí tá ilroinnt, cailliúint d’iomláine an 
tírdhreacha, lagú ar nádúr dúchasach an tírdhreacha, forleathnú neamhrialaithe agus 
neamhphleanáilte de lonnaíochtaí uirbeacha, plandáil agus leathadh speiceas ionrach.  
 
 
4.11.6 Na hÉifeachtaí a bhainfeadh le Neamh-Fhorfheidhmiú an Phlean 

 
D’uireasa an Phlean Forbartha, beidh na saincheisteanna atá tugtha chun suntais thuas ann i 
gcónaí. Leoga, gan rialú cuí, tharlódh go mbeadh na saincheisteanna dianaithe as a dtiocfadh 
tuilleadh díobhála i leith an chomhshaoil.  Dá réir sin tá ról ríthábhachtach ag an bPlean 
Forbartha maidir le dul i ngleic le héifeachtaí díobhálacha ar ghné tírdhreacha an 
chomhshaoil. 
 
 
4.12 Idirghníomhaíochtaí 
 

Tá an comhshaol casta agus dinimiciúil agus bíonn gnéithe éagsúla an chomhshaoil ag 
idirghníomhú i modh atá chomh casta agus chomh dinimiciúil céanna.  D’fhéadfadh an-chuid 
iomalartuithe a bheith i gceist. Is féidir na príomh-idirghníomhaíochtaí a cháiliú nó a 
chainníochtú ar leibhéal saonta, áfach, i gcás thromlach na dteagmhas.   
 
D’fhéadfadh na hidirghníomhaíochtaí seo a bheith neamhurchóideach nó neamhfhabhrach; 
d’fhéadfaidís a bheith ceachtar de chomhréireach nó de shineirgisteach; d’fhéadfaidís a bheith 
gearrshaolach nó buan. Anuas air sin, d’fhéadfadh tionchar a bheith ag gníomh aonair nó ag 
gníomhaíocht leanúnach ar aon ghné nó níos mó ná sin den chomhshaol.  D’fhéadfadh difear 
a bheith i gceist leis an éifeacht maidir le méid, cineál agus tréimhse i gcás gnéithe éagsúla 
an chomhshaoil.   
 
Mar shampla, tá féidearthacht ann go ndéanfaí eisilteach cóireáilte a sceitheadh ó ionaid 
fuíolluisce isteach i gcórais uisce dromchla as a dtiocfadh tionchar diúltach ar cháilíocht an 
uisce.  Ar an dóigh chéanna d’fhéadfadh úsáid umar seipteach tionchar díobhálach a 
dhéanamh ar cháilíocht acmhainní screamhuisce más ag feidhmiú go neamhéifeachtach iad 
nó más suite go míchuí iad.  Rinneadh iarracht sa tuarascáil seo dul i ngleic leis na 
saincheisteanna ar an ‘mbunleibhéal’ agus dá réir sin an riachtanas a laghdú na hiomaí 
idirghníomhaíochtaí féideartha idir na gnéithe leochaileacha éagsúla den chomhshaol a phlé a 
thuilleadh.   
 
Pléadh gach gné leochaileach den chomhshaol sa tuarascáil comhshaoil ar bhonn aonair gan 
a bheith neamhfheasach ar an ngaol idir na gnéithe éagsúla.  Rinneadh iarracht sa tuarascáil 
dá réir sin na sonraí a chur i láthair i gcaoi áirithe d’fhonn an fhéidearthacht d’iarmhairtí ar 
ghnéithe eile den chomhshaol a léiriú maidir le cásanna ina bhféadfaidís tarlú nó maidir le 
cásanna ar dhóigh go dtarlóidís.   
 
D’fhonn méid an chaidrimh idir gnéithe éagsúla an chomhshaoil a aibhsiú, tugtar tásc sa 
mhaitrís atá léirithe lastall de na hidirghníomhaíochtaí atá ann idir faighteoirí comhshaoil.   
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Tábla 4.17: Idirghníomhartha Comhshaoil 
 
Gné shuntasach na maitríse ná an caidreamh idir daoine agus gach gné den chomhshaol.  Tá 
trí thátal shimplí ar cheart iad a dhíorthú ón maitrís; baineann daoine an tairbhe is mó as 
comhshaol ardcháilíochta; bíonn daoine freagrach le chéile as tionchair dhíobhálacha ar féidir 
leo tarlú; agus bíonn tionchar tromchúiseach i gceist le laghdú ar cháilíocht an chomhshaoil ar 
dhaoine.  
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5.0 CUSPÓIRÍ COMHSHAOIL STRAITÉISEACHA  

SPRIOCANNA AGUS TÁSCAIRÍ 
 
 
 
5.1 Réamhrá 
 
Is é príomhchuspóir na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta foráil a dhéanamh le haghaidh 
leibhéal ard cosanta a thabhairt don chomhshaol agus go dtabharfar aird ar chúinsí 
comhshaoil agus Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 á ullmhú agus á ghlacadh. 
 
Tá sainaithint na gcuspóirí cosanta comhshaoil atá ábhartha don Phlean Forbartha ina 
ceanglas d’Airteagal 5 den Treoir maidir le Measúnachtaí Straitéiseacha Timpeallachta. 
Cuidíonn na Cuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha le réamh-mheas, tuairisciú agus 
monatóireacht na n-iarmhairtí ar an gcomhshaol a bhíonn ann de thoradh an Phlean 
Forbartha. Mar gheall ar tháscairí is féidir na hiarmhairtí a mheasúnú agus a thabhairt chun 
suntais i modh simplí agus éifeachtach. Is féidir táscairí a úsáid chun bunús de chlár 
monatóireachta le haghaidh an Phlean a chruthú, (atá leagtha amach i gCaibidil 9 den 
Tuarascáil Comhshaoil seo) a gcuirfear na torthaí uaidh leis an gcéad Athbhreithniú eile ar an 
bPlean agus le staidéir eile. 
  
Dá réir sin d’fhonn feidhmíocht comhshaoil an Dréachtphlean Forbartha a mheasúnú agus a 
fheabhsú, rinneadh roinnt Cuspóirí Comhshaoil, atá sainiúil do gach ábhar comhshaoil, a 
cheapadh. Tá na Cuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha ina gcuid bhunúsach de phróiseas na 
Measúnachta Straitéisí Timpeallachta. Díorthaítear na cuspóirí trí chomhairliúchán idir an 
tÚdarás Pleanála agus údair na tuarascála (faoi threoir theoirlínte na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta, na beartais ábhartha idirnáisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha lena rialaítear 
cosaint/caomhnú an chomhshaoil á gcorprú) agus iad bunaithe ar straitéis fhoriomlán an 
Údaráis Phleanála chun iomláine comhshaoil limistéar an Phlean Forbartha a chosaint agus an 
limistéar feidhmeach lena mbaineann a fhorbairt ar bhonn inbhuanaithe. 
 
Tá na Cuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha leithleach ó na cuspóirí agus na beartais atá 
cuimsithe sa phlean, cé gur féidir téamacha comhshaoil a chorprú ag céim luath an phróisis 
agus an Dréachtphlean Forbartha á ullmhú i gcomhpháirt leis an Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta. Úsáidtear na Cuspóirí Comhshaoil chun measúnú a dhéanamh ar na straitéisí 
forbartha atá molta sa Dréachtphlean Forbartha, ar na beartais agus ar na cuspóirí lena 
mbaineann, d’fhonn coinbhleachtaí ar bith a d’fhéadfadh a bheith i gceist a mheas agus a 
shainaithint. Déantar achoimre ar an measúnú i gCaibidil 7, tá maitrís mheasúnachta iomlán 
curtha ar fáil in Iarscríbhinn 1. 
 
Tá Táscairí agus Spriocanna Comhshaoil bainteach le forbairt na gCuspóirí Comhshaoil 
Straitéiseacha. Éascaíonn táscairí gné mhonatóireachta na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta, agus cruthaíonn spriocanna sprioc réalaíoch agus inghnóthaithe ar féidir leis 
an Údarás Áitiúil obair a dhéanamh d’fhonn í a bhaint amach. Pléitear na táscairí go mion i 
gCaibidil 9. 
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Tábla 5.1 Cuspóirí Straitéiseacha Comhshaoil 
 
Paraiméadar 
Comhshaoil 
 

 Cuspóir 

Bithéagsúlacht B1 Éagsúlacht na ngnáthóg agus na speiceas cosanta a chaomhnú agus 
caillteanais dho-aisiompaithe a sheachaint. 

   B2 Bearta a chur chun cinn chun an bhithéagsúlacht a chosaint trí 
ghnáthóga a chruthú agus a fheabhsú nuair is féidir.  

   B3 Deiseanna a chur ar fáil le haghaidh rochtain inbhuanaithe an phobail 
ar an bhfiadhúlra agus ar áiteanna fiáine 

   B4 Dochar de dheasca forbartha do láithreáin shainithe le haghaidh 
fiadhúlra agus do speicis chosanta a sheachaint. 

 

Daonra P1 
Cáilíocht saoil daoine bunaithe ar thimpeallachtaí cónaitheacha, oibre 
agus áineasa ardcháilíochta agus ar phatrúin taistil inbhuanaithe a 
fheabhsú 

 

Sláinte an 
Duine H1 Gleorán, creathadh agus astaíochtaí ó thrácht, ó phróisis 

thionsclaíocha agus ón tionscal eastóscach a íoslaghdú 

 

Ithir S1 Cáilíocht na n-ithreach a chothabháil 

   S2 
Athúsáid inbhuanaithe tailte athfhorbraíochta a uasmhéadú, agus 
úsáid na timpeallachta forbraíochta atá ann cheana a uasmhéadú 
seachas tailte úrnua a fhorbairt 

   S3 Tomhaltas de ghaineamh neamh-inathnuaite, de ghairbhéal agus de 
shil-leagain charraige 

   S4 Méid na dramhaíola a chuirtear i líonadh talún a íoslaghdú 

 

Uisce W1 

Stádas na n-éiceachóras uisceach a chosaint agus a fheabhsú agus, 
ag féachaint dá riachtanais uisce, stádas na n-eiceachóras agus na 
mbogach talún atá ag brath go díreach ar éiceachórais uisceacha a 
chosaint agus a fheabhsú 

   W2 Úsáid uisce inbhuanaithe atá bunaithe ar chosaint fhadtéarmach na 
n-acmhainní uisce atá ar fáil a chur chun cinn 

   W3 Siltí substaintí truaillithe in uiscí a laghdú diaidh ar ndiaidh 

   W4 
Na tionchair a bhíonn ag tuilte agus ag triomaigh a mhaolú, 
leochaileacht i leith an athraithe aeráide san áireamh (adhaimsir, 
ardú ar leibhéal na farraige, creimeadh cósta) 

 

Aer A1 Gach foirmeacha aerthruaillithe a laghdú 

 A2 
Astaíochtaí gáis cheaptha teasa a íoslaghdú mar rannchuidiú chun an 
t-athrú aeráide domhanda de thionscnamh an chine daonna a laghdú 
agus a sheachaint 

   A3 Cur amú fuinnimh a laghdú, agus úsáid foinsí fuinnimh in-athnuaite a 
uasmhéadú 

   A4 Oiriúnú do thionchair an athraithe aeráide a mheasúnú, a phleanáil 
agus a bhainistiú 

   A5 An gá atá le taisteal a laghdú 
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Tábla 5.1 Cuspóirí Straitéiseacha Comhshaoil (ar lean) 
 
Paraiméadar 
Comhshaoil 
 

 Cuspóir 

Sócmhainní 
Ábhartha MA1 Úsáid na timpeallachta tógtha atá ann cheana a uasmhéadú 

   MA2 Riosca tuile agus/nó creimeadh cósta a sheachaint maidir le roghnú 
láithreán le haghaidh forbartha 

   MA3 Astarraingt uisce, rith chun srutha agus athluchtú faoi réir ag an 
gcumas iompair (cumas sa todhchaí san áireamh) a chothabháil 

   MA4 Cáilíocht agus rochtain ar shócmhainní amhail uiscígh, cumascáin, 
calafoirt, mótarbhealaí, agus gach bonneagar fisiciúil agus sóisialta. 

 

An Oidhreacht 
Chultúrtha CH1 Cosaint agus caomhnú na hoidhreachta cultúrtha a chur chun cinn, 

lena n-áirítear oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta 

 

An Tírdhreach  L1 Tírdhreacha nádúrtha agus stairiúla a gcuirtear luach orthu agus a 
dtréith agus na gnéithe laistigh díobh a chaomhnú agus a fheabhsú 
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6.0 ROGHA EILE PLEANANNA 

 
 
6.1 Réamhrá 
 
Is feidhm chriticiúil de chuid an phróisis Measúnachta Straitéisí Timpeallachta atá in eisiúint 
roghanna eile, agus tá sé riachtanach luacháil a dhéanamh ar réimse straitéisí forbartha 
roghnacha don tír laistigh de na srianta arna gcur i bhfeidhm i ngeall ar thosca comhshaoil. 
Rinneadh na pleananna roghnacha a mheas ag céim luath den phróiseas agus trí phróiseas 
atriallach le foirne an Phlean Forbartha, na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus na 
Measúnachta Cuí, roghnaíodh an cás is oiriúnaí don phlean forbartha.  
 
In Airteagal 5 de Threoir na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta, éilítear go ndéanfaí 
roghanna eile réasúnacha a mheas, ag tabhairt san áireamh cuspóirí agus scóip thíreolaíoch 
an phlean nó an chláir agus éifeachtaí comhshaoil suntasacha na roghanna atá molta.  
 
I gcomhréir le treoirlínte na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta, ba cheart do na roghanna 
eile a chuirtear chun cinn a bheith réasúnach, réalaíoch agus iad a bheith infheidhme. Ba 
cheart dóibh a bheith de réir an leibhéil straitéisigh oiriúnaigh ar a gcuirfear an Plean i 
bhfeidhm laistigh den ordlathas pleanála náisiúnta. Beidh Plean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 bunaithe i gcomhthéacs beartais arna shocrú ag ordlathas pleananna 
straitéiseacha ar leibhéal Náisiúnta agus Réigiúnach chomh maith le creat reachtúil na 
hÉireann agus na hEorpa. Dá bhrí sin, tá teorainn ar na roghanna eile atá ar fáil, agus níor 
cuimsíodh cás ‘gan ghníomh a ghlacadh’ ós rud é nach bhfuil sé réasúnach ná réalaíoch.      
 
Tá na roghanna eile molta measta i gcoinne na gCuspóirí Straitéiseacha Comhshaoil ábhartha 
maidir leis na gnéithe lárnacha den comhshaol ar dóigh go mbeidh tionchar ag forfheidhmiú 
an Phlean orthu. Aithníodh tionchair fhéideartha tríd an bpróiseas luachála agus bunaíodh 
rogha an cháis forbartha céadrogha do Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 air sin. 
Bhí sé d’aidhm leis seo tuiscint a fháil cé acu an bhfeabhsódh gach rogha comhshaol den 
chontae, an mbeadh siad i gcoimhlint leis, nó an mbeadh siad neodrach leis. 
 
Is é seo a leanas ráiteas físe Phlean Forbartha na Mí 2013-2019: 
 
An Mhí a bheith ina contae ina gcothaítear inbhuanaitheacht ar fud a pobal bríomhar, a 
geilleagair dhinimiciúil agus a hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha uathúla.  
 
Tá an plean bunaithe ar phrionsabail na forbartha inbhuanaithe, rud a chiallaíonn go mbeidh 
forbairt á cur chun cinn de réir na dtreoirlínte idirnáisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha. 
 
Mar a dúradh, ag tús an phróisis athbhreithnithe don Phlean Forbartha, cuireadh béim ar 
roinnt cásanna forbartha bunaithe ar riachtanais reatha agus tuartha an cheantair chomh 
maith leis na riachtanais reachtúla agus oibríochtúla a bhaineann le réiteach an Phlean. Go 
ginearálta, cuireadh na cásanna i ngrúpa de thrí chur chuige inmharthana an-éagsúil. Tá 
toradh éagsúil ar gach cás ó thaobh pleanála agus ó thaobh iarmhairtí comhshaoil de, agus 
déantar tuilleadh plé thíos orthu sin.  
 
Seo thíos sainmhíniú leathan ar na roghanna a mheastar: 
 

 Cás 1 - Fás Scaipthe timpeall ar lonnaíochtaí atá ann cheana féin 
 Cás 2 - Straitéis Forbartha Struchtúrtha 
 Cás 3 - Straitéis Forbartha Lárnaithe 
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6.2 Na Lonnaíochtaí 
 
Tá os cionn 40 lonnaíocht ainmnithe laistigh de limistéar Phlean Forbartha Chontae na Mí, 
lena n-áirítear purláin Dhroichead Átha, Mhaigh Nuad agus Chill Choca atá laistigh de 
theorainn an chontae.    Tá difríochtaí i méid agus cumas na lonnaíochtaí sin glacadh le 
tuilleadh forbartha. Leagtar síos ordlathas lonnaíochta sa Dréachtphlean Forbartha, a 
bunaíodh ar na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Tábla 6.1: Ordlathas Lonnaíochta Chontae na Mí 
An Cineál Lonnaíochta Ionaid 
Baile Mór Fáis I An Uaimh, Purláin Dhroichead Átha 
Baile Mór Fáis II Dún Búinne, Purláin Mhaigh Nuad 
Bailte Fáis Inbhuanaithe 
Measartha Mór 

Cill Dhéagláin, Ceanannas, Baile Átha Troim, Purláin Chill 
Choca, Dún Seachlainn22 

Bailte Beaga 
Baile Átha Buí, Baile an Bhiataigh/An Inse/Baile Uí 
Mhornáin Thoir, Damhliag, An Bóthar Buí, An 
Seanchaisleán, Ráth Tó, Steach Maoilín 

Sráidbhailte 

Baile Íomhair, Maigh Dearmhaí, An Obair, Baile Shláine, 
Cnoc an Línsigh, Cluain Aodha, Droichead Chearbhalláin, 
Carn na Ros, Cluain Ioraird, Crosa Caoil, Dún Uabhair, 
Droim Conrach, Baile Ghib, Baile Mhic Gormáin, Baile 
Iúiliáin, Baile an Cheantaigh, Cill Bhríde, Cill Dealga, Cill 
Mhaighneann, Cill Mheasáin, Baile Uí Mhornáin/Domhnach 
Cairnigh, Maigh nEalta, Ráth Chairn, Ráth Moliain 

 
Tá réamhaisnéisí maidir le daonra agus leithdháileadh teaghlaigh don chontae go dtí 2022 
leagtha síos sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. (Féach Tábla 6.2 thíos) Tá sé de 
dhualgas ar an Údarás Áitiúil pleanáil don mhéadú sin ar an daonra agus a leagan síos conas 
is fearr freastal air laistigh de limistéar an Phlean. Ina theannta sin, ní mór seirbhísí 
riachtanacha agus bonneagar oiriúnach a sholáthar chun freastal ar riachtanais an phobail 
reatha agus amach anseo agus a chinntiú go mbeidh deiseanna fostaíochta ann trí fhorbairt 
nó trí ghníomhaíocht gheilleagrach. Breathnófar ar na trí rogha eile chun a dheimhniú cé acu 
cur chuige maidir le forbairt na lonnaíochtaí sin is inmharthana atá. 
 
Tábla 6.2: Réamh-mheastacháin maidir le Daonra agus Teaghlaigh Chontae na Mí 
2006-2022  
 2006 2016 2022 
Daonra 162,831 195,898 210,260 
Líon tithe 61,257 79,729 95,458 

 
 
6.3 Rogha Eile Cás 1: Fás Scaipthe timpeall ar lonnaíochtaí atá ann 

cheana féin  
 

Is beag srianta a chuirtear ar fhorbairt ar fud limistéar an Phlean sa chás seo. Ní thógtar 
forbairt mais chriticiúil san áireamh sa straitéis forbartha seo, agus ní chuirtear aon 
spriocanna ná srianta sainiúla fáis i bhfeidhm i straitéisí lonnaíochta nó lárnacha an Phlean 
Forbartha.  Ní bheadh gá le measúnú cúramach ar thionchar comhshaoil na bhforbairtí, astu 
féin ná le chéile, sa straitéis seo.  

 

                                                 
22 Beidh Dún Seachlainn ina Bhaile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór tar éis cead a bheith faighte i 
gcomhair ordú iarnróid do Chéim II de Líne Iarnróid na hUaimhe, lena n-áirítear stáisiún ag Dún 
Seachlainn. 
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D’fhonn forbairt a dhéanamh sa chás seo, cheadódh an tÚdarás Pleanála forbairt ar bhealach 
ad hoc ag láthair ar bith laistigh dá réimse feidhme. D’fhéadfadh forbairt fórsaí an mhargaidh 
a leanúint den chuid is mó agus is cur chuige gearrthéarmach pleanála, geilleagrach, sóisialta 
agus comhshaoil a bheadh i gceist. Sa chás seo, d’fhéadfadh tailte nach mbeadh oiriúnach 
timpeall ar lonnaíochtaí a bheith criosaithe chun forbartha gan measúnú ceart a dhéanamh ar 
an ngá foriomlán leis an bhforbairt ná ar scála na forbartha sin. Mar thoradh air sin, 
d’fhágfadh brú forbartha ar imeall na mbailte agus faoin tuath go mbeadh leibhéal suntasach 
forbartha ribíneach idir lonnaíochtaí. Dá bhrí sin, tharlódh forbairt i limistéir gan seirbhísí nó i 
limistéir gan dóthain seirbhísí. Is dócha go mbeadh patrún lonnaíochta an-scaipthe mar 
thoradh air, agus go mbeadh brú forbartha leanúnach ó cheantair uirbeacha ag méadú ó 
fhorbairt ribíneach sna limistéir in aice le teorainn an Chontae le Baile Átha Cliath. Bheadh 
lagú ar struchtúir bailte agus sráidbhailte ar fud an chontae mar thoradh air sin.  
 
Bheadh iarmhairtí pleanála an-tromchúiseach i gceist, agus cé go bhfreastalódh an rogha seo 
ar fhorbairt agus go mbeadh sochair gheilleagracha ghearrthéarmacha i gceist do na 
lonnaíochtaí i limistéar an phlean agus sna ceantair máguaird, níl sé inbhuanaithe agus dá 
bhrí sin ní rogha inmharthana ná inghlactha atá ann go praiticiúil. Lagófaí struchtúir 
lonnaíochtaí an chontae dá bharr, agus bheadh athrú suntasach i dtreo forbairt tuaithe 
seachas forbairt uirbeach. Sa deireadh thiar, d’fhéadfadh sé go gcaillfí bonn daonra in ionaid 
lárnacha dá bharr, agus dá bhrí sin go gcaillfí tairseach chriticiúil maidir le forbairt seirbhísí 
agus saoráidí lárnacha sna hionaid sin. Ina theannta sin, bheadh impleachtaí fadtéarmacha 
ag tithíocht atá ginte ag an lucht uirbeach laistigh de na conairí iompair ar fhorbairt bóithre 
amach anseo, agus chuirfeadh sé isteach ar ath-ailíniú nó ar chéimseata na mbóithre, agus 
d’fhéadfadh baol a bheith ag baint d’úsáideoirí bóithre dá bharr.  
 
Tá an cineál forbartha seo gan smacht agus faoi stiúir na bhforbróirí den chuid is mó, ach níl 
dóthain soláthair ann i gcomhair an bhonneagair fhisiciúil ná shóisialta atá riachtanach. 
D’fhágfadh an plean seo go bhforbrófaí limistéar an phlean trí fhórsaí an mhargaidh ar 
bhealach neamh-inbhuanaithe. Sa chás is fearr, d’fhanfadh na tréithe fisiciúla agus 
socheacnamaíochta mar an gcéanna, ach is dócha go dtiocfadh meath orthu. Is dearcadh 
gearrthéarmach atá sa chás seo maidir le forbairt, agus ní dhéantar aon mheasúnú ar na 
hiarmhairtí comhshaoil diúltacha fadtéarmacha is dóigh a bheadh i gceist.  
 
D’fhéadfadh iarmhairtí comhshaoil na rogha seo a bheith tromchúiseach. Bheadh tionchar 
diúltach ar ghnéithe den chomhshaol amhail cáilíocht screamhuisce agus uisce dromchla, 
éiceolaíocht, oidhreacht chultúrtha agus an tírdhreach. Thiocfadh meath ar cháilíocht uisce 
dromchla trí iomadú umair séarachais mar thoradh ar scaipeadh tithíochta tuaithe agus 
forbairt eile faoin tuath nach mbaineann le talmhaíocht; bheadh tionchar ag uisce dromchla 
éillithe ar cháilíocht screamhuisce agus ar shruthanna abhantraí; chaillfí nó scoiltfí gnáthóga 
agus limistéir inspéise ó thaobh an nádúir de; bheadh tionchar ar an tseandálaíocht trí 
dhearadh agus lonnú neamhleochaileach na forbartha; agus bheadh meath dosheachanta ar 
cháilíocht an tírdhreacha go háirithe sna codanna is leochailí den chontae. 
 
Mar achoimre, bheadh na torthaí seo a leanas ar an gcur chuige ‘Fás Scaipthe timpeall ar 
lonnaíochtaí atá ann cheana féin’: 
 

 Meath ar an tírdhreach tuaithe agus ar an gcomhshaol nádúrtha; 
 Easpa straitéise lonnaíochta atá sainithe go soiléir; 
 Plódú tráchta tromchúiseach agus cur isteach ar chónaitheoirí atá ann cheana féin ar 

fud na lonnaíochtaí; 
 Bearta comhshaoil neamhleora, agus cáilíocht comhshaoil fhochaighdeánach mar 

thoradh air; 
 Tionchar diúltach ar thaitneamhacht amhairc agus ar acmhainneacht limistéar an 

phlean; agus 
 Ceannas ag fórsaí an mhargaidh, le forbairt á déanamh ina píosaí. 
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Bheadh méid neamh-inghlactha forbartha ribíní ar fud limistéar an phlean mar thoradh ar an 
gcás forbartha seo. Ní tharlódh comhdhlúthú ar bhraislí. Bheadh soláthar seirbhísí lárnacha 
amhail soláthar uisce agus cóireáil fuíolluisce costasach ó thaobh airgid agus cháilíocht an 
chomhshaoil de. San iomlán, lagófaí struchtúr lonnaíochta na Mí agus ní fhorbródh aon chuid 
den chontae an tairseach chriticiúil chun tacú le bonneagar agus seirbhísí riachtanacha. 
Bheadh caillteanas ann ó thaobh cháilíocht na beatha dóibh siúd a chónaíonn i mbraislí den 
chineál sin, agus is cinnte go mbeadh drochthionchar ar thírdhreach an limistéir. 
 
 
6.4 Rogha Eile Cás 2: Straitéis Forbartha Struchtúrtha 
 
Sa dara rogha ‘Straitéis Forbartha Struchtúrtha’ bheadh cur chuige láidir ach solúbtha ann 
maidir le forbairt, a bheadh bunaithe ar struchtúr uirbeach deafhorbartha arna thacú ag 
limistéir thuaithe éagsúla.  
 
Bheadh an rogha seo bunaithe timpeall ar fhás pleanáilte an chontae agus struchtúr 
lonnaíochta inbhuanaithe bunaithe ar an Straitéis Lárnach ina gcruthófaí forbairt 
chothromaithe agus inbhuanaithe ar fud an chontae.  
 
Sa chás seo, tá comhchodanna na forbartha inbhuanaithe .i. forbairt gheilleagrach, folláine 
shóisialta agus cosaint an chomhshaoil mar chuid den Phlean. Dhéanfadh Comhairle Contae 
na Mí éascú ar fhorbairt ar fud an chontae bunaithe ar phrionsabail na deafhorbartha, an 
dea-láithreánaithe agus ar ghnéithe teicniúla i gcás ina bhfuil riachtanas áitiúil ann agus ina 
mbeadh an t-iarratasóir ag cur leis an bpobal tuaithe agus leis an ngeilleagar tuaithe. Is iad 
seo a leanas príomhghnéithe na straitéise seo: 

 
 Cuirfear béim ar thacú le fás na Tairsí Polalárnaí agus na bPríomhbhailte Fáis 

Gheilleagraigh laistigh den Chontae. Déantar na réimsí sin a nascadh trí chonairí 
ilchóracha agus dírítear ar na Príomhlimistéir Gheilleagracha sa chontae de réir na 
dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.   

 
 Díreofar forbairt ar an limistéar uirbeach den chontae agus ar na bailte agus na 

sráidbhailte lárnacha ar chonairí forbartha straitéisí ar fud an chontae. Tá sé d’aidhm 
leis an gcás seo tairseach chriticiúil a bhaint amach sa limistéar uirbeach agus i 
mbailte agus i sráidbhailte lárnacha ar chonairí forbartha straitéisí de réir na Straitéisí 
Lárnacha agus Lonnaíochta.  

 
 Trí fhorbairt a chomhdhlúthú ar an mbealach sin agus tairseach chriticiúil a bhaint 

amach sa limistéar uirbeach agus i mbailte agus i sráidbhailte lárnacha, cuirtear béim 
sa chás seo ar fheabhas a chur ar iompar poiblí agus príobháideach agus ar 
bhonneagar seirbhíse eile ar na conairí forbartha straitéisí sin; 

 
 Cloítear sa chás seo le beartais agus cuspóirí na Straitéise Spáis Náisiúnta agus na 

dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ós rud é go 
roinntear an fás ar struchtúr Lonnaíochta an Chontae de réir na straitéisí lárnacha 
agus lonnaíochta ar glacadh leo .i. Bailte Móra Fáis I agus II, Bailte Fáis Inbhuanaithe 
Measartha, Bailte Beaga, Sráidbhailte agus Ceantair Thuaithe. 

 
 Is sa cheantar uirbeach agus sna Bailte Móra Fáis I agus II agus sna Bailte Fáis 

Inbhuanaithe Measartha a bheadh formhór an fhiontair, an bhonneagair agus an 
fháis ar an daonra. 

 
 Leanfaí ag tacú le ceantair thuaithe an chontae trí chur chuige inbhuanaithe, solúbtha 

maidir le cothú an gheilleagair agus an daonra tuaithe, chomh maith le cosaint 
fhreagrach an chomhshaoil; 

 
Sa chás seo, samhlaítear na torthaí seo a leanas: 
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 Forfheidhmiú na Straitéise Lonnaíochta agus cur chun cinn lonnaíochtaí lárnacha; 
 Aithneofar agus déanfar cur chun cinn ar limistéir fáis lárnacha; 
 Aithneofar agus caomhnófar naisc agus bealaí straitéiseacha nó lárnacha; 
 Beidh ardleibhéal cosanta comhshaoil ann; 
 Cosnaítear acmhainní nádúrtha luachmhara amhail cáilíocht an uisce. 
 
 
 

6.5 Rogha Eile Cás 3: Straitéis Forbartha Lárnaithe 
 

Ba é an tríú cás forbartha roghnach a measadh ná an Straitéis Forbartha Lárnach (Lárionaid 
Uirbeacha Láidre agus Cosaint Tuaithe) ina ndírítear ar lárionaid uirbeacha láidre a thógáil 
agus tairseach chriticiúil a bhaint amach sa limistéar uirbeach agus i mbailte lárnacha .i. sna 
Baile Móra Fáis I agus II, Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha agus Bailte Beaga. Bheadh na 
bailte sin mar lárphointí dá ndobharcheantar tuaithe.  Rialófaí forbairt taobh amuigh de na 
lárionaid sin go dian, agus chuirfí beartas láidir cosanta tuaithe i bhfeidhm.  
 
Is iad seo a leanas na príomhghnéithe den straitéis forbartha seo: 
 

 Béim ar thairseach chriticiúil a bhaint amach sa limistéar uirbeach agus i mbailte 
lárnacha trí straitéis forbartha an limistéir seo den Chontae. 

 Smacht dhian ar fhorbairt taobh amuigh den limistéar uirbeach agus de na bailte 
lárnacha. 

 
Bheadh drochthionchar suntasach ag an gcás forbartha seo ar inbhuaine na mbailte agus na 
gceantar tuaithe sa Mhí. Thiocfadh laghdú ar an daonra i limistéir den chineál sin, agus 
bheadh drochthionchar ar fhiontar bunaithe faoin tuath dá bharr sin.  
 
Sa chás seo, samhlaítear na torthaí seo a leanas: 
 

 Forfheidhmiú na Straitéise Lonnaíochta agus cur chun cinn lonnaíochtaí lárnacha; 
 Aithneofar agus déanfar cur chun cinn ar limistéir fáis lárnacha; 
 Aithneofar agus caomhnófar naisc agus bealaí straitéiseacha nó lárnacha; 
 Beidh ardleibhéal cosanta comhshaoil ann; 
 Cosnaítear acmhainní nádúrtha luachmhara amhail cáilíocht an uisce; 
 Ní dhéantar foráil ar bith d’fhás nádúrtha sráidbhailte ná gráigeanna i gContae na Mí; 
 Ní thacófaí le pobail tuaithe; 
 Meath ar an daonra i gceantair thuaithe gan tacaíocht; 
 Tionchar diúltach ar phobal tuaithe na Mí;  
 Meath ar inmharthanacht na talmhaíochta, na gairneoireachta agus fiontair eile atá 

bunaithe faoin tuath; 
 Bheadh cur chuige éagothrom maidir le forbairt Chontae na Mí amach anseo mar 

thoradh ar straitéis shrianta den chineál sin. 
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6.6  Measúnacht ar Rogha Eile Pleananna 

 
Tábla 6.3: Measúnacht ar Chásanna Malartacha i gcoinne Gnéithe Leochaileacha den 
Chomhshaoil 
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Rogha Eile 1: Fás 
Scaipthe                               
Rogha Eile 2: 
Straitéis Forbartha 
Struchtúrtha                               
Rogha Eile 3: 
Straitéis Forbartha 
Lárnaithe                               
                
   Tionchar dearfach féideartha       
    Tionchar diúltach féideartha       

 
 
Bunaithe ar an anailís thuas, is dócha go mbeadh drochthionchar ar na gnéithe leochaileacha 
comhshaoil ar fud an chontae ag Cás 1 ‘Fás Scaipthe’, ina bhfuil leibhéal an-íseal 
idirghabhála i gceist ó thaobh pleanála laistigh den chontae agus óna n-éascaíonn fás faoi 
threoir forbróirí trí chur chuige geilleagrach, sóisialta agus comhshaoil gearrthéarmach. 
Léirítear sa mhaitrís go mbeadh forbairt á déanamh ar gach limistéar, agus gan mórán 
smachta air, faoin rogha seo patrún fáis scaipthe a fhorbairt timpeall ar lonnaíochtaí atá ann 
cheana féin. Bheadh fadhbanna comhshaoil suntasacha mar thoradh air, agus bheadh sé ag 
teacht salach ar phrionsabail na forbartha inbhuanaithe. Ní bheadh forbairt ordúil 
inbhuanaithe á déanamh ar an gcontae faoin rogha seo, agus dá bhrí sin, ní mheastar gur 
rogha inmhianaithe atá ann don Mhí. 
 
Is dócha go bhfuil Cás 3 ‘Straitéis Forbartha Lárnaithe’ ar an rogha is inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de, ós rud é go gcuirfí srianta suntasacha ar fhorbairt i gceantair 
thuaithe an chontae. Bheadh an cás seo saintreorach agus chuirfí srian ar fhorbairt shóisialta 
agus gheilleagrach sna sráidbhailte agus i gceantair thuaithe na Mí, áfach, agus dá bhrí sin ní 
bheadh sé inbhuanaithe, ós rud é nach mbeadh an timpeallacht fhisiciúil ná daonna á tabhairt 
san áireamh. Bheadh an cás seo ag teacht salach ar bheartais agus ar chuspóirí straitéisí 
tuaithe agus lonnaíochta sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath.  
 
Ba é Cás 2, an Straitéis Forbartha Struchtúrtha, an rogha cás, agus is é atá mar bhunús 
le hullmhú Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019.  Aithnítear agus leantar go praiticiúil 
le patrúin lonnaíochta fhadbhunaithe sa chontae. Tá leasú déanta orthu ag féachaint do na 
leochaileachtaí comhshaoil suntasacha atá ann ar fud an Chontae, leis an aidhm tosca 
comhshaoil agus daonra na bpobal a chothaíonn an comhshaol sin a chobhsú. Na bearta a 
shamhlaítear chun aon éifeacht thromchúiseach mhór ar an gcomhshaol de bharr chur i 
bhfeidhm Rogha 2 mar an straitéis forbartha roghnaithe mar a mholtar i gCaibidil 8 tar éis an 
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luacháil ar chuspóirí an Phlean i gCaibidil 7 a chosc, a laghdú agus, chomh mór agus is féidir, 
a sheach-chur. 
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7.0 MEASÚNACHT STRAITÉISEACH TIMPEALLACHTA  

AR AN DRÉACHTPHLEAN 
 
 
 
7.1 Réamhrá 
 
Tá an méid seo a leanas sonraithe sa réamhrá le Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019: 
 
Is é an aidhm atá le Plean Forbartha Contae na Mí 2013-2019 éabhlóid an chontae a 
thiomáint chun cinn agus creat a sholáthar i gcomhair forbairt eacnamaíoch, shóisialta, 
chultúrtha agus chomhshaoil Chontae na Mí ar bhealach comhordaithe agus inbhuanaithe.  

 
Cinntítear trí phróiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta go bhfuil an comhshaol 
lárnach i ngach cinneadh a dhéantar maidir le forbairt an Chontae amach anseo. 
 
Tá sé mar aidhm leis an gcuid seo den Tuarascáil Chomhshaoil aird a tharraingt ar na 
coinbhleachtaí, más ann dóibh, a d'fhéadfadh a bheith idir na beartais agus na cuspóirí luaite 
atá sa Dréachtphlean agus na Cuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha.  Anuas air sin déantar 
imscrúdú sa mheasúnú ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag forfheidhmiú bheartais agus 
chuspóirí an Phlean ar ghnéithe leochaileacha den chomhshaol. 
 
Is fiú a rá arís gur próiseas atriallach é an próiseas maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta agus an Plean Forbartha a leagan amach agus mar gheall air sin threoraigh 
comaoineacha comhshaoil gach céim d’ullmhú an phlean a cuireadh i gcrích go dtí seo ionas 
go mbeifí in ann na héifeachtaí tromchúiseacha móra a thiocfadh ó chur i bhfeidhm an phlean 
a íoslaghdú.  In ainneoin sin, d’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh éifeachtaí tromchúiseacha ag 
roinnt beartais nó cuspóirí aonair den phlean. I gcás go n-aithnítear éifeachtaí 
tromchúiseacha móra sa mheasúnú comhshaoil, tugtar tús áite ar an gcéad dul síos chun 
impleachtaí den sórt sin a chosc; i gcás nach féidir é sin a dhéanamh ar chúiseanna atá 
tugtha, na héifeachtaí sin a laghdú nó iad a sheach-chur trí bhearta maolaithe atá leagtha 
síos i gCaibidil 8 den tuarascáil seo. 
 
De réir na dtreoirlínte SEA, aithnítear ‘tionchar’ sa mheasúnú faoi thrí cheannteideal.  Tugtar 
aghaidh ar cháilíocht an tionchair ar an gcéad dul síos ag úsáid na dtéarmaí seo a leanas: 
 

Tionchar Dearfach Féideartha: Athrú lena bhfeabhsófaí cáilíocht an chomhshaoil. 
Tionchar Neodrach Féideartha: Athrú nach mbeadh tionchar aige ar cháilíocht an 

chomhshaoil. 
Tionchar Diúltach Féideartha: Athrú lena laghdófaí nó lena maolófaí cáilíocht an 

chomhshaoil. 
Tionchar neamhchinnte: Ní féidir an cineál tionchair a dheimhniú ag an bpointe 

seo. 
 
Ina theannta sin i gcás go dtugtar tionchar féideartha faoi deara, bíodh sé dearfach nó 
diúltach, tugtar aghaidh ar thábhacht an tionchair.  Déantar measúnú ar thábhacht i dtéarma 
an chineál/scála na forbartha a shamhlaítear leis an bplean agus íogaireacht/tábhacht an 
chomhshaoil a bhainfidh leas as. Cuirtear é sin i láthair ag úsáid na dtéarmaí seo a leanas: 
 

Mór: Tionchar lena scriostar saintréithe íogaire.  
Measartha: Tionchar lena n-athraítear saintréith an chomhshaoil ar 

bhealach atá ag teacht le treochtaí reatha agus le cinn 
atá ag teacht chun cinn.   
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Do-airithe: Tionchar lena bhfuiltear in ann tomhas a dhéanamh 
ach gan aon iarmhairtí suntasacha leis. 

Beag: Tionchar lena ndéantar athruithe suntasacha ar 
shaintréith an chomhshaoil ach nach gcuirtear isteach 
ar a íogaire. 

 
Agus arís ar ais pléitear an t-achar a d’fhéadfadh tionchair a aithnítear seasamh.  Úsáidtear 
na téarmaí seo a leanas: 
 

Gearr: Tionchar a sheasann idir bliain amháin agus seacht 
mbliana. 

Measartha Tionchar a sheasann idir seacht go dtí cúig bliana 
déag. 

Fadtéarmach: Tionchar a sheasann idir cúig bliana déag agus trí scór 
bliain. 

Buan: Tionchar a sheasann os cionn seasca bliain. 
Sealadach: Tionchar a sheasann ar feadh bliain amháin nó níos lú. 

 
I gcásanna áirithe, níl aon ghaol nó níl mórán gaoil idir na Beartais/Cuspóirí Plean éagsúla 
agus an ghné leochaileach den chomhshaol faoi seach.  Sa chás sin, ní mheastar gá a bheith 
le tuilleadh plé.  Tá sé sin dearbhaithe trí scagadh tosaigh ar bheartais agus ar chuspóirí an 
Phlean Forbartha, ina ndearbhaítear an dóigh go mbeidh tionchar dearfach, diúltach nó 
neodrach ag beartais ar an gcomhshaol. Tríd an bpróiseas scagtha seo, is féidir an measúnú 
a dhíriú ar na saincheisteanna ábhartha ar bhealach níos éifeachtaí.  Tugtar tábla achoimre ar 
an gcéad leathanach eile ina léirítear aon áit ina n-aithnítear tionchar sa phróiseas scagtha a 
d’fhéadfadh a theacht chun cinn mar gheall ar fhorfheidhmiú bheartas/ chuspóir atá sa 
Phlean.  Ar an gcaoi chéanna, i gcás ina bhfuil coimhlint idir Cuspóir Comhshaoil Straitéiseach 
agus Beartas/Cuspóir, sonraítear é agus déantar é a phlé.   
 
Tá sé mar aidhm leis an gcéim thosaigh cáilíocht, más ann di, an tionchair fhéideartha a 
dheimhniú.  Rinneadh scagadh ar gach ceann de bheartais agus de chuspóirí an Phlean le 
feiceáil cén tionchar atá acu agus i gcás ina dtugtar tionchar neodrach faoi deara ní dhéantar 
aon phlé eile laistigh den tuarascáil seo.  Leis an leagan amach sin bíonn deis sa Tuarascáil 
Chomhshaoil díriú ar na tionchair dhiúltacha agus dhearfacha agus leanúint ar aghaidh chuig 
plé ar a dtábhacht agus ar an achar a sheasfaidh siad.  Dá bhrí sin, is cur chuige níos 
bríomhaire, níos dírithe é chun tuiscint a fháil ar na tionchair fhéideartha a bhaineann le cur i 
bhfeidhm an Phlean. 
 
 
7.2 Measúnacht Comhshaoil 
 
Mar a luaitear, aithnítear cineál cáilíocht an tionchair fhéideartha ar an gcomhshaol mar 
thoradh ar bheartais agus ar chuspóirí an Dréachtphlean Forbartha i réamhchéim na 
measúnachta.  Léirítear i dTábla 7.1 na háiteanna ina bhféadfadh an tionchar a bheith 
diúltach (uaine); neodrach (bán), diúltach (buí) nó éiginnte (gorm).  I gcás ina n-aithnítear 
tionchar neodrach ní mheastar gá a bheith le tuilleadh plé.  Aithnítear, áfach, go bhféadfadh 
saincheisteanna logánta a theacht chun cinn ag brath ar shaincheisteanna a bhaineann leis 
an láithreán ar leith agus ar an gcineál forbartha atá beartaithe.  Ní láimhseáiltear ach 
saincheisteanna straitéiseacha amháin sa mheasúnacht atá anseo. Ba cheart féachaint ar an 
gcuid maidir le Maolú i gCaibidil 8 chun tionchar logánta féideartha a fheiceáil. 
  
Tá sé deimhnithe go bhfuil roinnt beartas/cuspóirí a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith 
acu.  Déantar na saincheisteanna suntasacha a phlé sna codanna seo a leanas.  Tugtar liosta 
mionsonraithe agus cuimsitheach de bhearta maolaithe i gCaibidil 8 lena ndéantar laghdú 
éifeachtúil ar an tionchar diúltach a aithnítear nó lena ndíothaítear é. Ar an gcaoi chéanna, 
cinnteofar, trí mhonatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú an phlean, mar a phléitear i 
gCaibidil 9 go n-aithneofar aon tionchar diúltach ag céim luath i gcás ina dtarlaíonn sé, agus 
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go nglacfaidh an t-údarás/an ghníomhaireacht ábhartha céimeanna cuí chun an cás a 
leigheas. 
 
Go ginearálta, beidh tionchar dearfach ag an bPlean, mar a sheasann sé, ar an gcomhshaol 
ina iomláine.        
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Gnéithe leochaileacha den chomhshaol 
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Tábla 7.1 Achoimre ar an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta

Tionchar 
dearfach 

féideartha 

Tionchar 
Neodrach 

Tionchar 
diúltach 

féideartha 

?  
Tionchar 

Neodrach/ 
Éiginnte 

Tionchar 
Éiginnte 

Míniú na Nod 
 
7.2.1 Daoine – Cáilíocht Saoil 
 
Is é cuspóir an phlean forbartha i dtéarmaí leathana ná forbairt sa Chontae a chur chun cinn, 
a bhainistiú agus a smachtú thar thréimhse an phlean d’fhonn cothromaíocht a bhaint amach 
idir comaoineacha sóisialta, geilleagracha agus comhshaoil, rud a rachaidh chun tairbhe 
chónaitheoirí an Chontae anois agus sa todhchaí.  Beidh tionchar dearfach ag an bPlean ar 
chónaitheoirí an Chontae, de réir gné scagtha tosaigh na measúnachta i dTábla 7.1.  Sa 
mheasúnacht ar fhorfheidhmiú an Phlean ar ghnéithe eile, áfach, déantar measúnú iomlán ar 
iarmhairtí fhorfheidhmiú an Phlean ar Dhaoine.  Mar shampla, i gcás ina bhfuil baint ag gné 
den chomhshaol le ceist leathan sláinte an duine, mar shampla cáilíocht an aeir nó cáilíocht 
an uisce, tugtar faoin ngné sin de ‘shláinte an duine’ faoin ábhar sin. 
 
 
7.2.2 Ithir agus Geolaíocht 
 
7.2.2.1 Straitéis Lárnach 
Is é cuspóir na straitéise lárnaí ná a thaispeáint go bhfuil na cuspóirí forbartha sa Phlean 
Forbartha i gcomhréir, a mhéid is indéanta, le cuspóirí forbartha náisiúnta agus réigiúnacha.  
Leagtar síos sa Phlean na riachtanais tithíochta sa Chontae thar thréimhse an Phlean agus ina 
dhiaidh agus glactar leis ann go bhfuil an iomarca talún criosaithe ann faoi láthair.  Beidh 
tionchar buan do-aisiompaithe ag forbairt láithreán úrnua ar ghné ithreach agus geolaíochta 
an chomhshaoil.  Ag féachaint ar mhéid limistéar an phlean, ina gcuimsítear os cionn 230,000 
heicteár, is codán beag de limistéar an chontae é an leibhéal talún a bheartaítear a fhorbairt, 
agus dá bhrí sin meastar tionchar foriomlán an ghné seo den chomhshaol a bheith an-íseal. 

 
7.2.2.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Léirítear sa mheasúnacht go mbeidh éifeacht dhearfach ag roinnt cuspóirí atá sa chaibidil 
Straitéis Lonnaíocht agus Tithíocht den Dréachtphlean ar ghné ithreach agus geolaíochta an 
chomhshaoil ar leibhéal straitéiseach.  Luaitear na spriocanna seo a leanas: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 3 Iarracht a dhéanamh forbairtí nua a chomhdhlúthú 

sna hionaid uirbeacha atá ann cheana féin sa chuid sin de Chontae na Mí i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath chun foirm uirbeach níos comhdhlúite a 
chinntiú agus lena chinntiú go n-úsáidfear na ceantair thuaithe chun críocha 
talmhaíochta, gairneoireachta agus eachaíochta agus mar áiseanna 
taitneamhachta faoi réir cheanglais POL EAC 13. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 5 Forbairt foirmeacha comhdhlúite uirbeacha a 

spreagadh trí theorainneacha forbartha atá ann cheana a chomhdhlúthú agus 
suímh athfhorbraíochta a úsáid de rogha ar leathnú ceantar uirbeach amach 
faoin tuath agus i lonnaíochtaí in aice láimhe. 

 
Laghdaítear an gá le láithreáin úrnua trí athúsáid láithreán athfhorbraíochta, agus cosnaítear 
acmhainn talmhaíochta luachmhar dá bharr.  Cuirfidh forfheidhmiú an dá chuspóir sin le 
tionchar measartha dearfach fadtéarmach ar ghné ithreach agus geolaíochta an chomhshaoil. 
 
Déantar macasamhlú agus treisiú air seo in BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 10. 
 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 10  Tacú le cur chuige seicheamhach maidir le forbairt 

cónaithe ina roghnófar suíomhanna do thithíocht nua ar dtús laistigh de 
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cheantair thógtha na mbailte agus na sráidbhailte agus go mbainfear an leas 
is fearr as tailte tearcúsáidte agus as tailte athfhorbraíochta laistigh de lár 
bailte agus sráidbhailte agus taobh leo ar dtús agus gluaiseacht amach go 
seicheamhach ina dhiaidh sin. 

 
 
7.2.2.3 Forbairt Gheilleagrach  
Mar a luaitear thuas, tá tionchar diúltach buan, do-aisiompaithe ag forbairt na dtailte úrnua ar 
an ngné ithreach agus geolaíochta den chomhshaol. Dá bhrí sin, mar is amhlaidh le forbairt 
chónaithe, tá sé de chumas ag cineálacha áirithe forbartha geilleagraí tionchar a bheith acu 
ar an ngné sin den chomhshaol.  
 
Tá tionchar diúltach trom agus buan ag an tionscail eastóscach go háirithe ar an ithir agus ar 
an ngeolaíocht laistigh de limistéar áitiúil.  Beidh sé d’éifeacht ag cairéalacht go mbaintear 
ábhar inúsáidte as láthair shainaitheanta.   
 
Dá bhrí sin, beidh athrú buan ar an timpeallacht áitiúil mar thoradh ar BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 5 ina spreagtar an tionscail eastóscach. Níl an tionchar atá aige ar leibhéal 
áitiúil chomh trom agus, mar sin, go ginearálta tá tionchar diúltach aige ar an ngné ithreach 
agus geolaíochta den chomhshaol, ach níl sé an-trom.   
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 5 Rannpháirteachas na fostaíochta tuaithe i 

bhfás leantach inbhuanaithe an gheilleagair a aithint agus an fás leantach 
seo a chur chun cinn trí fhiontar tuaithe i gcoitinne a spreagadh, go háirithe 
na gníomhaíochtaí sin atá spleách ar acmhainní, lena n-áirítear táirgeadh 
fuinneamh, tionscal eastóscach, tionscal ar bheagscála agus turasóireacht.  

 
I gcás ina bhfuil forbairtí den chineál sin beartaithe, is dócha go ndéanfar measúnacht 
mhionsonraithe ar thionchar na dtograí sin trí phróiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta. 
 
Dá bhrí sin, mar thoradh ar na bearta maolaithe a bheartaítear sa Dréachtphlean agus i 
gCaibidil 8 den tuarascáil seo, meastar sa mheasúnacht gur tionchar neodrach atá i gceist go 
foriomlán ar ithir agus ar gheolaíocht Chontae na Mí mar thoradh ar na beartais agus na 
cuspóirí Forbartha Geilleagraí atá sa Dréachtphlean.  
 
7.2.2.4 Straitéis Shóisialta  
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an Straitéis 
Shóisialta. 
   
7.2.2.5 Straitéis Iompair 
Aithníodh tionchar neodrach – éiginnte sa mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol.  Tá an 
chonclúid seo bunaithe ar athbhreithniú den Phlean ar leibhéal straitéiseach, agus meastar an 
tionchar féideartha a bheadh ag beartais agus cuspóirí éagsúla a bheith neodrach.  Ní eisiatar 
leis seo an fhéidearthacht go mbeadh tionchair áitiúla ann, áfach, maidir le soláthar nó 
feabhsú bonneagair iompair amhail leathnú bóithre, tógáil bóithre srl agus ba cheart go 
ndéanfaí measúnacht air sin ar bhonn gach cás ag an gcéim pleanála.   I gcás ina n-éilítear a 
leithéid, déanfar measúnacht mhionsonraithe ar thionchar tograí den chineál sin trí phróiseas 
na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta. 
 
7.2.2.6 Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an gcuid den Phlean 
Forbartha a bhaineann le Seirbhísí Uisce agus Bainistiú Dramhaíola. 
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7.2.2.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le Fuinneamh agus 
Cumarsáid. 
 
 
7.2.2.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Aithníodh tionchar dearfach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall 
ar fhorfheidhmiú bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an gcomhshaol nádúrtha. 
 
I dtuarascáil dar teideal The Geological Heritage of Meath  a cuireadh i gcló in 2007, aithníodh 
láithreáin lenar bhain tábhacht gheolaíocht, agus moladh iad a chosaint mar Láithreáin 
Gheolaíochta an Chontae i bPlean Forbartha an Chontae.  B’fhéidir go n-ainmneofar cuid de 
na láithreáin sin in am trátha, mar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha toisc gur díol spéise 
náisiúnta iad ó thaobh na geolaíochta de.   Idir an dá linn féachfaidh an Chomhairle le luach 
na hoidhreachta geolaíochta de na láithreáin sin a chaomhnú trí fhorfheidhmiú BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 12.  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 12 Aird a thabhairt ar luachanna oidhreachta geolaíocha 

agus geomoirfeolaíocha Láithreáin Gheolaíochta an Contae atá liostaithe in 
Aguisín 13 agus forbairt mhíchuí a sheachaint trí dhul i gcomhairle le 
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. 

 
 
7.2.2.9 Forbairt Tuaithe 
Tá beartas i gcuid na Forbartha Tuaithe den Phlean maidir le saothrú acmhainní trí 
ghníomhaíochtaí mianadóireachta nó trí chairéalacht agus maidir le cosaint acmhainní chun 
iad a úsáid go leanúnach sa talmhaíocht.  Beidh sé d’éifeacht ag cairéalacht go mbaintear 
ábhar inúsáidte as láthair shainaitheanta.  Cé go mbeidh athrú buan ar an gcomhshaol áitiúil 
dá bharr, níl an tionchar atá aige ar leibhéal áitiúil chomh trom agus mar sin, go ginearálta tá 
tionchar diúltach aige ar an ngné ithreach agus geolaíochta den chomhshaol, ach níl sé an-
trom.   
  
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 3 Acmhainní tathagaithe atá ar eolas 

nó a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint agus a chosaint, nuair is féidir, in 
aghaidh forbartha a dhéanfadh dochar dá n-úsáid amach anseo. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 22 Saothrú acmhainní nádúrtha an chontae a éascú 

agus smacht cuí a fheidhmiú ar na cineálacha forbartha a bhíonn ar siúl i 
limistéir ina gcuimsítear sil-leagain chruthaithe, agus a áirithiú san am céanna 
go ndéantar forbairtí dá leithéid i mbealach nach gcuirfeadh isteach go 
míchuí ar fhóntas amhairc ná ar cháilíocht chomhshaoil an limistéir. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 23 Tacú leis an tionscal eastóscach áit nach gcuirfeadh 

sé isteach ar cháilíocht chomhshaoil an chontae agus i gcás ina gcuirtear 
tograí athshlánaithe mionsonraithe ar fáil. 

 
Láimhseáiltear cosaint na talmhaíochta mar thionscail a bhraitheann go mór ar cháilíocht na 
hithreach chun barraí a chothú agus a mhéadú, sa chuid seo den Dréachtphlean.  Mar sin, 
tacaíonn an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta le CUSPÓIR STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 7 ós rud é go dtugtar úsáid inbhuanaithe acmhainní comhshaoil, lena 
n-áirítear ithreacha, san áireamh.  Meastar é sin a bheith dearfach agus leas measartha 
fadtéarmach a bheith ag baint leis an gContae. 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 7 Tacú le hinmharthanacht leanúnach 

na bhfiontar talmhaíochta agus gairneoireachta agus na bhfiontar eile a 
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bhaineann leis an tuath atá suite laistigh de cheantair thuaithe, agus 
infheistíocht a chur chun cinn i saoráidí a thacaíonn le nuálaíocht tuaithe 
agus le fiontair thuaithe, agus béim ar leith á cur ar an ngeilleagar glas i 
gcomhthéacs forbairt inbhuanaithe agus bhainistíocht na n-acmhainní 
comhshaoil.  

 
7.2.2.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha seo ar an ngné seo den chomhshaol mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le Bainistíocht Forbartha 
agus le Treoirlínte. 
 
 
7.2.3:  Bithéagsúlacht - Flóra agus Fána 
 
7.2.3.1 Straitéis Lárnach 
Aithníodh tionchar dearfach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall 
ar chur i bhfeidhm Phrionsabail Lárnacha 4 agus 7 den Dréachtstraitéis Lárnach, ina 
sonraítear an méid seo a leanas:  
 
Prionsabal Lárnach 4 Tacú le hoidhreacht inbhuanaithe an Chontae trí oidhreacht 

chultúrtha, nádúrtha agus thógtha agus acmhainní nádúrtha an Chontae, 
lena n-áirítear an bhithéagsúlacht, a chosaint. 

 
Prionsabal Lárnach 7 Tacú le ceantair thuaithe agus iad a chosaint trí bhainistíocht 

chúramach a dhéanamh ar acmhainní fisiceacha agus timpeallachta agus 
trí fhorbairt inbhuanaithe oiriúnach. 

 
Meastar go mbeidh éifeacht dhearfach fhadtéarmach ag na prionsabail seo ar bhithéagsúlacht 
sa Chontae.  Faoi láthair, áfach, tá an suntas éiginnte mar gheall ar na mionsonraí a 
d’fhéadfadh baint le tionscadail éagsúla agus a láithreánú.  
 
7.2.3.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Tá suntas ag baint le láithreánú tithe nua sa Chontae chun freastal ar mhéaduithe tuartha ar 
an daonra, ó thaobh an chomhshaoil nádúrtha agus bhithéagsúlacht limistéar an Phlean de.  
Cuirfear brú méadaithe ar acmhainní fisiciúla agus nádúrtha araon mar thoradh ar mhéadú sa 
daonra.  Tá cóireáil éifeachtach fuíolluisce agus cumas gléasraí freastal ar fhorbairt nua ina 
ngné riachtanach don Údarás Pleanála agus tá sé ríthábhachtach maidir le cosaint agus 
feabhsú fadtéarmach cháilíocht an uisce inár n-aibhneacha.  Is gnáthóg luachmhar atá sna 
haibhneacha sin do gach cineál flóra agus fána agus dá bhrí sin teastaíonn cosaint uathu.  Sa 
mhéid sin, meastar go mbeidh tionchar dearfach ag CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 a 
mbeidh tionchar suntasach fadtéarmach aige ar an ngné seo den timpeallacht. 
    
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 A chinntiú go dtarlóidh fás ar fud an chontae ar 

comhchéim le soláthar bonneagair agus seirbhísí riachtanacha, lena n-áirítear 
seirbhísí uisce. Ní dheonófar cead pleanála mura mbeidh an tÚdarás Pleanála 
sásta go bhfuil dóthain acmhainne ar fáil le freastal ar an bhforbairt atá 
beartaithe. 

 
I dteannta na méide thuas, fágfaidh forbairt tosaíochta láithreán athfhorbraíochta go 
laghdófar an brú ar thailte úrnua nó neamhfhorbartha, agus dá bhrí sin cosnófar crainn, fálta 
sceach agus bláthanna ar láithreáin den chineál sin go ginearálta.  Mar sin, meastar go 
mbeidh tionchar dearfach agus measartha ag CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 5 ar an 
ngné seo den chomhshaol. 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 5 Forbairt foirmeacha comhdhlúite uirbeacha a 

spreagadh trí theorainneacha forbartha atá ann cheana a chomhdhlúthú agus 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 7: Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar an 
Dréachtphlean  

Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta maidir le Dréachtphlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 
 

148

suímh athfhorbraíochta a úsáid de rogha ar leathnú ceantar uirbeach amach 
faoin tuath agus i lonnaíochtaí in aice láimhe. 

 
Dá bhrí sin, i dtéarmaí foriomlána, beidh tionchar neodrach ag an Straitéis Lonnaíochta agus 
beartas Tithíochta an Dréachtphlean Forbartha ar bhithéagsúlacht an Chontae.  
 
7.2.3.3 Forbairt Gheilleagrach  
Meastar an mheasúnacht ar thionchar dóchúil fhorfheidhmiú chuid na forbartha geilleagraí, 
maidir lena thionchar ar bhithéagsúlacht Chontae na Mí, a bheith neodrach nó éiginnte.  
Glactar bunús na conclúide sin mar thoradh ar mheasúnú ar na beartais agus na cuspóirí a 
luaitear agus an caidreamh atá acu leis an ngné Flóra agus Fána den chomhshaol.  Tá an 
chonclúid seo bunaithe ar mheasúnú cúramach ar chuspóirí criosaithe a leagtar síos agus a 
phléitear maidir le Straitéis Tithíochta agus Lonnaíocht ina mbeartaítear cur chuige 
seicheamhach maidir le forbairt agus ní cheadófar forbairt in éagmais bonneagar fisiciúil 
iomchuí amhail cóireáil fuíolluisce.   
 
Tugtar faoi deara go bhfuil sé de chuspóir ag BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 agus 
ag BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 an fhorbairt inbhuanaithe de chalafoirt domhain 
nua, agus gníomhaíochtaí talún bainteacha, sa Mhír Thoir a éascú. Bheadh sé de chumas ag 
forbairtí den chineál sin tionchar a bheith acu ar an gcomhshaol, lena n-áirítear 
bithéagsúlacht an cheantair ina bhfuil siad lonnaithe.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 An fhorbairt inbhuanaithe de chalafort 

domhain nua sa Mhí Thoir a éascú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 Ar feitheamh thoradh an mheasúnaithe 

réamhfhéidearthachta agus bhunú an chreata pleanála riachtanaigh (i 
ndiaidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta / Measúnacht Iomchuí, de 
réir mar is gá, i dtaca le BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9) ina 
bhféadfaí a iarraidh tailte a ainmniú mar Chrios Forbartha Straitéisí, chun 
gníomhaíochtaí bainteacha thaobh na talún a éascú chun tacú leis an 
gcalafort domhain beartaithe, féachfar leis an oiread is féidir a bhaint as na 
tairbhí geilleagracha do phobail chóngaracha agus le tionchair dhiúltacha a 
imríonn gníomhaíochtaí thaobh na talún ar na pobail sin nó ar chomhshaol 
agus oidhreacht an cheantair a laghdú an oiread is féidir. 

 
Aithnítear go gcinnteofaí le forfheidhmiú iomlán BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 
agus 11 go ndéanfaí measúnú oiriúnach ar aon tionchar comhshaoil féideartha mar thoradh 
ar bheartas don fhorbairt sin ag an gcéim oiriúnach den phróiseas pleanála.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 11 A chinntiú go bhfuil aon mholtaí forbartha a 

bhaineann leis an gcalafort faoi réir measúnacht straitéiseach iomlán, lena n-
áirítear Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta agus Measúnacht Iomchuí, de réir mar is gá. 

 
7.2.3.4 Straitéis Shóisialta  
Tá éifeacht na Straitéise Sóisialta ar an ngné bithéagsúlachta (flóra agus fána) den 
chomhshaol neodrach.  Tugtar BEARTAS: SÓISIALTA 38 faoi deara, áfach, agus déanfar foráil 
chun láithreáin Natura 2000 a chosaint, agus beidh éifeacht dhearfach fhadtéarmach 
shuntasach aige sin ar an gcomhshaol. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 38 Sláine láithreáin Natura 2000 a chosaint agus na láithreáin 

oiriúnacha le haghaidh caitheamh aimsire á sainaithint, go háirithe i 
gcomhthéacs a ndearaidh agus a n-úsáide.  

 
7.2.3.5 Straitéis Iompair 
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Tríd is tríd, aithníodh tionchar neodrach ar bhithéagsúlacht sa mheasúnú seo mar thoradh ar 
na beartais maidir le hiompar atá sa Dréachtphlean Forbartha.  Ní eisiatar leis seo an 
fhéidearthacht go mbeadh tionchair áitiúla ann, áfach, maidir le soláthar nó feabhsú 
bonneagair iompair amhail leathnú bóithre, tógáil bóithre srl agus ba cheart go ndéanfaí 
measúnacht air sin ar bhonn gach cás ag an gcéim pleanála.  Cuirtear bearta maolaithe 
mionsonraithe ar fáil i gCaibidil 8, ina bpléitear baint crann agus fálta sceach. 
 
7.2.3.6  Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Tá tionchair fhéideartha dhearfacha agus dhiúltacha aitheanta sa mheasúnacht scagtha mar 
thoradh ar bheartais agus ar chuspóirí an Dréachtphlean maidir le Seirbhísí Comhshaoil, 
Draenála agus Uisce.  
 
Tá tionchar féideartha diúltach tugtha faoi deara mar thoradh ar fhorfheidhmiú na gcuspóirí 
straitéiseacha sonracha seo a leanas ar láithreáin Natura 2000: 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Measúnacht Iomchuí ar na héifeachtaí 

suntasacha a bheadh ag tograí ar láithreáin Natura 2000 de réir Airteagal 
6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga i dtaobh tograí chun uisce a 
astarraingt as láithreáin Natura 2000. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 Áirithiú go bhfeidhmítear ionaid cóireála 

fuíolluisce trína ndéantar sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i 
láithreáin chósta Natura 2000 de réir na gceadúnas sceite fuíolluisce / na 
ndeimhnuithe údaraithe lena mbaineann, d’fhonn cáilíocht uisce a chosaint.  

 
Is é an rogha tosaíochta ná gach tionchar gan chúis ar shláine láithreáin Natura 2000 a 
sheachaint trí chosaint na ngnéithe criticiúla is cúis lena dtábhacht.  Tá tionchar láidir ag an 
timthriall hidreolaíoch ar go leor láithreáin den chineál sin, agus dá bhrí sin ba cheart 
diansaothrú acmhainní uisce a sheachaint.  Cé go n-aithnítear go bhfuil foráil déanta le 
haghaidh Measúnacht Chuí ar éifeachtaí féideartha na hastarraingthe ó láithreáin den chineál 
sin, ba cheart an chosaint chéanna a sholáthar maidir le hastarraingt ó láithreáin in aice leo 
nó atá nasctha leo trí ghluaiseachtaí screamhuisce.   
 
Tá forbairt ar bhonneagar lárnach roimh ré, nó ar a laghad ag an am céanna, le forbairt 
ríthábhachtach chun cosaint na n-uiscí glactha a chosaint.  Mar sin, meastar tionchar 
dearfach suntasach le hiarmhairtí fadtéarmacha a bheith ag BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 9, 
10 agus 16. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 10 Éascú a dhéanamh ar sholáthar na gcóras cóireála agus 

bailithe fuíolluisce cuí chuig na bailte agus sráidbhaile go léir sa Chontae 
chun freastal ar dhaonraí atá ann cheana agus a bheidh ann sa todhchaí de 
réir na Straitéise Lonnaíochta agus na Straitéise Lárnaí atá sainaitheanta sa 
Phlean seo, i gCreat-Treoir Uisce 2000, i gClár Infheistíochta na Seirbhísí 
Uisce agus de réir mar a bheidh airgeadas ar fáil, agus cáilíocht uiscí 
dromchla, screamhuisce agus uiscí inbhir agus cósta na Mí á feabhsú dá réir 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 Cumas cóireála breise a fhorbairt in ionaid atá ann cheana áit 

ar gá fás inbhuanaithe beartaithe a éascú. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 17 A áirithiú go bhfuil rochtain ag na forbairtí nua go léir ar 

chórais draenála shásúla nó go ndéanfar córais draenála shásúla a chur ar 
fáil dóibh ar mhaithe le sláinte phoiblí agus chun truailliú na n-uiscí dromchla 
agus screamhuisce a sheachaint. 

 
Beidh impleachtaí dearfacha ag na beartais seo a leanas maidir le bainistíocht riosca tuilte 
maidir le bithéagsúlacht an Chontae:  
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BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 33 Dul i gcomhairle, nuair is gá, le hIascaigh Intíre na hÉireann 

maidir le bearta maolaithe tuile a thógáil i gContae na Mí. 
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 Bearta i ndáil le faoiseamh tuile a dhearadh d’fhonn cosaint 

iomchuí a áirithiú do choillearnach ghlárach (.i. leas cáilitheach) ar bhruach 
na Bóinne.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 12 Bearta i ndáil le faoiseamh tuile a dhearadh chun cuspóirí 

caomhnaithe láithreáin Natura 2000 a chosaint agus chun tionchar indíreach 
ó choimhlint le leasanna cáilitheacha nó láithreáin Natura 2000 eile a 
sheachaint.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 13 Bearta dearfacha i ndáil le faoiseamh tuile a chur chun cinn 

trína bhfeabhsófar gnáthóga i dtuilemhá na Bóinne amhail claiseanna reatha, 
imchuach bogaigh thógtha srl.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 14 Iarracht a dhéanamh a chinntiú go ndeartar oibreacha tógála 

ar bhealach nach mbeidh rith chun srutha uisce dromchla isteach in cSAC 
(iarrthóir le bheith ceaptha mar Limistéar Caomhantais Speisialta) nó 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta go díreach nó go hindíreach trí 
shruthchúrsa.  

 
Déantar mionphlé ar ghnéithe eile maidir leis an gcomhshaol uisce i gCuid 7.2.4. 
 
7.2.3.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Go hiondúil is féidir glacadh leis go mbeidh tionchar neodrach ag beartais agus ag cuspóirí sa 
chuid seo den Dréachtphlean ar an mbithéagsúlacht.  Tacaítear le cuimsiú na mbeartas a 
leanas áfach, agus cabhróidh siad le cosaint fhadtéarmach láithreáin Natura 2000. 
 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 1 A chinntiú go mbeidh gach plean agus gach 

tionscadal a bhaineann le giniúint nó soláthar fuinnimh nó líonraí 
teileachumarsáide faoi réir Scagadh Measúnaithe Chuí agus go ndéanfar 
Measúnú Cuí ar na pleananna nó ar na tionscadail sin a bhféadfadh éifeacht 
shuntasach a bheith acu, ina n-aonar nó i gcomhar le pleananna nó le 
tionscadail eile, ar láithreán (nó láithreáin) Natura 2000.  

 
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a 

spreagadh, amhail bithmhais, ábhar dramhaíola, an ghrian, tonnta, uisce, 
foinsí geoiteirmeacha agus fuinneamh gaoithe, faoi réir na ngnáthrialacha 
pleanála cuí, lena n-áirítear go sonrach, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar 
limistéir íogair chomhshaoil nó tírdhreacha agus ar láithreáin Natura 2000. 

 
Ina theannta sin, aithnítear sa Phlean go bhféadfaí hibridí a dhéanamh de flóra dúchasach trí 
shíolrú bith-bharraí agus cuirtear beartas ar fáil chun gníomhú in aghaidh fadhbanna 
féideartha a d’fhéadfadh a theacht chun cinn mar thoradh ar a n-úsáid.  Tacaíonn an 
Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta leis sin agus is togra dearfach é le himpleachtaí 
fadtéarmacha don flóra sa Chontae. 
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 23 A chinntiú i gcás tograí maidir le forbairt ina 

gcuimsítear bithbharra a fhás laistigh den Cheantar Abhantraí an Oirthir i 
gContae na Mí agus de stráice an chósta go bhféachfar ar an acmhainneacht 
le haghaidh a leathnaithe nó hibridiú an fhlóra dhúchasaigh. 
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7.2.3.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Tá an Plean bunaithe ar choincheap na hinbhuanaitheachta, agus tugtar comaoineacha 
sóisialta, geilleagracha agus comhshaoil san áireamh ann.  Is frithchothromú atá sa chuid seo 
do ghnéithe diúltacha féideartha an chuid eile den phlean, agus gan eisceacht beidh tionchar 
dearfach aige ar bhithéagsúlacht sa chontae, le buntáistí fadtéarmacha don chontae iomlán.  
Déantar tuilleadh plé air sin sa chuid den Tuarascáil Comhshaoil a bhaineann le maolú. 
 
7.2.3.9 Forbairt Tuaithe 
Mar atá leagtha síos sa Phlean, a bhuí le tírdhreach tuaithe na Mí, ina gcuimsítear gleannta 
abhann áille agus talamh feirme leata, tá suíomh suaimhneach, ardchaighdeáin ann don 
Chontae. Freastalaíonn ceantair thuaithe laistigh den Mhí ar raon leathan feidhmeanna. Ina 
measc siúd, tá tionscail na talmhaíochta, tionscail eachaí agus tionscail eastóscacha, ionaid 
táirgthe bia áitiúil, gníomhaíochtaí áineasa agus turasóireachta, sráidbhailte bunaithe agus 
tithíocht tuaithe aonuaire.  Dá bhrí sin, tá éagsúlachtaí sách leathan i gcuspóirí agus i 
mbeartas an phlean ina gclúdaítear na gnéithe sin go léir.   
 
Cinnteofar le forfheidhmiú na mbeartas agus na gcuspóirí seo a leanas (i measc cinn eile) go 
mbeidh tionchar neodrach ag beartais agus ag cuspóirí an Dréachtphlean maidir le Forbairt 
Tuaithe ar an timpeallacht torainn sa Chontae.   
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 1 Tacú le beogacht agus le 

hinmharthanacht leanúnach na gceantar tuaithe, ó thaobh cúrsaí 
timpeallachta, sóisialta agus tráchtála de, trí fhorbairt shóisialta agus 
gheilleagrach atá inbhuanaithe a chur chun cinn. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 9 A áirithiú go mbeidh pleananna agus 

tionscadail a bhaineann le forbairt tuaithe faoi réir Scagadh Measúnaithe Chuí 
agus go ndéanfar Measúnú Cuí ar na pleananna nó ar na tionscadail sin a 
bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu, ina n-aonar nó i gcomhar le 
pleananna nó le tionscadail eile, ar láithreán (nó láithreáin) Natura 2000.  

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 2 A áirithiú go sásóidh forbairtí tithe aonair i 

gceantair thuaithe riachtanais tithíochta na ndaoine atá mar chuid intreach 
den phobal tuaithe ina bhfuil siad beartaithe, faoi réir chomhlíonadh na 
ngnáthchritéar pleanála. I measúnú ar thograí a bhaineann le forbairtí tuaithe 
aonair, tithe aonuaire san áireamh, tabharfar aird ar bheartais agus ar 
chuspóirí eile atá sa Phlean Forbartha seo, agus go háirithe ar Chaibidil 9 
Cuid 9.6.7 Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne. 

  
7.2.3.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha seo ar bhithéagsúlacht mar gheall ar chur 
i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le Bainistíocht Forbartha agus 
Treoirlínte.  Déantar soiléiriú ar go leor de na fadhbanna féideartha a bhaineann le dearadh, 
láithreánú, scála agus méid fhorbairt féideartha in go leor de na mionsonraí sa chuid seo, 
agus dá bhrí sin tá sé d’aidhm aige cur le caighdeán forbartha níos fearr ag láithreacha 
oiriúnacha.  Dá bhrí sin, meastar na saincheisteanna a dtugtar fúthu sa chuid seo a bheith 
dearfach, le leas suntasach fadtéarmach ag baint leo don Chontae. 
 
 
7.2.4: Cáilíocht an Uisce 
 
 
7.2.4.1 Straitéis Lárnach 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha ar cháilíocht an uisce mar gheall ar chur i 
bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Dréachtphlean maidir leis an Straitéis Lárnach.   
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7.2.4.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Aithníodh tionchar neodrach go dearfach sa mheasúnú scagtha ar cháilíocht an uisce mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an Straitéis 
Lonnaíochta agus Tithíocht.  Cinntítear go príomha le CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 
nach dtarlóidh forbairt ach amháin i gcás ina bhfuil an bonneagar riachtanach i bhfeidhm 
chun freastal ar riachtanais na forbartha sin.  Dá bhrí sin, beidh tionchar dearfach aige, le 
tionchar suntasach fadtéarmach aige ar cháilíocht an uisce sa Chontae.     
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 A chinntiú go dtarlóidh fás ar fud an chontae ar 

comhchéim le soláthar bonneagair agus seirbhísí riachtanacha, lena n-áirítear 
seirbhísí uisce. Ní dheonófar cead pleanála mura mbeidh an tÚdarás Pleanála 
sásta go bhfuil dóthain acmhainne ar fáil le freastal ar an bhforbairt atá 
beartaithe. 

 
7.2.4.3 Forbairt Gheilleagrach  
Meastar an mheasúnacht ar thionchar dóchúil fhorfheidhmiú chuid na forbartha geilleagraí, 
maidir lena thionchar ar Cháilíocht an Uisce i gContae na Mí, a bheith neodrach nó éiginnte.  
Glactar bunús na conclúide sin mar thoradh ar mheasúnú ar na beartais agus na cuspóirí a 
luaitear agus an caidreamh atá acu leis an ngné Flóra agus Fána den chomhshaol.  Tá an 
chonclúid seo bunaithe ar mheasúnú cúramach ar chuspóirí criosaithe a leagtar síos agus a 
phléitear maidir le Straitéis Tithíochta agus Lonnaíocht ina mbeartaítear cur chuige 
seicheamhach maidir le forbairt agus ní cheadófar forbairt in éagmais bonneagar fisiciúil 
iomchuí amhail cóireáil fuíolluisce.   
 
Tugtar faoi deara go bhfuil sé de chuspóir ag BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 agus 
ag BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 an fhorbairt inbhuanaithe de chalafoirt domhain 
nua, agus gníomhaíochtaí talún bainteacha, sa Mhír Thoir a éascú. Bheadh sé de chumas ag 
forbairtí den chineál sin tionchar a bheith acu ar an gcomhshaol, lena n-áirítear 
bithéagsúlacht an cheantair ina bhfuil siad lonnaithe.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 An fhorbairt inbhuanaithe de chalafort 

domhain nua sa Mhí Thoir a éascú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 Ar feitheamh thoradh an mheasúnaithe 

réamhfhéidearthachta agus bhunú an chreata pleanála riachtanaigh (i 
ndiaidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta / Measúnacht Iomchuí, de 
réir mar is gá) ina bhféadfaí a iarraidh tailte a ainmniú mar Chrios Forbartha 
Straitéisí, chun gníomhaíochtaí bainteacha thaobh na talún a éascú chun tacú 
leis an gcalafort domhain beartaithe, féachfar leis an oiread is féidir a bhaint 
as na tairbhí geilleagracha do phobail chóngaracha agus le tionchair 
dhiúltacha a imríonn gníomhaíochtaí thaobh na talún ar na pobail sin nó ar 
chomhshaol agus oidhreacht an cheantair a laghdú an oiread is féidir. 

 
Aithnítear go gcinnteofaí le forfheidhmiú iomlán BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 
agus 11 go ndéanfaí measúnú oiriúnach ar aon tionchar comhshaoil féideartha mar thoradh 
ar bheartas don fhorbairt sin ag an gcéim oiriúnach den phróiseas pleanála.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 11 A chinntiú go bhfuil aon mholtaí forbartha a 

bhaineann leis an gcalafort faoi réir measúnacht straitéiseach iomlán, lena 
n-áirítear Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta agus Measúnacht Iomchuí, de réir mar is gá. 

 
7.2.4.4 Straitéis Shóisialta  
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú seo ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar 
fhorfheidhmiú bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an Straitéis Shóisialta.   
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7.2.4.5 Straitéis Iompair 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol.  Tá an 
chonclúid seo bunaithe ar athbhreithniú den Phlean ar leibhéal straitéiseach, agus meastar an 
tionchar féideartha a bheadh ag beartais agus cuspóirí éagsúla a bheith neodrach.   
 
 Is féidir tionchar suntasach a bheith ag forbairt bóithre ar dhobharlaigh agus ar thuiliú. Ní 
mór Measúnacht Tionchair Timpeallachta a dhéanamh ar aon togra suntasach bóithre chun a 
chinntiú go laghdófar gach tionchar féideartha i rith an phróisis pleanála a mhéid is féidir.  
 
7.2.4.6  Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Cuirtear cosaint shuntasach ar fáil sa Phlean i gcomhair acmhainní uisce leochaileacha agus 
luachmhara, agus dá bhrí sin beidh toradh dearfach suntasach ag éifeacht na mbeartas agus 
na gcuspóirí sa chuid seo den Phlean ar acmhainní uisce.  Tá na cuspóirí seo a leanas 
suntasach: 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Na foinsí screamhuisce agus uiscígh atá sa chontae faoi 

láthair a chosaint agus a fhorbairt i slí inbhuanaithe, agus forbairt a rialú i slí 
atá i gcomhréir le bainistiú cuí na n-acmhainní sin. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Leanúint leis an gClár Caomhnaithe Uisce agus lena fhorbairt 

a thuilleadh, d’fhonn acmhainní luachmhara a chaomhnú trí sceitheadh a 
laghdú. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 12 Tograí a bhreithniú de réir Shocruithe na Seirbhísí Uisce 

Eatramhacha agus Buana faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha le 
haghaidh ionad ina bhfuil easpa saoráidí cóireála oiriúnacha agus sa chás 
nach gcuireann an soláthar de shaoráid/chóras dá leithéid isteach ar stádas 
cáilíochta an uisce ghlactha de réir mar atá riachtanach faoin gCreat-Treoir 
Uisce. Ní fhéachfar go ginearálta ar sholáthar sealadach dá leithéid ach 
amháin i láithreacha a chloíonn leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach de 
réir mar atá leagtha amach i sa straitéis lonnaíochta, sa straitéis 
gheilleagrach agus sa straitéis lárnach sa Phlean Forbartha seo.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 13 Comhoibriú leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 

Áitiúil, le húdaráis chóngaracha agus le gníomhaireachtaí reachtúla eile 
leanúint leis an bhforbairt agus leis an bhfeabhsú inbhuanaithe de na córais 
cóireála fuíolluisce ar fud an Chontae chun freastal ar riachtanais draenála 
ionchais an Chontae agus chun comhlíonadh leanúnach a bhaint amach 
maidir le ceanglais na gceadúnas sceite agus na ndeimhnuithe údaraithe de 
réir mar atá ceadaithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 17 A áirithiú go bhfuil rochtain ag na forbairtí nua go léir ar 

chórais draenála shásúla nó go ndéanfar córais draenála shásúla a chur ar 
fáil dóibh ar mhaithe le sláinte phoiblí agus chun truailliú na n-uiscí dromchla 
agus screamhuisce a sheachaint. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 22 Leanúint le hiarrachtaí chun cáilíocht an uisce a fheabhsú 

faoin Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977, arna leasú, agus trí cur i 
bhfeidhm na mbeart atá leagtha síos faoin Treoir um Níotráití (91/676/CEE) 
agus cloí leis na forálacha sna Rialacháin um Chuspóirí Comhshaoil na 
gComhphobal Eorpach (Uisce Dromchla), 2009 agus i rialacháin iomchuí eile 

 
Mar údarás sláintíochta atá freagrach as fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil, cuirfidh 
forfheidhmiú na mbeartas thuas le feabhas ar chumas na saoráidí cóireála agus ar 
chaighdeán an uisce a sceitear go huiscí dromchla.  Cabhrófar mar sin chun cáilíocht uisce a 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 7: Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar an 
Dréachtphlean  

Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta maidir le Dréachtphlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 
 

154

fheabhsú agus cuirfear moltaí Phleananna um Bainistíocht Abhantraí chun cinn do 
dhobharcheantair laistigh de dhlínse an Údaráis Pleanála. 
 
Ina theannta sin, tá an Chomhairle tar éis beartais agus cuspóirí sainiúla a sholáthar a 
bhaineann le cáilíocht screamhuisce agus uisce dromchla araon.  Tugtar an méid seo a leanas 
faoi deara agus déanfar foráil do chosaint agus d’fheabhsú uisce trína bhforfheidhmiú.  Tá an 
tionchar tuartha dearfach agus suntasach dá bharr sin, agus tá iarmhairtí tairbhiúla 
fadtéarmacha ag baint leis don ghné sin den chomhshaol.  
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 9 Comhlíonadh caighdeán agus cuspóirí 

comhshaoil a chur chun cinn, ar caighdeáin agus cuspóirí iad a bunaíodh:  
 
    (i) i leith léinseach uisce dromchla, le Rialacháin na gComhphobal Eorpach 

(Uisce Dromchla) 2009;  
    (ii)  i leith screamhuisce, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Screamhuisce) 

2010; agus ar caighdeáin agus cuspóirí iad atá ar áireamh i bpleananna 
bainistíochta abhantraí. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 19 Acmhainní screamhuisce a chosaint le haird ar Phlean 

Cosanta Screamhuisce Chontae na Mí. 
 

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 20 Cosaint agus feabhsú gach uisce óil, uisce dromchla agus 
screamhuisce sa chontae a chinntiú trí chur i bhfeidhm na bPleananna um 
Bainistíocht Abhantraí agus chláir na mbeart a bhaineann leo, mar aon le 
haon reachtaíocht eile a bhaineann leo.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 22 Leanúint le hiarrachtaí chun cáilíocht an uisce a fheabhsú 

faoin Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977, arna leasú, agus trí cur i 
bhfeidhm na mbeart atá leagtha síos faoin Treoir um Níotráití (91/676/CEE) 
agus cloí leis na forálacha sna Rialacháin um Chuspóirí Comhshaoil na 
gComhphobal Eorpach (Uisce Dromchla), 2009 agus i rialacháin iomchuí eile. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 25 Gnéithe nádúrtha na sruthchúrsaí agus na n-aibhneacha i 

gContae na Mí a chosaint, a chothabháil agus a fheabhsú. 
 

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 26 Iarracht a dhéanamh feabhas leanúnach a bhaint amach ar 
cháilíocht uisce, ar shaoráidí snámha agus ar dheiseanna áineasa eile in uiscí 
cósta, uiscí inbhir agus screamhuiscí sa Chontae. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 27 A chinntiú go gcloíonn umair sheipteacha agus córais 

chóireála dílsithe atá beartaithe, nó córais stórála agus cóireála fuíolluisce 
eile, agus ceantair síothlaithe a bhaineann leo aon áit a bhfuil siad de dhíth 
mar chuid d’fhorbairt, le moltaí na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil agus go ndéantar iad a fhostú in áiteanna a bhfuil coinníollacha 
suímh oiriúnacha ann agus sna háiteanna sin amháin. 

 
7.2.4.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Baineadh de thátal sa mheasúnacht go mbeidh tionchar neodrach go ginearálta ag na 
beartais agus na cuspóirí maidir le fuinneamh agus cumarsáid ar ghné uisce an chomhshaoil 
sa Mhí. Aithnítear gur dóigh go mbeidh tionchar dearfach ag CUSPÓIR: STRAITÉIS 
LONNAÍOCHTA 15 ar an ngné seo den chomhshaol.  Beidh éifeacht réasúnta dearfach aige a 
sheasfaidh ar feadh tréimhse éiginnte.  Tacaítear lena chuimsiú i bpróiseas na Measúnachta 
Straitéisí Timpeallachta. 
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BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 15 A chinntiú go mbeidh measúnú ina dtugtar 
aghaidh ar na hiarmhairtí féideartha ar cháilíocht screamhuisce ag gabháil le 
togra ar bith maidir le taiscéaladh fuinnimh gheoiteirmigh nó taiscéaladh 
fodhromchla fuinnimh eile. 

 
7.2.4.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Tá an Plean bunaithe ar choincheap na hinbhuanaitheachta, agus tugtar comaoin sóisialta, 
geilleagrach agus comhshaoil san áireamh ann.  Is frithchothromú atá sa chuid seo do 
ghnéithe diúltacha féideartha an chuid eile den phlean, agus gan eisceacht beidh tionchar 
dearfach aige ar cháilíocht an uisce sa chontae, le buntáistí fadtéarmacha don chontae 
iomlán.  Déantar tuilleadh plé air sin sa chuid den Tuarascáil Comhshaoil a bhaineann le 
maolú. 
 
7.2.4.9 Forbairt Tuaithe 
Is contae tuaithe é Contae na Mí ó thaobh talamhúsáide de, den chuid is mó, agus tá cónaí ar 
phobal mór tuaithe ann. Freastalaíonn ceantair thuaithe laistigh den Mhí ar raon leathan 
feidhmeanna. Ina measc siúd, tá tionscail na talmhaíochta agus eachaí, ionaid táirgthe bia 
áitiúil, gníomhaíochtaí áineasa agus turasóireachta, sráidbhailte bunaithe agus tithíocht 
tuaithe aonuaire.  A bhuí leis an tírdhreach tuaithe, a chuimsíonn acmhainní nádúrtha amhail 
gleannta abhann áille agus talamh feirme leata, tá suíomh suaimhneach ann. Dá bhrí sin, 
clúdaítear réimse leathan saincheisteanna san beartais agus sna cuspóirí a sholáthraítear 
laistigh den chuid seo den Phlean Forbartha.  Léirítear tionchar neodrach go dearfach sa 
mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol.  Déantar cosaintí suntasacha a sholáthar maidir 
le cáilíocht screamhuisce agus uisce dromchla, agus go háirithe saoráidí cóireála ar an láthair.  
 
Tá gá le tithíocht tuaithe chun inmharthanacht phobail tuaithe a chinntiú.  Is féidir le meath 
ar cáilíocht an chomhshaoil tuaithe, go háirithe cáilíocht an uisce, a bheith mar thoradh ar 
fhorbairt tithíochta tuaithe forleathan, trí úsáid saoráidí cóireála fuíolluisce dílsithe nó trí 
láithreánú mí-oiriúnach na saoráidí sin.  Tá cuspóir curtha ar fáil ag an Údarás Pleanála, 
áfach, ina ndírítear ar an acmhainn thábhachtach sin a chosaint ó dhrochthionchar 
comhshaoil féideartha den chineál sin: 
  
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 2 Acmhainní tuaithe, amhail uiscígh 

agus foinsí uisce a bhfuil tábhacht áitiúil agus réigiúnach ag baint leo, a 
aithint agus a chosaint in aghaidh forbartha a dhéanfadh dochar dá n-úsáid 
amach anseo. 

 
Ina theannta sin, cuirfidh an tÚdarás Pleanála critéir éagsúla i bhfeidhm agus measúnú á 
dhéanamh ar iarratais tithíochta tuaithe. Go sonrach, déanfaidh an tÚdarás Pleanála measúnú 
ar ‘Oiriúnacht an tsuímh ó thaobh rochtana, diúscairt fuíolluisce agus láithreánú tí de i 
gcoibhneas le beartais agus le cuspóirí eile an phlean seo’. 
 
Ina theannta sin, tá beartas ar leith curtha ar fáil ag an Údarás Pleanála maidir le 
screamhuisce a chosaint.  Cuirfear leibhéal ard cosanta ar fáil don ghné leochaileach seo den 
chomhshaol mar thoradh ar na beartais a sholáthraítear, agus dá bhrí sin, meastar go bhfuil 
tionchar dearfach, fadtéarmach nó buan, le hiarmhairtí suntasacha acu.  Go sonrach, tá 
Comhairle Contae na Mí tar éis scéimeanna cosanta screamhuisce a réiteach, agus de réir 
mar a dhéantar dul chun cinn le cur i bhfeidhm na scéimeanna cosanta screamhuisce sin, 
soláthraítear beartais chuí chun cosaint screamhuisce a éascú.  Beartaíonn an Chomhairle an 
méid seo a leanas go sonrach: 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 45 Leas a bhaint as “Maitrís Freagartha um Chosaint 

Screamhuisce” chun cabhrú cinneadh a dhéanamh maidir le hoiriúnacht 
catagóirí forbartha éagsúla i gcás limistéar a bhfuil leibhéil éagsúla 
leochaileachta acu maidir le héilliú screamhuisce. Beidh an cur chuige sin ina 
thacaíocht le faisnéis chuí a chur sna próisis chinnteoireachta maidir le 
pleanáil. 
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Trí leas a bhaint as an maitrís sin, beidh iarratasóirí ionchasacha chomh maith leis an Údarás 
Pleanála ábalta tásc a fháil faoin dealraitheacht go nglacfaí le forbairt arna moladh ar 
shuíomh áirithe, nó fáil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil gá le tuilleadh imscrúduithe nó 
coigeartuithe ar na moltaí. I gcás an Údaráis Phleanála, beidh an mhaitrís sin ina cúnamh 
chun cineál na gcoinníollacha pleanála nó monatóireachta, más ann dóibh, a cheanglófaí le 
ceadanna pleanála a chinneadh. 
 
De ghnáth, déantar fuíolluisce ó fhorbairtí cónaithe i limistéir gan seirbhísí a scaipeadh faoi 
thalamh. Ba cheart go ndéanfaí saoráidí cóireála fuíolluisce aonair a shuí, a thógáil agus a 
chothabháil de réir na gcaighdeán is airde le haghaidh tionchair íosta ar cháilíocht an uisce 
agus ar cháilíocht an screamhuisce go háirithe a áirithiú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 46 A áirithiú go ndéanfar forbairtí nua a threorú i dtreo 

láithreán inar féidir saoráidí cóireála agus diúscartha fuíolluisce inghlactha a 
sholáthar, agus go seachnófar láithreáin ina bhfuil sé thar a bheith deacair 
saoráidí dá leithéid a sholáthar agus a chothabháil. Seachnófar láithreáin ina 
mbíonn baol de tháblaí uisce an-ard agus de thuilte nó ina bhfuil an 
screamhuisce thar a bheith leochaileach ar éilliúchán.   

 
D’fhonn sláinte an phobail agus cosaint comhshaoil a áirithiú, tá sé riachtanach go 
bhfreastalaítear ar gach teaghais nua le socruithe draenála ina gcloítear le riachtanais agus 
caighdeáin na Comhairle. Dá bhrí sin, spreagtar na beartais seo a leanas, ós rud é gur dóigh 
go mbeidh tionchar dearfach suntasach acu ar an gcomhshaol uisce sa Chontae.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 47 A áirithiú go mbeidh achar an láithreáin mór go leor 

chun ionad cóireála agus limistéar síothlaithe ar an láthair a chuimsiú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 48 A áirithiú go gcomhlíontar na critéir atá leagtha 

amach i gCód Cleachtais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 
Code of Practice Waste Water Treatment and Disposal Systems Serving 
Single Houses (p.e. <10), (2009), nó treoirlínte nuashonraithe ar bith maidir 
le cód cleachtais, i gcás gach ionaid cóireála dílsithe/umar seipteach agus 
láithreáin scag-ghlanta/síothlaithe d’fhonn scéimeanna uisce aonair agus 
grúpscéimeanna uisce a chosaint. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 50 A áirithiú go socróidh an t-iarratasóir comhaontú 

cothabhála nó socruithe bainistíochta sásúla eile chun iniúchadh agus 
seirbhísiú a dhéanamh ar an gcóras mar is gá. Ní mór cóip den chomhaontú 
sin a chur faoi bhráid an Údaráis Phleanála. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 51 A áirithiú nach gceadófar do dhoirteadh eisiltigh 

díreach ó chórais diúscartha fuíolluisce ar láithreán san uisce dromchla. 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 52 A áirithiú go ndéantar ionaid cóireála fuíolluisce trína 

ndéantar sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin chósta 
Natura 2000 a chothabháil go cuí agus a uasghrádú sula gcuirfear ualú breise 
orthu lena sárófaí a gcumas d’fhonn cáilíocht an uisce a chosaint, de réir mar 
is gá. 
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BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 53  Dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le láithreánú 

agus dearadh umar seipteach, agus na humair atá ann cheana a chothabháil.  
Déanfar grinn-iniúchadh ar iarratais laistigh de 2km ó shruthchúrsaí 
dhobharcheantar na Bóinne. Ní bheidh drochthionchar ag tograí sa réimse sin 
ar cháilíocht an uisce áitiúil a d’fhéadfadh cur isteach ar leasanna cáilitheacha 
maidir leis an iarrthóir le bheith ceaptha mar Limistéar Caomhantais 
Speisialta nó leis an Limistéar faoi Chosaint Speisialta. 

 
Feabhsófar cáilíocht an uisce trí na beartais a léirítear thuas, trína chinntiú go ndéantar 
dóthain forálacha i bhforbairt tithíochta tuaithe chun fuíolluisce a chóireáil agus nach mbeidh 
drochthionchar ag sceitheadh go talamh ar acmhainní screamhuisce.  Ina theannta sin, ní 
cheadaítear an sceitheadh go talamh, agus tiocfaidh feabhas foriomlán ar an ngné seo den 
chomhshaol dá bharr.   
 
Maidir le forbairt talmhaíochta, tá baol féideartha bunúsach ann go mbeadh drochthionchar i 
gceist ar chúrsaí uisce. Is príomhthiomantóir geilleagrach atá sa talmhaíocht laistigh den 
Chontae, agus cé go n-éascóidh an Chomhairle forbairt bhreise ar an tionscal, is beartas 
sonraithe na Comhairle é a chinntiú nach dtarlaíonn sé sin chun aimhleasa na n-acmhainní 
nádúrtha. Déanfar aon tionchar diúltach ar na dobharlaigh a mhaolú trí fhorfheidhmiú 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 12, agus dá bhrí sin cinntear gur tionchar neodrach atá i 
gceist.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 12 Forbairt na talmhaíochta a éascú, agus a áirithiú ag 

an am céanna go dtugtar cosaint in aghaidh truaillithe d’uiscí nádúrtha, do 
ghnáthóga fiadhúlra agus do limistéir chaomhantais. 

Ní cheadófar foraoiseacht a chur chun cinn má chuireann sé isteach ar an timpeallacht 
nádúrtha.  Tá an méid sin le fáil in BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 16. 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 16 Forbairt foraoiseachta a chur chun cinn ar scála agus 

carachtar oiriúnach agus a áirithiú ag an am céanna nach bhfuil 
drochthionchar amhairc ag an bhforbairt sin ar an tuath nó nach mbeidh sé 
ina ábhar truaillithe nó díghrádaithe i gcás na ngnáthóg fiadhúlra, na n-uiscí 
nádúrtha ná i gcás na limistéar a bhfuil tábhacht éiceolaíoch ag baint leo. 

 
Ar deireadh, maidir le cairéalacht agus eastóscadh greanmheallta, tá tacaíocht á soláthar ag 
an gComhairle don tionscal tábhachtach sin sa Dréachtphlean Forbartha. Mar thoradh ar 
chineál na dtionscal sin, d’fhéadfadh tionchar diúltach measartha nó tromchúiseach a bheith 
acu ar dhobharlaigh dromchla agus screamhuisce. Tá sé d’aidhm le BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 23 a chinntiú nach mbeidh tionchar míchuí ag diansaothrú acmhainní ar acmhainní 
comhshaoil.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 23 Tacú leis an tionscal eastóscach áit nach gcuirfeadh 

sé isteach ar cháilíocht chomhshaoil an chontae agus i gcás ina gcuirtear 
tograí athshlánaithe mionsonraithe ar fáil. 

 
7.2.4.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Tá mionphlé déanta ar na saincheisteanna éagsúla maidir le forbairt agus an tionchar ar 
acmhainní uisce sna codanna roimhe seo.  Baineadh de thátal sa mheasúnú go mbeidh 
tionchar neodrach go dearfach ag na caighdeáin agus na treoirlínte bainistíochta forbartha a 
leagtar síos sa Dréachtphlean Forbartha ar ghnéithe hidreolaíocha an chomhshaoil sa Mhí.  
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7.2.5 Sócmhainní Ábhartha – Iompar 
 
7.2.5.1 Straitéis Lárnach 
Tá sé mar aidhm leis an Straitéis Lárnach ina dtugtar cuntas ar na prionsabail is bun leis an 
bPlean roinnt de na saincheisteanna a pléadh san Anailís bhonnlíne a réiteach le beartais 
agus cuspóirí mionsonraithe atá laistigh den chuid ábhartha den Phlean.  Mar sin féin tá na 
beartais agus na cuspóirí atá ábhartha do ghné Iompair (Sócmhainní Ábhartha) an 
chomhshaoil dearfach a bheag nó a mhór agus cuideoidh siad chun roinnt de na 
saincheisteanna a bhaineann le gluaiseacht daoine agus earraí ar fud an Chontae a mhaolú.  
Déantar aird a tharraingt orthu seo a leanas: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 11  Forbairt gheilleagrach agus fostaíocht a spreagadh 

trí fhoirmeacha lonnaíochta measctha a spreagadh ina mbeidh fostaíocht 
agus ionaid chónaithe suite gar dá chéile agus gar do chonairí ilchóracha 
straitéiseacha iompair nó do chonairí a bhfuil seirbhísí ardchaighdeáin agus 
ardmhinicíochta bus ag freastal orthu.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 12 Forbairt leanúnach gheilleagrach a chur chun cinn ar 

Chonair Gheilleagrach an M1 idir Bhaile Átha Cliath agus Béal Feirste.  
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 13 Feabhas a chur ar an gcóimheas post sa Mhí agus 

aghaidh a thabhairt ar phatrúin chomaitéireachta tríd an ngeilleagar áitiúil a 
neartú go dtí go mbeidh sé ar leibhéal níos inbhuanaithe mar seo a leanas: 

 
    (i) cruthú fostaíochta a chothú agus an oiread post agus is féidir a chruthú sna 

príomhionaid atá sainithe i gcomhair fáis;  
    (ii) iarrachtaí a dhéanamh chun Plean nua Réigiúnach an Údaráis Forbartha 

Tionscail (ÚFT) a chur chun cinn le haghaidh an Lár-Réigiúin Thoir i gcomhar 
le hÚdarás Réigiúnach an Lár-Réigiúin Thoir. Bheadh an plean sin curtha in 
oiriúint go sonrach chun díriú ar chineálacha áirithe tionscal nó earnálacha i 
limistéir nó i bpríomhionaid fáis gheilleagraigh shainithe; 

    (iii) cúnamh a thabhairt d’Fhiontraíocht Éireann agus do ghníomhaireachtaí eile 
stáit i bhforbairt agus i bhfás cuideachtaí dúchasacha na Mí agus gnólachtaí 
nuathionscanta a bhfuil an-acmhainn iontu maidir le honnmhairiú go margaí 
ar fud an domhain 

 
7.2.5.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Trí fhorbairt a chomhdhlúthú laistigh de na bailte agus sráidbhailte ainmnithe agus trí chur 
chuige seicheamhach a ghlacadh maidir le forbairt na lonnaíochtaí sin cinnteofar 
inmharthanacht an bhonneagair iompair agus soláthrófar roghanna eile ar charranna 
príobháideacha.  Mar sin faigheann cuimsiú CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 1 tacaíocht 
ón bpróiseas SEA agus meastar gur cur chuige stuama é i dtreo príomhionad den sórt sin a 
fhorbairt.  Dá bhrí sin, meastar go bhfuil tionchar dearfach go leor ag an ngné seo den 
Phlean ar an mbonneagar iompair trí chéile, agus go mbeidh iarmhairtí fadtéarmacha maithe 
ag baint leis. 
  
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 1 A chinntiú go bhforbrófar Contae na Mí i gcomhréir 

leis an ordlathas lonnaíochta atá leagtha amach i dTábla 3.2. Agus é sin á 
dhéanamh, treorófar forbairt go príomha i dtreo na mBailte Móra Fáis atá 
aitheanta. I gcás bailte agus sráidbhailte, éascóidh forbairt comhdhlúthú 
lonnaíochtaí agus comhtháthú úsáide talún agus iompair ar an gcéad dul 
síos. Nuair is gá ceantair uirbeacha a leathnú chun fás a éascú, faoi mar atá 
leagtha amach sa Phlean Forbartha, cuirfear forbairt úsáide measctha chun 
chinn agus leanfar treoir maidir le cur chuige seicheamhach d'fhonn foirm 
chomhdhlúite uirbeach a chruthú agus modhanna inbhuanaithe iompair a 
éascú. 
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7.2.5.3 Forbairt Gheilleagrach  
Baineadh de thátal as an measúnú seo gur dóigh go mbeidh tionchar dearfach ar ghné 
iompair an Chontae mar thoradh ar chur i bhfeidhm na mbeartas agus na gcuspóirí ar an 
Dréachtphlean maidir le forbairt gheilleagrach. Go háirithe measadh go raibh tionchar 
dearfach thar cuimse ag na beartais seo a leanas agus go mairfidh siad go fadtéarmach nó 
go deo: 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 1 Tacú le fás na dTairsí Polalárnaí agus na 

bPríomhbhailte Fáis Gheilleagraigh atá nasctha le conairí ilchóracha agus atá 
dírithe ar Phríomhlimistéir Gheilleagracha aitheanta agus iad a chur chun 
cinn.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 2 Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh a fhorbairt 

mar chlocha coirnéil réigiúnacha fiontar, trína gcuirfear meascán de 
chineálacha fostaíochta chun cinn agus trína laghdófar dá bhrí sin an gá le 
cónaitheoirí Chontae na Mí comaitéireacht a dhéanamh lasmuigh den 
Chontae le haghaidh fostaíochta.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 6 Forbairtí a spreagadh a ghineann éileamh 

suntasach taistil chuig suíomhanna ar chonairí ardmhinicíochta iompair 
phoiblí nó in aice leo.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 7 Forbairtí a spreagadh a sheasann ar 

ghaireacht do bhonneagar bóithre náisiúnta a ghineann leibhéil shuntasacha 
tráchta lastais le suí cóngarach don líonra bóithre náisiúnta, ag féachaint do 
na Treoirlínte maidir le Pleanáil Spásúlachta agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis 
Phleanála. 

 
Maidir le forbairt gheilleagrach i gceantair thuaithe, is féidir leis tionchar diúltach a bheith aige 
ar bhonneagar iompair ag brath ar na sonraí a bhaineann le forbairt shonrach. Cinnteofar má 
chuirtear BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 17 i bhfeidhm go dtabharfar aird chuí do 
chúrsaí tráchta agus iompair nuair a bheidh cinntí á ndéanamh maidir le haon togra le 
haghaidh fiontar tionsclaíoch nó gnó i gceantair thuaithe. Dá bhrí sin is féidir glacadh leis go 
mbeidh tionchar neodrach ag beartais agus ag cuspóirí an Dréachtphlean ar bhonneagar 
iompair sa Chontae.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 17  Tograí forbartha a cheadú le haghaidh 

fiontair thionsclaíocha nó gnó faoin tuath i gcás go gcomhlíontar na critéir 
seo a leanas tríd is tríd:  

 (i) go bhfuil riachtanais gheografacha ag an úsáid bheartaithe ar féidir 
freastal orthu níos éasca i suíomh tuaithe ná i suíomh uirbeach agus gur 
léiríodh é seo chun sástacht Chomhairle Contae na Mí;  

 (ii) go bhfeabhsófar neart an gheilleagair thuaithe áitiúil leis an bhforbairt;  
 (iii) go bhfuil an fhorbairt a d'eascair as ar mhéid agus ar scála atá fós 

iomchuí agus nach bhfuil tionchar diúltach aici ar nádúr ná ar fhóntas an 
cheantair máguaird;  

 (iv) go léirítear sa togra go bhfuil cúrsaí tráchta, sláinte poiblí, comhshaoil 
agus fóntais cuimsithe ann;  

 (v) go bhfuil an togra i gcomhréir leis na beartais, na ceanglais agus an treoir 
atá sa phlean seo  

 (vi) go bhfuil sé léirithe chun sástacht Chomhairle Contae na Mí nach 
gcruthódh an togra cineál ná méid tráchta a bheadh mí-oiriúnach maidir le 
saintréith na mbóithre rochtana nó a d’éileodh feabhsuithe a rachadh i 
bhfeidhm ar shaintréith na mbóithre seo.  
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Má chloítear leis an gcur chuige seicheamhach agus le hordlathas miondíola luaite an 
Dréachtphlean Forbartha cinnteofar go mbeidh aon fhorbairt mhiondíola lena nginfear trácht 
ollmhór dírithe i dtreo na bpríomhionad ag barr an ordlathais.   
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 21  Cothú agus spreagadh a dhéanamh ar 

mhórfheabhsú an spáis urláir mhiondíola, go príomha earraí comparáide agus 
feidhmeanna lár baile san Uaimh chun a hiomaíochas agus a tábhacht mar 
Phríomh-Ionad Fáis i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a chothú.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 22  Tacú le beogacht agus le hinmharthanacht 

na n-ionad sainithe atá ann agus timpeallacht iomaíoch agus shláintiúil a 
éascú don tionscal miondíola isteach sa todhchaí trína áirithiú go 
bhfreagróidh fás sa todhchaí ar spás urláir miondíola don ordlathas miondíola 
aitheanta.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 23  Tacú le forbairt na bPríomhlimistéar 

Miondíola mar atá aitheanta laistigh de Straitéis Miondíola an Chontae agus 
ról agus feidhm na bPríomhlimistéar Miondíola a neartú.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 24  Cloí le forálacha atá sa Chur Chuige 

Seicheamhach agus iarratais mhiondíola atá lonnaithe lasmuigh de 
phríomhlimistéir mhiondíola á mbreithniú. 

 
Beidh idir thionchar measartha agus thionchar dearfach thar cuimse ag na beartais 
fhorfheidhmithe ar bhonneagar iompair an Chontae.  
 
7.2.5.4 Straitéis Shóisialta  
Aithníodh roinnt tionchair dhearfacha sa mheasúnú seo ar ghné 'Iompair' an chomhshaoil ag 
éirí as cur i bhfeidhm na Straitéise Sóisialta.  Meastar gur rud dearfach é beartas a chur san 
áireamh maidir le saoráidí a bhraisliú laistigh d'achar siúil ó thithíocht, agus idir thábhacht 
mheasartha agus thar cuimse aige seo a d'fhéadfadh seasamh go fadtéarmach.  Is léir é sin 
go háirithe in BEARTAS SÓISIALTA 2 agus 17.  
 
BEARTAS: SÓISIALTA 2 A chinntiú go mbraislítear le chéile na saoráidí pobail, caitheamh 

aimsire agus spáis oscailte, de réir mar is indéanta, agus na saoráidí pobail a 
bheith suite in ionaid áitiúla nó comhcheangailte le saoráidí scoile de réir mar 
is cuí. Ba cheart do na saoráidí pobail a bheith suite gar do thithíocht nó 
laistigh d’achar shiúl na gcos uaithi, agus iad inrochtana ag gach earnáil den 
phobal agus ba cheart go n-éascóidís feidhmeanna ilchuspóireacha trína 
ndearadh agus a leagan amach. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 17 A chinntiú go soláthrófar saoráidí bunoideachais agus iar-

bhunoideachais in éineacht le pleanáil agus forbairt na gceantar cónaithe 
d’fhonn na deiseanna don siúl, rothaíocht agus úsáid an iompair phoiblí a 
uasmhéadú. 

 
Is féidir le saoráidí poiblí mar shaoráidí cúram leanaí agus cúram sláinte toirteanna móra 
tráchta a ghiniúint.  Meastar go léirítear é sin trí Bheartais 22 agus 27 a chur san áireamh 
agus é mar aidhm teorainn a chur le haon tionchar den sórt sin ar bhealaí iompair reatha.  
Meastar ar deireadh thiar go bhfuil an tionchar dearfach agus measartha ó thaobh tábhachta 
de agus go seasfaidh sé go fadtéarmach. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 22 Saoráidí cúram leanaí a cheadú sna ceantair chónaithe atá 

ann cheana ar an gcoinníoll nach mbeidh tionchar suaithinseach acu ar 
bhuntréith ná ar fhóntais ceantair éigin, go háirithe maidir le cúrsaí páirceála, 
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ginte tráchta agus suaite torainn. Sa chás go mbaineann na saoráidí atá 
molta le maoin a dearadh agus a tógadh mar áiteanna cónaithe, agus go 
bhfuil tithe eile timpeall orthu, ba cheart gné chónaithe shuntasach a 
choimeád. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 27 Comhtháthú na saoráidí cúram sláinte a spreagadh laistigh 

de phobail nua agus reatha agus do thograí a bheadh ina gcúis le haonrú 
neamhriachtanach nó le deacrachtaí rochtana eile, go háirithe do dhaoine le 
míchumais, daoine scothaosta agus leanaí a dhíspreagadh. 

 
Baineann an líonra iompair leas as an úsáid a bhaintear as saoráidí iompair phoiblí agus go 
deimhin baineann caighdeán an aeir áitiúil leas as agus ar scála níos mó bíonn tionchar maith 
aige ar an athrú aeráide.  Tá an úsáid a bhaintear as iompar poiblí chun rochtain a fháil ar 
ghineadóirí turais ar scála mór dearfach, measartha ó thaobh tábhachta de agus beidh 
iarmhairtí fadtéarmacha aige. 
 
7.2.5.5 Straitéis Iompair 
Fáiltítear sa Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta go n-aithníonn Comhairle Contae na Mí 
nach bhfuil na treochtaí reatha in iompar inbhuanaithe, go háirithe an méadú leanúnach ar 
thrácht i gcarranna príobháideacha.  
 
Tugtar le fios sa mheasúnú seo go dtiocfaidh tionchar dearfach as cur i bhfeidhm na 
mbeartas agus na gcuspóirí a bhaineann le hIompar ar an ngné seo de Shócmhainní 
Ábhartha an Chontae.  Aibhsítear na beartais seo a leanas mar chinn a mbeidh tionchar 
dearfach acu idir thionchar beag go thar cuimse ó thaobh nádúir de agus seasfaidh siad go 
fadtéarmach.  
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 2 Forbairt inbhuanaithe a cur chun cinn maidir le siúl, 

rothaíocht, iompar poiblí agus foirmeacha eile níos inbhuanaithe iompair mar 
rogha ar an ngluaisteán príobháideach, chomh maith le forbairt an 
bhonneagair is gá agus cur chun cinn na dtionscnamh atá in ‘Taisteal Níos 
Cliste, Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe 2009 – 2020’. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 4 Bearta pleanála talamhúsáide a chur chun cinn ina 

ndéantar éascú ar éifeachtacht iompair, fáltais eacnamaíocha ar infheistíocht 
iompair, íoslaghdú na dtionchar comhshaoil agus claonadh ginearálta i dtreo 
úsáid an iompair phoiblí ar fud an chontae. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 8 Soláthar eacnamaíoch iompair phoiblí a éascú trí 

fhéachaint lena chinntiú go dtarlaíonn forbairt Bhailte Móra Fáis I agus II 
agus Bhailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór atá lonnaithe ar chonairí 
iompair straitéiseacha, ar bhealach comhshocraithe agus stuama. 

 
BEARTAS: IOMPAR 2 Tacú le feabhsú na seirbhíse iarnróid atá ann cheana féin lena n-

áirítear an bealach idir Baile Átha Cliath agus Sligeach le seirbhísí fo-
uirbeacha breise chuig an mBóthar Buí agus go Cill Choca, seirbhís iarnróid 
Baile Átha Cliath – Droichead Átha atá ann cheana féin lena bhfreastalaítear 
ar lonnaíochtaí uirbeacha na hInse agus Bhaile Mhic Gormáin agus iarracht a 
dhéanamh ar leictriúchán beartaithe an líne iarnróid seo a leathnú chuig 
Droichead Átha. 

 
BEARTAS: IOMPAR 3 Oibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le hIarnród Éireann 

chun leanúint ag feabhsú na saoráidí i stáisiúin reatha agus soláthar stáisiúin 
iarnróid i mBaile an Bhiataigh agus saoráidí páirceála agus taistil 
coibhneasacha a lorg. 
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BEARTAS: IOMPAR 5 Comhoibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le 
gníomhaireachtaí ábhartha eile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar líonra 
na seirbhísí bus sa Mhí, agus oibriú le hoibreoirí iompair phoiblí chun seirbhísí 
bus feabhsaithe a sholáthar sa chontae agus ar fud an chontae. 

 
BEARTAS: IOMPAR 6 A chinntiú go leagtar amach na forbairtí nua uile i mBailte Móra Fáis I 

agus II agus i mBailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór ionas go ndéantar 
éascú ar sholáthar na seirbhísí bus áitiúla. 

 
BEARTAS: IOMPAR 7 Áiseanna cómhalartaithe iompair phoiblí a sholáthar, lena n-áirítear 

saoráidí i gcomhair tacsaithe, ag pointí oiriúnacha ar an líonra iompair 
phoiblí, go háirithe sna príomhionaid uirbeacha agus in aice leis an mol 
iompair busanna atá beartaithe san Uaimh, i gcomhar leis an Údarás 
Náisiúnta Iompair. 

 
BEARTAS: IOMPAR 8 Cur chun cinn a dhéanamh agus tacú le soláthar saoráidí páirceála 

agus taistil lena bhfeabhsaítear inrochtaineacht iompair phoiblí gan brú 
tráchta a mhéadú, ná faid taistil na ngluaisteán a mhéadú, ag suíomhanna 
oiriúnacha laistigh den chontae. 

 
BEARTAS: IOMPAR 10  Gréasán siúil agus rothaíochta ardchaighdeáin straitéiseach agus 

comhtháite a aithint ar fud an chontae atá comhtháite le hiompar poiblí agus 
idirnasctha le taitneamhachtaí agus le ceannphointí cultúir, áineasa, 
miondíola, oideachais agus fostaíochta, agus iarracht a dhéanamh iad a chur i 
bhfeidhm. 

 
BEARTAS: IOMPAR 11 Ionchorprú bealaí rothaíochta sábháilte agus éifeachtúil, bealaí 

coisithe agus cosáin inrochtana i scéimeanna dearaidh lár bailte / d’ionaid 
chomharsanachta, forbairtí cónaitheacha, oideachais, fostaíochta agus 
áineasa agus úsáidí eile a spreagadh, nuair is cuí. 

 
BEARTAS: IOMPAR 13 Réimse iomlán saoráidí do rothaithe a éileamh, amhail páirceáil 

rothar slán agus áisiúil, cithfholcthaí agus taisceadáin i bhforbairtí tráchtála / 
oifigí nua suntasacha agus nithe eile a mealltar daoine chucu. 

 
BEARTAS: IOMPAR 18 Ceanglas a chur in iarratais phleanála le haghaidh mhórfhorbairtí 

bearta a thaispeáint chun aghaidh a thabhairt ar inrochtaineacht do choisithe 
agus do rothaithe.  

 
Tá an-tábhacht ag baint le forbairt an líonra bóithre náisiúnta maidir le trácht idiruirbeach 
náisiúnta chun rochtain réidh a sholáthar do chalafoirt, d’aerfoirt, srl. Cé go bhfuil Bóithre 
Náisiúnta d'fhreagracht ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta, tá Comhairle Contae na Mí 
freagrach as uasghráduithe agus as feabhsuithe móra a sholáthar agus a dhéanamh ar 
Bhóithre Náisiúnta sa Chontae.  Leanfaidh an líonra bóithre de bheith tábhachtach maidir le 
bainistíocht iompair agus le gluaiseacht éifeachtúil busanna, daoine, earraí agus seirbhísí eile i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus níos faide anonn.   
 
Tá ról tábhachtach ag bóithre réigiúnacha agus áitiúla ó thaobh na heacnamaíochta de agus 
is luachmhar na feidhmeanna sóisialta agus pobail a chomhlíonann siad. Go minic is iad na 
bóithre seo an t-aon mhodh rochtana le haghaidh gníomhaíocht eacnamaíoch áitiúil.  
Soláthraíonn gréasán na mbóithre neamhnáisiúnta soghluaisteacht laistigh de gheilleagair 
áitiúla agus eatarthu agus soláthraíonn sé naisc ríthábhachtacha chuig an ngréasán bóithre 
náisiúnta straitéiseach agus chuig na calafoirt agus chuig na haerfoirt arb iad ár naisc le 
geilleagar níos leithne na hEorpa.  
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Tá freagracht ar Chomhairle Contae na Mí as oibreacha cothabhála agus feabhsaithe a 
dhéanamh ar na bóithre seo, agus iad á maoiniú óna gcuid acmhainní féin nó á bhforlíonadh 
ag deontais Stáit. 
 
BEARTAS: IOMPAR 20 Tacú le mórfheabhsuithe bóithre trí na conairí atá suite ar aon 

bhealaí den sórt sin atá molta a choimeád saor ó fhorbairtí a chuirfeadh 
isteach ar sholáthar moltaí den sórt sin. (Féach Léarscáil 6.3) 

 
BEARTAS: IOMPAR 21 Clár oibreacha tógála / feabhsaithe bóithre agus bearta áitiúla a chur 

chun feidhme chun feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre atá 
comhtháite go dlúth le talamhúsáidí atá ann cheana féin agus atá beartaithe. 

 
BEARTAS: IOMPAR 23 Cumas agus sábháilteacht an líonra bóithre náisiúnta a chosaint trí 

na forálacha atá in ‘Spatial Planning and National Roads - Guidelines for 
Planning Authorities’, leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta, a chur i bhfeidhm.  

 
BEARTAS: IOMPAR 24 Soláthar a dhéanamh d’fheabhsuithe, agus feabhsuithe a chur i 

gcrích, ar chodanna de bhóithre náisiúnta, réigiúnacha agus contae atá 
easnamhach maidir le hathailínú, le bail struchtúrtha nó le cumas, de réir mar 
a cheadaíonn na hacmhainní atá ar fáil iad, agus chun an caighdeán sin a 
choimeád ina dhiaidh sin.  

 
Nuair a chuirfear na beartais agus na cuspóirí tacaíochta thuas i bhfeidhm cabhróidh sé sin 
chun sochaí níos inbhuanaithe a chothú laistigh den chontae, ina mbeidh rochtain níos mó ar 
shaoráidí agus ar sheirbhísí trí bhealaí iompair atá níos éifeachtaí ar fhuinneamh.  Dá bhrí sin 
baineadh de thátal as go mbeidh idir thionchar neodrach go dearfach ag an gcuid seo den 
Phlean ar an ngné iompair (Sócmhainní Ábhartha) den chomhshaol, agus is iarmhairtí 
fadtéarmacha agus measartha a bheidh i gceist. 
 
7.2.5.6  Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Taispeántar i measúnú ar na beartais agus na cuspóirí maidir le Seirbhísí Uisce, Draenála 
agus Comhshaoil go bhfuil sé neodrach ó thaobh an tionchair is dóigh a bheidh acu ar chúrsaí 
iompair laistigh den Chontae.  
 
7.2.5.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Taispeántar i measúnú ar na beartais agus na cuspóirí maidir le Fuinneamh agus Cumarsáid 
go bhfuil sé neodrach ó thaobh an tionchair is dóigh a bheidh acu ar chúrsaí iompair laistigh 
den Chontae.  
 
 
7.2.5.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Taispeántar i measúnú ar na beartais agus na cuspóirí maidir le Sócmhainní Cultúrtha agus 
Nádúrtha go bhfuil sé neodrach ó thaobh an tionchair is dóigh a bheidh acu ar chúrsaí 
iompair laistigh den Chontae.  
 
7.2.5.9 Forbairt Tuaithe 
Tá an beartas náisiúnta maidir le forbairt lena mbaineann rochtain ar bhóithre náisiúnta agus 
forbairt ar feadh bóithre dá leithéid leagtha amach in Spatial Planning and National Roads 
Guidelines a d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil in Eanáir 2012. 
Sonraítear an méid seo a leanas sna Treoirlínte sin: The policy of the planning authority will 
be to avoid the creation of any additional access point from new development or the 
generation of increased traffic from existing accesses to national roads to which speed limits 
greater than 60kmh apply. This provision applies to all categories of development, including 
individual houses in rural areas, regardless of the housing circumstances of the applicant.   
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Tá sé ríthábhachtach i gcás tithíocht nua i gceantair thuaithe atá lonnaithe ar bhealaí 
neamhnáisiúnacha, go mbeadh an tithíocht sin suite ionas nach mbeadh na tithe contúirteach 
don tslándáil phoiblí mar ghuais tráchta. I gcás roinnt bóithre réigiúnacha agus contae, tá 
feidhmeanna tábhachtacha réigiúnacha agus áitiúla ag baint leo, agus is naisc iompair an-
tábhachtach iad na bóithre sin a théann trasna Chontae na Mí. Lorgaítear sna beartais seo a 
leanas líonra bóithre an Chontae a chosaint ó thionchar diúltach na forbartha tuaithe:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 36 Úsáid na bpríomhbhóithre agus na mbóithre den 

dara grád sa chontae a fhorbairt agus an úsáid is mó agus is féidir a bhaint 
astu mar bhonneagar straitéiseach tábhachtach atá riachtanach d’fhorbairt 
gheilleagrach leanúnach an chontae, agus an bonneagar straitéiseach 
tábhachtach sin a chosaint ó fhorbairt ribíneach neamhphleanáilte nó ó 
fhorbairt tithíochta aonair fhánach. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 37 A áirithiú go ndéanfar measúnú ar fhorbairtí amach 

anseo a mbeidh tionchar acu ar phríomhbhóithre náisiúnta nó ar bhóithre 
den dara grád de réir na treorach atá tugtha sa doiciméad Spatial Planning 
and National Roads - Guidelines for Planning Authorities.     

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 38 A áirithiú i gcás rochtana ar fhorbairtí ó líonra bóithre 

an chontae, go ndéantar an rochtain sin in áit agus ar bhealach nach 
gcuirtear slándáil an phobail i mbaol trí ghuais tráchta. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 39 Bóithre nach bóithre náisiúnta iad a bhfuil tábhacht 

réigiúnach nó áitiúil ag baint leo a shainaithint agus a chosaint ó rochtain 
neamhriachtanach agus iomarcach/ó phointí dul amach, a dhéanfadh dochar 
do chumas iompair agus d’fheidhmiú an bhóthair. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 40 Bealaí rochtana nua le haghaidh teaghaisí aonair a 

shrianadh áit a bhfuil luasteorainn 80km san uair i gceist d’fhonn na 
feidhmeanna sainiúla a chosaint agus chun dífheidhmeacht roimh am de 
bhóithre réigiúnacha agus de bhóithre ceangail tábhachtacha contae 
sainaitheanta (féach Léarscáil Uimh. 10.6) trí líon iomarcach bealaí iontrála 
aonair a chruthú, agus chun infheistíocht sna bóithre neamhnáisiúnta a 
dhaingniú. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 43 A áirithiú, agus iarratais phleanála aonair ar thithe 

aonair faoin tuath á measúnú, go bhfuil na caighdeáin riachtanacha maidir le 
faid radhairc agus faid radhairc stoptha i gcomhréir leis na caighdeáin reatha 
maidir le geoiméadracht bhóithre mar atá leagtha amach i ndoiciméad an 
Údaráis um Bóithre Náisiúnta, Design Manual for Roads and Bridges, Cuid TD 
41-42/09 go háirithe. 

 
Nuair a chuirfear na beartais atá aibhsithe thuas san áireamh cinnteofar go mbeidh cosaint 
leanúnach ag an mbonneagar bóithre laistigh de cheantair thuaithe an Chontae.  Mar sin 
cinnteofar tionchar neodrach lena n-áireamh mar gheall ar fhorbairt tuaithe sa Mhí.  
 
Cuireann an tionscal eastóscach brú mór ar an líonra bóithre agus dá bharr sin tacaíonn an 
próiseas SEA leis an mbeartas seo a leanas a chur san áireamh, ag aithint na n-éifeachtaí 
tromchúiseacha a d'fhéadfadh teacht chun cinn ón tionscal sin. 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 25 A áirithiú go mbíonn an méid is lú agus is féidir 

tionchar díobhálach ag baint leis an tionscal eastóscach agus an fhorbairt 
ghaolmhar ar an líonra bóithre sa limistéar agus go n-íocann an tionscal féin 
costas iomlán na bhfeabhsuithe ar bhóithre atá riachtanach chun tionscail 
eastóscacha a éascú. 
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7.2.5.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Athneartaítear na tuairimí a léiríodh sa Straitéis Iompair sna beartais/cuspóirí iomchuí.  Arís is 
rud dearfach é an beartas seo a chur san áireamh, agus beidh idir thionchar measartha go 
thar cuimse aige a sheasfaidh go fadtéarmach.  
 
 
7.2.6:  Sócmhainní Ábhartha – Seirbhísí Uisce 
 
Deimhnítear sa chuid seo den mheasúnú conas is dóigh a bheidh tionchar ag beartais agus 
ag cuspóirí an Dréachtphlean Forbartha ar sholáthar uisce agus ar dhiúscairt fuíolluisce ar fud 
an Chontae.  
 
7.2.6.1 Straitéis Lárnach 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar chur 
i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an Straitéis Lárnach.   
 
Is é sprioc na Straitéise Lárnaí:  
 
Cumas uisce agus séarachais leordhóthanach a sholáthar chun freastal ar riachtanais an 
daonra amach anseo mar atá leagtha síos sa straitéis lárnach seo, chun úsáid inbhuanaithe 
acmhainní uisce a chinntiú. 
 
7.2.6.2:  Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Tugadh le fios san anailís bhonnlíne go bhfuil easnaimh ar fud an Chontae ar fad ó thaobh 
soláthairtí uisce agus cóireála fuíolluisce.  Trí CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 a chur 
san áireamh, tugtar aghaidh ar an ábhar imní mhór seo, go príomha forbairtí nua a chur chun 
cinn a bhfuil cumas bonneagair srianta ag baint leo.  Mar sin beidh buntáiste dearfach, 
fadtéarmach ag an gcuspóir ar acmhainní an chontae trí chéile.    

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 A chinntiú go dtarlóidh fás ar fud an chontae ar 

comhchéim le soláthar bonneagair agus seirbhísí riachtanacha, lena n-áirítear 
seirbhísí uisce. Ní dheonófar cead pleanála mura mbeidh an tÚdarás Pleanála 
sásta go bhfuil dóthain acmhainne ar fáil le freastal ar an bhforbairt atá 
beartaithe. 

 
Ar an gcaoi chéanna cinntítear le CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 11 (Bailte Measartha 
Fáis) agus CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 12 (Bailte Beaga) go soláthrófar bonneagar 
roimh fhorbairtí nua a chur ar bun.   
 
7.2.6.3 Forbairt Gheilleagrach  
Fuarthas amach go raibh impleachtaí neodracha tríd is tríd ag na beartais agus ag na cuspóirí 
sa Dréachtphlean maidir le Forbairt Gheilleagrach ar sheirbhísí uisce laistigh den Chontae. 
Leis an bprionsabal a bhaineann le forbairt a bhraisliú, cuirfear ar chumas na Comhairle 
seirbhísí den sórt sin a sholáthar ar bhealach níos éifeachtaí, agus dá bharr sin meastar go 
bhfuil na beartais seo a leanas dearfach. 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 1 Tacú le fás na dTairsí Polalárnaí agus na 

bPríomhbhailte Fáis Gheilleagraigh atá nasctha le conairí ilchóracha agus atá 
dírithe ar Phríomhlimistéir Gheilleagracha aitheanta agus iad a chur chun 
cinn.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 2 Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh a fhorbairt 

mar chlocha coirnéil réigiúnacha fiontar, trína gcuirfear meascán de 
chineálacha fostaíochta chun cinn agus trína laghdófar dá bhrí sin an gá le 
cónaitheoirí Chontae na Mí comaitéireacht a dhéanamh lasmuigh den 
Chontae le haghaidh fostaíochta.  
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Tá an cumas ag forbairtí aonair impleachtaí diúltacha a bheith acu ar sheirbhísí uisce an 
Chontae ach láimhseálfar é sin ar bhonn cás ar chás tríd an bpróiseas toilithe pleanála agus 
trí chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí ábhartha an Dréachtphlean Forbartha.  
 
7.2.6.4 Straitéis Shóisialta  
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú seo ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar 
fhorfheidhmiú bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an Straitéis Shóisialta.   
 
7.2.6.5 Straitéis Iompair 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le hIompar.   
 
7.2.6.6  Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Tarraingíodh aird i gCaibidil 4 den Tuarascáil Chomhshaoil seo go bhfuil saincheisteanna 
suntasacha laistigh den Mhí i láthair na huaire maidir le soláthar uisce, bonneagar draenála 
agus diúscartha fuíolluisce an Chontae. Mar sin is dúshlán mór é bonneagar leormhaith 
draenála agus uisce a sholáthar má táthar chun Contae na Mí a fhorbairt ar bhonn 
inbhuanaithe d'fhonn freastal ar fhás réamh-mheasta don todhchaí. 
 
Aithníodh sa mheasúnú seo an tionchar dearfach is dóigh a bheidh aige leis sin trí chur i 
bhfeidhm na mbeartas agus na gcuspóirí laistigh den Chuid sin den Dréachtphlean a 
bhaineann le Seirbhísí Uisce agus Bainistiú Dramhaíola.  Tugtar CUSPÓIR STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 4 agus CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 faoi deara go 
háirithe.  Aithnítear in CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 an gá atá le saoráidí 
reatha a uasghrádú i gcás go bhfuil easnamh sa leibhéal cóireála d'fhonn reachtaíocht agus 
rialacháin reatha a chomhlíonadh.  Meastar gur tionscnamh dearfach é CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 toisc go dtacaíonn sé le prótacal aontaithe a fhorbairt 
idir údaráis áitiúla ionas go mbainfear an úsáid is fearr as acmhainní chun seirbhísí 
sláinteachais a láimhseáil go maith.  Meastar go mbeidh idir thionchar dearfach agus 
measartha ag an dá chuspóir agus go seasfaidh siad go fadtéarmach. 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Na saoráidí uisce agus fuíolluisce atá ann 

cheana a uasghrádú, áit a bhfuil easnamh ann, d’fhonn na Rialacháin Uisce 
Óil, na Treoracha/Rialacháin maidir le Fuíolluisce Uirbeach, na rialacháin 
maidir le ceadúnas doirte san uisce agus Creat-Treoir Uisce an AE, nó aon 
leasú ina leith amach anseo, a chomhlíonadh. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 Tacú le forbairt de phrótacal comhaontaithe 

agus/nó socruithe eile idir na húdaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
chun dáileadh barrmhaith seirbhísí sláintíocha agus eile a áirithiú le haghaidh 
infheistíochtaí tosaíochta.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 3 Leanúint le huasghrádú agus le hathshlánú na bpríomhlíonraí 

uisce agus Céim 2 go Céim 5 de Thionscadal Caomhnaithe Uisce Uile-chontae 
na Mí a chur chun feidhme – Straitéis Athshlánaithe Príomhlíonra Uisce Uile-
chontae na Mí. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Leanúint leis an tiomantas maidir le caomhnú uisce agus 

laghdú síltí agus sceite ó na córais soláthair uisce go dtí an leibhéal is ísle 
agus is féidir agus cuspóir ann uisce gan tásc a laghdú go níos lú ná 30% i 
rith shaolré an Phlean seo d’fhonn éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht a 
bhaint amach. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 6  Bearta a chur chun feidhme faoin gClár Uisce Tuaithe 

d’fhonn cáilíocht, iontaofacht agus éifeachtúlacht na soláthairtí uisce do lucht 
cónaithe na tuaithe a fheabhsú. 
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7.2.6.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Léirítear tionchar neodrach sa mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol trí chur i bhfeidhm 
na mbeartas agus na gcuspóirí atá sa chuid seo den Phlean Forbartha. 
 
7.2.6.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Meastar go bhfuil tionchar dearfach ag beartais agus cuspóirí an Dréachtphlean maidir le 
hOidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach ar chomhshaol Chontae na Mí tríd is 
tríd. Is dóigh go mbeidh tionchar dearfach go háirithe ag na beartais seo a leanas ó thaobh 
seirbhísí uisce de:  
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA 2 A chinntiú go gcosnófar na gnéithe 

sin d'oidhreacht nádúrtha agus de bhonneagar glas na Mí trína gcuirtear 
seirbhísí éiceachórais ar fáil; go ndéanfar an bhithéagsúlacht a chaomhnú 
agus, nuair is féidir, a fheabhsú, agus; go ndéanfar saintréith na dtírdhreach 
a chothabháil agus a shaibhriú, agus go n-éascófar leas a bhaint astu ar 
mhaithe le cúrsaí turasóireachta agus áineasa agus go ndéanfar é sin ar 
bhealach tuisceanach. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 2 Bearta a chur chun cinn chun an bhithéagsúlacht a 

chosaint sa phróiseas bainistíochta forbartha trí ghnáthóga a chruthú nó a 
fheabhsú nuair is féidir.   

 
BEARTAS: BONNEAGAR GLAS 2 An bonneagar glas atá sa Chontae cheana féin a chosaint 

agus bonneagar glas breise a chur ar fáil nuair is féidir.  
 
7.2.6.9 Forbairt Tuaithe 
Bheadh sé de chumas ag aon fhorbairt tuaithe lasmuigh de limistéir sheirbhísithe tionchar 
diúltach a bheith aici ar sheirbhísí uisce an Chontae. Má chuirtear na beartais agus na cuspóirí 
mar atá leagtha amach sa Chaibidil ar fhorbairt tuaithe den Dréachtphlean i bhfeidhm, 
cinnteofar go mbeidh tionchar neodrach ag aon fhorbairt fhéideartha.  
 
Cuspóirí Straitéiseacha: 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 2 Acmhainní tuaithe, amhail uiscígh 

agus foinsí uisce a bhfuil tábhacht áitiúil agus réigiúnach ag baint leo, a 
aithint agus a chosaint in aghaidh forbartha a dhéanfadh dochar dá n-úsáid 
amach anseo. 

 
Tacófar sa Dréachtphlean Forbartha le forbairt cónaithe i gceantair thuaithe den Chontae faoi 
chúinsí áirithe. Tá sé de chumas ag forbairt den sórt sin tionchar diúltach a bheith aici ar 
sheirbhísí uisce (soláthar agus fuíolluisce).  Maidir leis an straitéis lonnaíochta tuaithe 
cinnteofar leis na beartais agus na cuspóirí mar atá leagtha amach thíos go mbeidh tionchar 
neodrach ar an iomlán acu ar sheirbhísí uisce an Chontae.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 6 Freastal ar an éileamh atá ar fhorbairt cónaithe 

bhuan de réir mar a thagann sé chun cinn, faoi réir dea-chleachtais in ábhair 
amhail dearadh, suíomh agus cosaint tírdhreach tábhachtach agus cosaint na 
gceantar atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 45 Leas a bhaint as “Maitrís Freagartha um Chosaint 

Screamhuisce” chun cabhrú cinneadh a dhéanamh maidir le hoiriúnacht 
catagóirí forbartha éagsúla i gcás limistéar a bhfuil leibhéil éagsúla 
leochaileachta acu maidir le héilliú screamhuisce. Beidh an cur chuige sin ina 
thacaíocht le faisnéis chuí a chur sna próisis chinnteoireachta maidir le 
pleanáil.  
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BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 46 A áirithiú go ndéanfar forbairtí nua a threorú i dtreo 
láithreán inar féidir saoráidí cóireála agus diúscartha fuíolluisce inghlactha a 
sholáthar, agus go seachnófar láithreáin ina bhfuil sé thar a bheith deacair 
saoráidí dá leithéid a sholáthar agus a chothabháil. Seachnófar láithreáin ina 
mbíonn baol de tháblaí uisce an-ard agus de thuilte nó ina bhfuil an 
screamhuisce thar a bheith leochaileach ar éilliúchán. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 47 A áirithiú go mbeidh achar an láithreáin mór go leor 

chun ionad cóireála agus limistéar síothlaithe ar an láthair a chuimsiú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 48 A áirithiú go gcomhlíontar na critéir atá leagtha 

amach i gCód Cleachtais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 
Code of Practice Waste Water Treatment and Disposal Systems Serving 
Single Houses (p.e. <10), (2009), nó treoirlínte nuashonraithe ar bith maidir 
le cód cleachtais, i gcás gach ionaid cóireála dílsithe/umar seipteach agus 
láithreáin scag-ghlanta/síothlaithe d’fhonn scéimeanna uisce aonair agus 
grúpscéimeanna uisce a chosaint. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 51 A áirithiú nach gceadófar do dhoirteadh eisiltigh 

díreach ó chórais diúscartha fuíolluisce ar láithreán san uisce dromchla. 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 52 A áirithiú go ndéantar ionaid cóireála fuíolluisce trína 

ndéantar sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin chósta 
Natura 2000 a chothabháil go cuí agus a uasghrádú sula gcuirfear ualú breise 
orthu lena sárófaí a gcumas d’fhonn cáilíocht an uisce a chosaint, de réir mar 
is gá.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 53  Dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le láithreánú 

agus dearadh umar seipteach, agus na humair atá ann cheana a chothabháil.  
Déanfar grinn-iniúchadh ar iarratais laistigh de 2km ó shruthchúrsaí 
dhobharcheantar na Bóinne. Ní bheidh drochthionchar ag tograí sa réimse sin 
ar cháilíocht an uisce áitiúil a d’fhéadfadh cur isteach ar leasanna cáilitheacha 
maidir leis an iarrthóir le bheith ceaptha mar Limistéar Caomhantais 
Speisialta nó leis an Limistéar faoi Chosaint Speisialta. 

 
7.2.6.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú seo ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar 
chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le Bainistíocht Forbartha agus 
Treoirlínte. 
 
 
7.2.7:  Torann 
 
I dtéarmaí foriomlána, fuarthas amach go raibh tionchar neodrach ag beartais agus ag 
cuspóirí an Dréachtphlean ar an ngné seo den chomhshaol. Cé gur dóigh go mbeidh tionchar 
dearfach ag forfheidhmiú na treorach atá leagtha amach sa chaibidil ar Bhainistíocht 
Forbartha den Phlean ar thorann, tá an baol ann i gcónaí go mbeidh tionchar sonrach aige ar 
láithreáin faoi leith mar gheall ar fhorbairt. Ar ndóigh braithfidh sé sin ar chineál agus ar 
shonraíochtaí na forbartha agus cá mbeidh an fhorbairt lonnaithe. Maolófar aon tionchar 
diúltach a d'fhéadfadh a bheith aige agus láimhseálfar é bunaithe go sonrach ar an láithreán 
sin tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha.   
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7.2.7.1 Straitéis Lárnach 
Baineadh de thátal as an measúnú nach mbeidh tionchar ag cur i bhfeidhm na mbeartas agus 
na gcuspóirí a chuirtear i láthair sa Straitéis Lárnach ar an ngné seo den chomhshaol agus dá 
bharr sin meastar go mbeidh tionchar neodrach aige. 

 
7.2.7.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Baineadh de thátal as an measúnú nach mbeidh tionchar ag cur i bhfeidhm na mbeartas agus 
na gcuspóirí a chuirtear i láthair sa chuid ar Straitéis Lonnaíochta agus Tithíocht ar an ngné 
seo den chomhshaol agus dá bharr sin meastar go mbeidh tionchar neodrach aige. 

 
7.2.7.3 Forbairt Gheilleagrach  
Níltear cinnte cén tionchar a bheidh ag cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an 
Dréachtphlean maidir le Forbairt Gheilleagrach ar thimpeallacht torainn an Chontae. Déanfar 
measúnú ar thograí forbartha a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar na beartais agus ar na 
cuspóirí seo ar bhonn cás ar chás agus maolófar aon tionchar diúltach a d'fhéadfadh a bheith 
aige seo ar an ngné seo den chomhshaol tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha.  

 
7.2.7.4 Straitéis Shóisialta  
I dtéarmaí ginearálta beidh tionchar neodrach ag na beartais agus ag na cuspóirí a bhfuil 
cuntas orthu laistigh den phlean maidir leis an Straitéis Shóisialta ar an ngné seo den 
chomhshaol.   
 
7.2.7.5 Straitéis Iompair 
Bíonn tionchar ag meicníochtaí iompair ar an timpeallacht torainn; mar sin féin ní thugtar 
cuntas ar aon bheart sonrach laistigh den chuid seo a bhaineann leis an timpeallacht torainn.  
Déanfar measúnú ar na tograí forbartha a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar bheartais agus 
ar chuspóirí na Straitéise Iompair ar bhonn cás ar chás agus ní mór d'aon tionchar diúltach a 
d'fhéadfadh a bheith aige ar an ngné seo den chomhshaol cloí le BEARTAS: RIALÚ AR 
THRUAILLIÚ 1 (thíos) ina bhféachtar leis an gcáilíocht torainn sa Chontae a chaomhnú agus a 
chothabháil. Mar sin taifeadadh tionchar neodrach.   
 
7.2.7.6  Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Beidh tionchar dearfach ag cur i bhfeidhm na mbeartas agus na gcuspóirí seo a leanas den 
Dréachtphlean Forbartha ar leibhéil thorainn laistigh den Chontae:  
 
BEARTAS: RIALÚ AR THRUAILLIÚ 1 Iarracht a dhéanamh cáilíocht aeir agus torainn a 

chaomhnú agus a chothabháil i gcomhréir le dea-chleachtas agus le 
reachtaíocht ábhartha. 

 
CUSPÓIR: RIALÚ AR THRUAILLIÚ 1 Nuashonrú a dhéanamh ar Mhapáil Torainn i 

gcomhréir le tairseacha athbhreithnithe nó nuashonraithe maidir le Mapáil 
Torainn.  

 
7.2.7.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Níltear cinnte cén tionchar a bheidh ag cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an 
Dréachtphlean maidir le Fuinneamh agus Cumarsáid ar thimpeallacht torainn an Chontae. Ní 
mór do thograí forbartha a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar na beartais agus na cuspóirí 
seo cloí le BEARTAS: RIALÚ AR THRUAILLIÚ 1 (thuas), mar sin taifeadadh tionchar neodrach.   
 
7.2.7.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Beidh tionchar neodrach ag beartais agus ag cuspóirí an Dréachtphlean maidir le hOidhreacht 
Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach ar thimpeallacht torainn an Chontae.  
 
7.2.7.9 Forbairt Tuaithe 
Beidh tionchar neodrach ag beartais agus ag cuspóirí an Dréachtphlean maidir le Forbairt 
Tuaithe ar an timpeallacht torainn sa Chontae.  
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7.2.7.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Aithníodh tionchar dearfach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall 
ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le Caighdeáin agus Treoirlínte 
um Bainistíocht Forbartha. 
 
 
7.2.8:  Cáilíocht an Aeir  
 
 
7.2.8.1 Straitéis Lárnach 
Tá an Straitéis Lárnach do Chontae na Mí leagtha amach i gcomhlíonadh na Straitéise Spáis 
Náisiúnta agus na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 
Mar bhonn is mar bharr ag na doiciméid bheartais seo araon tá cuspóirí bunúsacha maidir le 
hinbhuanaitheacht a chothú agus an leibhéal truaillithe agus astaíochtaí a tharlaíonn de bharr 
forbartha a laghdú. Chuig sin fuarthas amach sa mheasúnú go mbeidh tionchar dearfach 
fadtéarmach ag na beartais agus ag na cuspóirí i straitéis lárnach an Chontae ar Cháilíocht an 
Aeir. 
 
7.2.8.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar chur 
i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an Straitéis Lonnaíochta agus 
Tithíocht. 
 
7.2.8.3 Forbairt Gheilleagrach  
Tá sé de chumas ag cineálacha áirithe forbartha geilleagraí leibhéil truaillithe agus astaíochtaí 
gáis cheaptha teasa a mhéadú, rud a bhféadfadh tionchar diúltach dá dhroim sin a bheith acu 
ar cháilíocht an aeir. Tá beartais agus cuspóirí Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 leagtha amach d'fhonn maolú a dhéanamh, chomh fada agus is féidir, ar an 
mbaol a bhaineann le tionchar diúltach den sórt sin. Mar sin measadh sa mheasúnú seo go 
mbeidh tionchar neodrach ag Forbairt Gheilleagrach laistigh den Chontae mar thoradh ar chur 
i bhfeidhm iomlán an Phlean Forbartha ar an Athrú Aeráide.  

 
7.2.8.4 Straitéis Shóisialta  
Cinneadh sa mheasúnú seo go mbeidh tionchar neodrach ag beartais agus ag cuspóirí an 
Dréachtphlean maidir leis an straitéis shóisialta ar cháilíocht an aeir i limistéar an Phlean.  
 
7.2.8.5 Straitéis Iompair 
Tá gluaiseacht daoine agus earraí riachtanach do gheilleagar a bhfuil borradh faoi.  Mar sin 
féin mar gheall ar an úsáid atá á baint as mótarfheithiclí agus an múch sceite atá á scaoileadh 
amach san atmaisféar, tá sé in ann cur isteach ar cháilíocht an aeir sa timpeallacht 
mórthimpeall orainn.  Aithnítear sa Phlean go bhfuiltear ag baint níos mó úsáide as carranna 
príobháideacha anois, ach tá sé mar aidhm aige freisin modhanna iompair níos inbhuanaithe 
a chur chun cinn a mbeidh tionchar dearfach acu ar cháilíocht an aeir.  Tá sé le feiceáil in 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 2 ina gcuirtear iompar poiblí agus modhanna eile iompair 
cosúil le siúl agus rothaíocht chun cinn.  Beidh tionchar dearfach, measartha agus 
fadtéarmach aige sin ar cháilíocht an aeir laistigh den chontae agus ar an Athrú Aeráide 
freisin.  
  
Tá an Chomhairle tiomanta modhanna taistil inbhuanaithe a chur chun cinn, agus athrú ó 
úsáid an ghluaisteáin phríobháidigh a spreagadh. Cuirfear an bhéim ar chás ina mbeidh 
cónaitheoirí an Chontae i bhfoisceacht fad siúil/rothaíochta de sheirbhísí áitiúla agus d'iompar 
poiblí. Baintear an úsáid is fearr sa straitéis seo as an mbonneagar iompair reatha agus as an 
mbonneagar atá beartaithe. Ina theannta sin nuair a bheidh earraí agus daoine in ann 
gluaiseacht go héifeachtúil, maolóidh sé sin fadhbanna a bhaineann le hastaíochtaí sceite.  
Bainfidh an ghné seo den chomhshaol leas as gluaiseachtaí níos éifeachtúla, fiú amháin más 
leis an gcarr príobháideach a tharlóidh sé sin.  Meastar dá bharr sin go bhfuil BEARTAS 
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STRAITÉISEACH: IOMPAR 3 agus 4 dearfach, agus go mbeidh idir iarmhairtí measartha agus 
fadtéarmacha acu. 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 2 Forbairt inbhuanaithe a cur chun cinn maidir le siúl, 

rothaíocht, iompar poiblí agus foirmeacha eile níos inbhuanaithe iompair mar 
rogha ar thrácht an ghluaisteáin phríobháidigh trí fhorbairt an bhonneagair is 
gá a éascú agus a chur chun cinn agus na tionscnaimh atá in ‘Taisteal Níos 
Cliste, Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe 2009 – 2020’ a chur chun cinn 
freisin. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 3 Foráil a dhéanamh do ghluaiseacht éifeachtach 

earraí agus daoine ar mhaithe le tráchtáil agus fiontar. 
 

BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 4 Bearta pleanála talamhúsáide a chur chun cinn ina 
ndéantar éascú ar éifeachtacht iompair, fáltais eacnamaíocha ar infheistíocht 
iompair, íoslaghdú na dtionchar comhshaoil agus claonadh ginearálta i dtreo 
úsáid an iompair phoiblí ar fud an chontae. 

 
Tá cothabháil agus seachadadh líonraí iompair atá éifeachtúil, comhtháite agus 
comhleanúnach, ag teacht le beartas náisiúnta agus réigiúnach, riachtanach maidir le forbairt 
gheilleagrach, shóisialta agus fhisiciúil na Mí amach anseo.  Meastar sa mheasúnú ar an ngné 
seo den Phlean maidir le Cáilíocht an Aeir go bhfuil tionchar idir neodrach agus dearfach aige. 
 
 
7.2.8.6  Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar chur 
i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an gcuid den Phlean Forbartha a 
bhaineann le Seirbhísí Uisce agus Bainistiú Dramhaíola. 
 
7.2.8.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Déantar machnamh sonraithe ar dhó breoslaí iontaise a mbíonn astaíochtaí chuig an 
timpeallacht aeir mar thoradh orthu agus breithnítear an tionchar a bhíonn acu ar an Athrú 
Aeráide.  Féach cuid 7.2.9. 
 
Táthar tiomanta i nDréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 beartais fuinnimh 
inmharthana a lorg a mbeidh tionchar dearfach fadtéarmach acu ar cháilíocht an aeir sa 
Chontae. Is samplaí iad na beartais seo a leanas díobh sin a mbíonn tionchar dearfach acu.  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 2 Tacú le tionscnaimh idirnáisiúnta agus náisiúnta agus 

le tionscnaimh sa chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a theorannú trí 
éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ina 
mbaintear úsáid as acmhainní nádúrtha an chontae ar mhodh atá inghlactha 
ó thaobh an chomhshaoil de, sa chás go bhfuil a leithéid comhsheasmhach le 
pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a 

spreagadh, amhail bithmhais, ábhar dramhaíola, an ghrian, tonnta, uisce, 
foinsí geoiteirmeacha agus fuinneamh gaoithe, faoi réir na ngnáthrialacha 
pleanála cuí, lena n-áirítear go sonrach, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar 
limistéir íogair chomhshaoil nó tírdhreacha agus ar láithreáin Natura 2000.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 10 Soláthar bonneagar luchtaithe le haghaidh 

feithiclí leictreacha a éascú.  
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7.2.8.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Beidh tionchar neodrach ag cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Dréachtphlean maidir 
le hOidhreacht Chultúrtha ar an ngné den chomhshaol a bhaineann le cáilíocht an aeir. 
 
Maidir leis an Oidhreacht Chultúrtha, déanann crainn agus plandaí eile próiseáil ar an aer a 
análaímid agus glanann siad é. Aon bheartas a thacaíonn le caomhnú na bplandaí i gContae 
na Mí, beidh tionchar dearfach nach beag mar sin aige ar cháilíocht an aeir. Meastar dá bhrí 
sin go bhfuil tionchar dearfach ag na beartais seo a leanas maidir leis an Oidhreacht Nádúrtha 
ar cháilíocht an aeir: 
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 1 Bithéagsúlacht an Chontae a chosaint agus a 

chaomhnú agus iarracht a dhéanamh í a fheabhsú.  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 8 Iarracht a dhéanamh a chinntiú nach mbeidh 
drochthionchar suntasach, nach féidir a sheachaint ná a mhaolú go sásúil, ag forbairtí ar 
speicis plandaí, ainmhithe nó éan atá faoi chosaint de réir an dlí. 
 
NH POL 17 Spreagadh a thabhairt d’úsáid speiceas dúchasach nuair is féidir in obair 

tírdhreacaithe Chomhairle Contae na Mí féin agus ar mhaoin na Comhairle.  
 
7.2.8.9 Forbairt Tuaithe 
I dtéarmaí foriomlána fuarthas amach sa mheasúnú seo go mbeidh idir thionchar neodrach 
go dearfach ag beartais agus ag cuspóirí an Dréachtphlean Forbartha ar cháilíocht an aeir 
laistigh de limistéar an Phlean. Tá cineálacha áirithe forbartha i gceantair thuaithe in ann 
tionchar diúltach a bheith acu ar cháilíocht an aeir laistigh de limistéar an Phlean. Mar sin féin 
má chuirtear i bhfeidhm go hiomlán na beartais agus na cuspóirí mar atá leagtha amach sa 
Dréachtphlean Forbartha seachnófar tionchar den sórt sin.  
 
Beidh impleachtaí dearfacha go fadtéarmach ag cur chun cinn forbairt foraoiseachta 
inbhuanaithe do cháilíocht an aeir agus leis sin tugtar na beartais seo a leanas faoi deara:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 15 Forbairt foraoiseachta inbhuanaithe a spreagadh, 

arna cur, arna riar agus arna baint de réir Threoirlínte na Seirbhíse 
Foraoiseachta maidir le Tírdhreach, Baint Foraoise agus an Comhshaol, 
Seandálaíocht, Bithéagsúlacht agus Cáilíocht an Uisce. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 16 Forbairt foraoiseachta a chur chun cinn ar scála agus 

carachtar oiriúnach agus a áirithiú ag an am céanna nach bhfuil 
drochthionchar amhairc ag an bhforbairt sin ar an tuath nó nach mbeidh sé 
ina ábhar truaillithe nó díghrádaithe i gcás na ngnáthóg fiadhúlra, na n-uiscí 
nádúrtha ná i gcás na limistéar a bhfuil tábhacht éiceolaíoch ag baint leo.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 18 Seachaint na dífhoraoiseachta nó na foraoiseachta 

tráchtála laistigh de láithreáin Natura 2000 a sheachaint mura mbaineann sé 
go díreach le bainistíocht an láithreáin dá leasanna cáilitheacha.  

 
7.2.8.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Aithníodh tionchar dearfach sa mheasúnú scagtha ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall 
ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean laistigh den chaibidil ar Chaighdeáin 
agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha den Phlean.  
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7.2.9:  An tAthrú Aeráide 
 
7.2.9.1 Straitéis Lárnach 
Tá an Straitéis Lárnach do Chontae na Mí leagtha amach i gcomhlíonadh na Straitéise Spáis 
Náisiúnta agus na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 
Mar bhonn is mar bharr ag na doiciméid bheartais seo araon tá cuspóirí bunúsacha maidir le 
hinbhuanaitheacht a chothú agus an leibhéal truaillithe agus astaíochtaí a tharlaíonn de bharr 
forbartha a laghdú. Mar sin bhí an tsaincheist a bhaineann leis an athrú aeráide lárnach ó 
thaobh leagan amach Straitéis Lárnach an Chontae. Chuige sin fuarthas amach sa mheasúnú 
go mbeidh tionchar dearfach fadtéarmach ag na beartais agus ag na cuspóirí i straitéis 
lárnach an Chontae ar an Athrú Aeráide. Tugtar faoi deara go háirithe na prionsabail, na 
beartais agus na cuspóirí seo a leanas:  
 
Prionsabal Lárnach 6 Tacú le foirm uirbeach dlúth a chruthú i ngach lonnaíocht sa Mhí.  
Prionsabal Lárnach 10 Comhtháthú úsáid na talún agus iompair a chur chun cinn 

agus tacú leo, agus tacú le hathrú modha ionas go mbainfear úsáid níos 
mó as modhanna inbhuanaithe iompair lena n-áirítear iompar poiblí, siúl 
agus rothaíocht. 

Prionsabal Lárnach 11 Cúrsaí a bhaineann le hathrú aeráide a chomhtháthú i 
mbeartais agus i gcuspóirí Chomhairle Contae na Mí agus a páirtithe 
leasmhara lárnacha. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 7 Forbairt ar phobail inbhuanaithe a chur chun cinn 

agus a éascú trí phleanáil úsáide talún, trí fhoráil a dhéanamh d’úsáidí talún a 
bheidh in ann freastal ar áiseanna fostaíochta, pobail, fóillíochta, áineasa 
agus cultúir ag féachaint do cháilíocht an chomhshaoil, lena n-áirítear an 
comhshaol nádúrtha, carachtar an tírdhreacha agus an oidhreacht 
seandálaíochta agus ailtireachta. 

CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 9 Forbairt limistéar lárnach geilleagrach sainithe a 
éascú agus a spreagadh. Limistéir iad sin a thacódh le cruthú maise criticiúla, 
ó thaobh daonra cónaitheach agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha de, ar leor 
iad chun feidhmeanna méadaithe geilleagracha na n-ionad sin a choinneáil ar 
siúl. Is laistigh de na Príomhlimistéir Gheilleagracha nó na Príomhlimistéir 
Fáis Gheilleagraigh agus laistigh de na Limistéir Thánaisteacha Fáis 
Gheilleagraigh a tharlóidh an t-éascú agus an chur chun cinn maidir le 
forbairtí a chruthóidh mórchuid fostaíochta.  

 
.  Is iad seo a leanas na hionaid shainithe i gContae na Mí:  
 
. (i) Príomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe ina bhfuil an Uaimh féin ina 

Príomhbhaile Fáis Gheilleagraigh. (Áirítear leis Ceanannas agus Baile 
Átha Troim atá mar Bhailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh); 

.  (ii) Príomhlimistéar Geilleagrach Dhroichead Átha; 

.  (iii) Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh de Chill Dhéagláin / Dhún 
Búinne; agus;  
. (iv) Áirítear Purláin Mhaigh Nuad agus Chill Choca atá suite i limistéar 

riaracháin na Mí (mar aon le Dún Búinne / an Bealach agus Cluain Aodha) i 
bPríomhlimistéar Geilleagrach na Tairsí ag comhfhreagairt don Limistéar 
Cathrach.   Aithnítear Má Nuad agus Léim an Bhradáin mar Phríomhlimistéar 
Geilleagrach agus tá ról tacaíochta ag bailte Chill Choca agus Chill Droichid. 

 
 
7.2.9.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Tá an gá atá leis an méid fuinnimh atá á ghiniúint a laghdú tugtha chun suntais sa straitéis 
lonnaíochta atá molta sa Phlean Forbartha seo mar a pléadh i gCuid 7.2.9.7. Déantar plé 
mionsonraithe ar éifeachtúlacht fuinnimh i gcuid 7.2.9.7 thíos ach beidh tionchar dearfach ag 
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an mbeartas seo a leanas a tugadh faoi deara laistigh den Chuid den Phlean Forbartha a 
bhaineann le Straitéis Lonnaíochta agus Tithíocht ar ídiú fuinnimh. 
 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 4 Éifeachtacht fuinnimh a chur chun cinn le linn na 

céime tógála agus i rith shaolré na forbartha cónaithe trí dhearadh íogair 
agus leagan amach a chuirfidh san áireamh topagrafaíocht, treoshuíomh, 
agus gnéithe mórthimpeall. 

 
7.2.9.3 Forbairt Gheilleagrach  
Díreach mar atá i gcás Cháilíocht an Aeir (pléite thuas), tá sé de chumas ag cineálacha áirithe 
forbartha geilleagraí leibhéil truaillithe agus astaíochtaí gáis cheaptha teasa a mhéadú, rud a 
bhféadfadh tionchar diúltach dá dhroim sin a bheith acu ar an athrú aeráide. Tá beartais agus 
cuspóirí Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 leagtha amach d'fhonn maolú a 
dhéanamh, chomh fada agus is féidir, ar an mbaol a bhaineann le tionchar diúltach den sórt 
sin. Mar sin measadh sa mheasúnú seo go mbeidh tionchar neodrach ag Forbairt 
Gheilleagrach laistigh den Chontae mar thoradh ar chur i bhfeidhm iomlán an Phlean 
Forbartha ar an Athrú Aeráide. Ní mór d'aon togra aonair forbartha cloí leis na caighdeáin 
mar atá leagtha amach sa Dréachtphlean Forbartha agus tabharfar aghaidh ar an tionchar a 
d'fhéadfadh a bheith acu ar an athrú aeráide tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha.   
 
Cuirtear fáilte roimh na beartais seo a leanas a áireofar leis an bplean: 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 14 Lánchumas na bithmhaise le haghaidh 

táirgeadh is déantúsaíocht fuinnimh a aithint agus a fhorbairt, lena n-áirítear 
easpórtáil an leictreachais ghlais chuig an eangach náisiúnta. Admhaítear sa 
Phlean Forbartha seo go bhfreastalaítear do na fiontair sin níos éasca i 
gceantair thuaithe mar gheall ar fhairsinge na dtailte a bhíonn ag teastáil 
chun slándáil an tsoláthair amhábhar a chinntiú. Aithnítear freisin go bhfuil sé 
ríthábhachtach do thogróirí forbartha féachaint ar ghaireacht don líonra tras-
seolta leictreachais meánvoltais agus ardvoltais le haghaidh easpórtáil an 
leictreachais ghlais. Beidh scagadh de dhíth ar gach togra ar tháirgeadh agus 
ar dhéantúsaíocht fuinnimh bhithmhaise chun cinneadh a dhéanamh ar cé 
acu an bhfuil Measúnacht Iomchuí iomlán ar na héifeachtaí suntasacha 
dóchúla ar láithreáin Natura 2000 de dhíth nó nach bhfuil.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 17  Forbairt tograí a cheadú le haghaidh fiontair 

thionsclaíocha nó ghnó faoin tuath nuair a chomhlíontar na critéir seo a 
leanas i gcoitinne: 

 (i) go bhfuil riachtanais gheografacha ag an úsáid bheartaithe ar féidir 
freastal orthu níos éasca i suíomh tuaithe ná i suíomh uirbeach agus gur 
léiríodh é seo chun sástacht Chomhairle Contae na Mí;  

 (ii)  go bhfeabhsóidh an fhorbairt neart an gheilleagair thuaithe 
áitiúil;…..  

 (iii) go bhfuil an fhorbairt i gceist ar mhéid agus ar scála atá iomchuí 
agus nach n-imrítear tionchar diúltach ar shaintréith ná ar fhóntas an 
cheantair máguaird dá bharr;  

 (iv)  go léirítear sa togra go bhfuil cúrsaí tráchta, sláinte poiblí, 
comhshaoil agus fóntais cuimsithe ann; 

 (v)  go bhfuil an togra i gcomhréir leis na beartais, na ceanglais agus na 
treoracha atá sa phlean seo 

  (vi)  go bhfuil sé léirithe chun sástacht Chomhairle Contae na Mí nach 
gcruthódh an togra cineál agus méid tráchta a bheadh mí-oiriúnach maidir le 
saintréith na mbóithre rochtana nó a d’éileodh feabhsuithe a rachadh i 
bhfeidhm ar shaintréith na mbóithre seo.  
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7.2.9.4 Straitéis Shóisialta  
Nuair a chuirtear beartais agus cuspóirí san áireamh lena spreagtar fóntais agus seirbhísí 
sóisialta a lonnú i limistéir ina n-íoslaghdaítear an gá a bheidh le hiompar príobháideach a 
úsáid beidh tionchar dearfach fadtéarmach aige sin ar leibhéil astaíochtaí agus ar deireadh 
thiar ar an athrú aeráide. Tugtar na beartais seo a leanas faoi deara laistigh de Straitéis 
Shóisialta an Dréachtphlean Forbartha:   
 
BEARTAS: SÓISIALTA 2 A chinntiú go mbraislítear le chéile na saoráidí pobail, caitheamh 

aimsire agus spáis oscailte, de réir mar is indéanta, agus na saoráidí pobail a 
bheith suite in ionaid áitiúla nó comhcheangailte le saoráidí scoile de réir mar 
is cuí. Ba cheart do na saoráidí pobail a bheith suite gar do thithíocht nó 
laistigh d’achar shiúl na gcos uaithi, agus iad inrochtana ag gach earnáil den 
phobal agus ba cheart go n-éascóidís feidhmeanna ilchuspóireacha trína 
ndearadh agus a leagan amach.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 17 A chinntiú go soláthrófar saoráidí bunoideachais agus iar-

bhunoideachais in éineacht le pleanáil agus forbairt na gceantar cónaithe 
d’fhonn na deiseanna don siúl, rothaíocht agus úsáid an iompair phoiblí a 
uasmhéadú. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 37 A chinntiú go ndéantar na háiseanna fóillíochta nua, más 

féidir, a lonnú gar do bhealaí iompair phoiblí agus in áit ar féidir leo freastal 
ar riachtanais an phobail a bhfuil an áis beartaithe lena n-aghaidh. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 41  Forbairt láithreacha súgartha agus clóis súgartha leanaí gar 

d’ionaid chomharsanachta a éascú, más féidir. 
 
7.2.9.5 Straitéis Iompair 
Tá tionchar ag beartas ar an mbeartas Iompair atá sa Phlean lena n-áirítear Tuarascáil an 
Phainéil Idirnáisiúnta ar an Athrú Aeráide 2007 agus Taisteal Níos Cliste, Todhchaí an Iompair 
Inbhuanaithe 2009 – 2020.  Mar sin bhí an gá leis an méid fuinnimh atá á ghiniúint mar 
thoradh ar iompar a laghdú tugtha chun suntais sna straitéisí iompair agus lonnaíochta atá 
molta sa Phlean Forbartha seo. Dá bhrí sin baineadh de thátal as an measúnú seo go mbeidh 
tionchar dearfach fadtéarmach nach beag ag cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an 
Dréachtphlean Forbartha maidir le hiompar ar an athrú aeráide.  
 
Déantar aird ar leith a tharraingt ar na beartais seo a leanas:  
 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 2 Forbairt inbhuanaithe a cur chun cinn maidir le siúl, 

rothaíocht, iompar poiblí agus foirmeacha eile níos inbhuanaithe iompair mar 
rogha ar an ngluaisteán príobháideach, chomh maith le forbairt an 
bhonneagair is gá agus cur chun cinn na dtionscnamh atá in ‘Taisteal Níos 
Cliste, Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe 2009 – 2020’. 

 
BEARTAS: IOMPAR 2 Tacú le feabhsú na seirbhíse iarnróid atá ann cheana féin lena n-

áirítear an bealach idir Baile Átha Cliath agus Sligeach le seirbhísí fo-
uirbeacha breise chuig an mBóthar Buí agus go Cill Choca, seirbhís iarnróid 
Baile Átha Cliath – Droichead Átha atá ann cheana féin lena bhfreastalaítear 
ar lonnaíochtaí uirbeacha na hInse agus Bhaile Mhic Gormáin agus iarracht a 
dhéanamh ar leictriúchán beartaithe an líne iarnróid seo a leathnú chuig 
Droichead Átha.  

 
BEARTAS: IOMPAR 9  Comhoibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair maidir le gréasán 

rothair a fhorbairt do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus forbairt áiseanna 
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rothaíochta agus siúil sa Chontae a chur chun cinn agus a sholáthar de réir 
treoirlínte agus beartais náisiúnta ábhartha. 

 
7.2.9.6 Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Beidh tionchar neodrach ag beartais an Dréachtphlean Forbartha maidir le seirbhísí uisce, 
draenála agus comhshaoil ar an Athrú Aeráide.  
 
Is feiniméan nádúrtha den chiogal hidreolaíoch é tuile agus táthar ag tuar go rachaidh sé i 
méid mar gheall ar athruithe atá ag tarlú den aeráid an t-am ar fad. Má thagann méadú ar 
dhéine na báistí mar gheall ar an athrú aeráide d'fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a 
bheith aige sin ar thuilte agus go háirithe ar chomh trom is a bhíonn na tuilte sin. Dá bhrí sin 
beidh tionchar dearfach ag beartais an Dréachtphlean Forbartha maidir le bainistiú riosca 
tuilte ó thaobh an tionchair fhéideartha a bheidh ag an athrú aeráide a mhaolú. Déantar aird 
a tharraingt orthu seo a leanas:  
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 28 Aird a thabhairt ar An Córas Pleanála agus Treoirlínte 

Bainistíochta Riosca Tuilte le haghaidh Údaráis Pleanála (An Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil/Oifig na nOibreacha Poiblí, 
2009) trí úsáid a bhaint as an gcur chuige seicheamhach agus as cur i 
bhfeidhm na dTástálacha Fírinnithe do Phleananna Bainistíochta agus do 
Bhainistíocht Forbartha le linn thréimhse an Phlean seo. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 29 Aird a thabhairt ar na torthaí agus ar na moltaí sa 

Mheasúnacht Straitéiseach ar Riosca Tuilte a Bhainistiú arna hullmhú mar 
chuid d’athbhreithniú ar Phlean Forbartha an Chontae. Féach Aguisín 6. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 10 Tabhairt faoi athbhreithniú ar an ‘Measúnacht Straitéiseach 

ar an Riosca Tuilte do Chontae na Mí’ tar éis fhoilsiú na léarscáile tuilte atá á 
táirgeadh mar chuid de na Staidéir Bhainistíochta agus Meastóireachta ar an 
Riosca Tuilte in Abhantracha (CFRAMS). 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 15 Úsáid Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe a chorprú 

agus a chur chun cinn laistigh d’Fhorbairtí Comhairle Contae agus de 
thionscadail bonneagair eile de réir mar atá éilithe in Greater Dublin Regional 
Code of Practice for Drainage Works.  

 
Maidir le bainistiú dramhaíola, beidh tionchar dearfach fadtéarmach ag beartais an 
Dréachtphlean ina dtacaítear leis an méid dramhaíola a chríochnaíonn i líonta talún / loisceoirí 
a laghdú ar an athrú aeráide.  
 
Tugtar na beartais agus na cuspóirí seo a leanas faoi deara mar chinn atá dearfach: 
 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 1 Glacadh le forálacha an ordlathais bainistithe dramhaíola 

agus beartas a chur i bhfeidhm maidir le riachtanais an chontae faoin bplean 
reatha bainistithe dramhaíola nó aon phlean ina dhiaidh sin. Beidh ar gach 
forbairt féideartha sa chontae forálacha an phlean bainistithe dramhaíola 
réigiúnaigh a thabhairt san áireamh agus cloí le ceangaltais an Phlean. 
Tabharfar aird freisin ar an bprionsabal gaireachta agus ar ghluaiseacht idir-
réigiúnach na dramhaíola dá bhforáiltear faoi Threoracha éagsúla ón Aire ó 
am go ham. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Feasacht agus oideachas maidir le gach saincheist a 

bhaineann le bainistiú dramhaíola, ar leibhéal tí, tionsclaíoch agus pobail a 
chur chun cinn agus a spreagadh. Áireofar leis seo cur chun cinn a 
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dhéanamh ar laghdú dramhaíola trí íoslaghdú, athúsáid, athchúrsáil agus 
aisghabháil dramhaíola a spreagadh laistigh den chontae. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 5 Soláthar bainc ‘fág anseo’, bainc buidéal nó saoráidí 

athchúrsála oiriúnacha eile a éileamh mar chuid den fhorbairt fhoriomlán i 
gcás forbairtí ionaid siopadóireachta agus ionaid chomharsanachta tráchtála, 
saoráidí oideachais, spóirt agus áineasa agus forbairtí cónaithe bainistithe 
nua nó sínte.  

 
7.2.9.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Tá infhaighteacht an fhuinnimh ríthábhachtach maidir le forbairt agus leathnú leanúnach 
Chontae na Mí. Cuireadh an cumas ginte leictreachais náisiúnta faoi bhrú suntasach de bharr 
an fháis sa gheilleagar náisiúnta.  
 
Tá an Mhí tiomanta do bheartas maidir le fuinneamh inmharthana a dhéanamh i gcomhréir 
leis an bPáipéar Bán, Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d’Éirinn 2007-2020. 
Leagtar amach sa Pháipéar Bán sprioc uaillmhianach an Rialtais chun 33% den leictreachas a 
tháirgeadh ó ghiniúint in-athnuaite faoi 2020. Rinneadh an sprioc sin a mhéadú go dtí 40% 
ina dhiaidh sin. Aithníonn an tÚdarás Pleanála an raon teicneolaíochtaí nua agus i mbéal 
forbartha ar féidir leo cur le hastaíochtaí gáis cheaptha teasa a íoslaghdú agus cion níos mó 
dár riachtanas fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chinntiú.  
 
Chomh maith le forbairtí fuinnimh in-athnuaite féin a chur chun cinn, ní mór féachaint chomh 
maith ar an gceist maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ar an maicrealeibhéal agus ar an 
micrileibhéal araon. Mar shampla, ar an maicrealeibhéal, laghdóidh pleanáil maidir le húsáid 
talún inbhuanaithe an líon turas i gcarranna a bheidh á ndéanamh. Ag an micrileibhéal, 
spreagfar daoine chun cineálacha eile forbartha seachas carranna príobháideacha a úsáid le 
cosáin agus rotharbhealaí. Beart ríthábhachtach de bheartas fuinnimh inbhuanaithe is ea 
feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh na hÉireann. Aithnítear éifeachtúlacht fuinnimh go 
hidirnáisiúnta mar an modh is éifeachtúla ó thaobh costas de chun spleáchas ar bhreoslaí 
iontaise a laghdú.  
 
Tá ceanglas ann anois go mbeidh gach foirgneamh nua níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de 
réir na Treorach ón AE maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh 2002/91/CE, a glacadh an 
16 Nollaig 2002. Cuideoidh na Rialacháin Foirgníochta nua (Cuid L Leasú) agus Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh) (Leasú) 2008 leis an gceanglas 
sin. Tá raon forálacha sna Rialacháin Foirgníochta ina ndírítear ar fheidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú i bhfoirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe, idir fhoirgnimh nua-thógtha agus 
fhoirgnimh atá ann cheana. Tá sé beartaithe go gcuideoidh an fhaisnéis agus an chomhairle 
sin le tomhaltóirí cinntí eolasacha a dhéanamh a mbeidh bearta praiticiúla mar thoradh orthu 
chun feabhas a chur ar fheidhmíocht fuinnimh.  
 
Tugtar na príomhchuspóirí maidir leis an athrú aeráide chun suntais thíos: 
 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 2 Tacú le hathbhreithniú agus cur i bhfeidhm na 

mbeart sa Straitéis um Athrú Aeráide agus sa Phlean Gníomhaíochta um 
Bainistíocht Fuinnimh 2011-2012, ‘Think Globally Act Locally’ de chuid 
Chomhairle Contae na Mí.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 1 Soláthar bonneagar fuinnimh a éascú, lena n-áirítear 

foinsí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ag suíomhanna oiriúnacha, chun foráil 
a dhéanamh d’fhorbairt bhreise fhisiceach agus gheilleagrach na Mí.   

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 2 Tacú le tionscnaimh idirnáisiúnta agus náisiúnta agus 

le tionscnaimh sa chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a theorannú trí 
éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ina 
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mbaintear úsáid as acmhainní nádúrtha an chontae ar mhodh atá inghlactha 
ó thaobh an chomhshaoil de, sa chás go bhfuil a leithéid comhsheasmhach le 
pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair.   

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a 

spreagadh, amhail bithmhais, ábhar dramhaíola, an ghrian, tonnta, uisce, 
foinsí geoiteirmeacha agus fuinneamh gaoithe, faoi réir na ngnáthrialacha 
pleanála cuí, lena n-áirítear go sonrach, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar 
limistéir íogair chomhshaoil nó tírdhreacha agus ar láithreáin Natura 2000.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 4 Tacú leis an Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 

agus, go ginearálta, bearta a éascú ina bhféachtar d’astaíochtaí gáis 
cheaptha teasa a laghdú. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 5 Féachaint le feabhas a chur ar éifeachtúlacht 

fuinnimh fhoirgnimh reatha an chontae agus éifeachtúlacht agus caomhnú 
fuinnimh a chur chun cinn maidir le dearadh agus forbairt gach foirgnimh nua 
sa Chontae de réir Chuid L de na Rialacháin Foirgníochta (Caomhnú Breosla 
agus Fuinnimh). 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 6 A spreagadh go mbaintear an úsáid is fearr agus is 

féidir as éifeachtúlacht fuinnimh in iarratais phleanála ar fhorbairtí trí 
láithreánú, leagan amach, dearadh nó ina gcuimsítear dea-chleachtas i 
dteicneolaíochtaí fuinnimh, caomhnú agus cur i bhfeidhm na teicneolaíochta 
cliste.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 9 Tacú le forbairt teicneolaíochtaí nuálacha atá tíosach 

ar fhuinneamh amhail téamh díreach agus cumhacht is teas in éineacht.  
 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Scrúdú a dhéanamh ar straitéis maidir le fuinneamh 

in-athnuaite a ullmhú ina ndéanfar na teicneolaíochtaí is inmharthana i 
gContae na Mí a chur chun cinn.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 20 Forbairt fuinneamh gaoithe a spreagadh, de 

réir bheartas an Rialtais agus agus ag féachaint don Mheasúnú ar 
Shaintréithriú an Tírdhreacha sa Chontae agus na Treoirlínte um Fhorbairt 
Fuinnimh Gaoithe (2006).  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 21 Tacú le staidéar a ullmhú maidir le 

hacmhainneacht fuinneamh gaoithe a dhéanfaidh na húdaráis áitiúla i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirt lena chéile. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 22 Forbairt tionscadal a éascú ina ndéanfar 

bithmhais a chomhshó go fuinneamh faoi réir breithniúcháin phleanála chuí.  
 

Trí na beartais agus na cuspóirí éagsúla a chur i bhfeidhm agus go háirithe iadsan atá 
aibhsithe thuas, tá an tÚdarás Pleanála ag léiriú go bhfuil sé tiomanta do raon agus teaglaim 
níos éagsúla d’fhoinsí fuinnimh a fhorbairt, lena n-áirítear fuinneamh gaoithe, 
hidreachumhacht/micreachumhacht, grianfhuinneamh, bithbhreoslaí, fuinneamh 
geoiteirmeach (domhain agus éadomhain), díleá anaeróbach agus cumhacht is teas in 
éineacht d’fhonn na spriocanna atá leagtha síos sa Phlean Gnímh Náisiúnta um Fhuinneamh 
In-Athnuaite a sheachadadh.   
 
Ina theannta sin léirigh an tÚdarás Pleanála tiomantas do cheanglais tógála inbhuanaithe a 
fhorbairt maidir leis an aistriú i dtreo foirgneamh atá tíosach ar fhuinneamh agus a bhfuil 
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tionchar íseal acu ar an gcomhshaol i gContae na Mí. Ba cheart go mbeadh cuimsiú an dea-
dhearaidh i bhforbairtí ina chúis áthais do gach duine ar mian leo go mbainfí úsáid 
fhorleathan as cleachtais tógála inbhuanaithe. Tá dea-dhearadh tábhachtach chun 
feidhmíocht fuinnimh bharrmhaith foirgneamh a bhaint amach.  Baintear de thátal as dá 
bharr sin go mbeidh tionchar dearfach ag cur i bhfeidhm na coda seo den Phlean ar an athrú 
aeráide agus go mbeidh iarmhairtí fadtéarmacha agus tairbheacha aige maidir leis an athrú 
aeráide. 
 
7.2.9.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Cinneadh sa mheasúnú go mbeidh idir thionchar neodrach go dearfach ag beartais agus ag 
cuspóirí an Dréachtphlean maidir le hOidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
ar na himthosca a mbíonn tionchar acu ar an athrú aeráide.  
 
Beidh impleachtaí dearfacha ag cosaint oidhreacht nádúrtha an Chontae ó thaobh an 
Athraithe Aeráide de agus cuideoidh sé leis an gContae dul in oiriúint don tionchar atá tuartha 
maidir leis an athrú aeráide.  Aibhsítear na beartais agus na cuspóirí seo a leanas mar chinn a 
bhfuil tionchar dearfach acu:  
 
BEARTAS: BONNEAGAR GLAS 2         An bonneagar glas atá sa Chontae cheana féin a 

chosaint agus bonneagar glas breise a chur ar fáil nuair is féidir. 
 
CUSPÓIR: BONNEAGAR GLAS 1 Straitéis maidir le Bonneagar Glas do Chontae na Mí a 

fhorbairt agus tacú lena cur i bhfeidhm. 
 
NH POL 16 Iarracht a dhéanamh chun oidhreacht nádúrtha agus taitneamhachtaí an 

chontae a choinneáil trí chaomhnú agus trí fheabhsú na gcoillearnach, idir 
dhúchasach agus leathnádúrtha, a chur chun cinn mar aon le grúpaí crann 
agus crainn aonair. 

 
7.2.9.9 Forbairt Tuaithe 
Níltear cinnte cén tionchar a bheidh ag cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an 
Dréachtphlean maidir le Forbairt Tuaithe ar an Athrú Aeráide. Déanfar measúnú ar thograí 
forbartha a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar na beartais agus ar na cuspóirí seo ar bhonn 
cás ar chás agus maolófar aon tionchar diúltach a d'fhéadfadh a bheith aige ar an ngné seo 
den chomhshaol trí chéim an phróisis phleanála. Mar sin i dtéarmaí foriomlána baineadh de 
thátal as an measúnú seo go mbeidh tionchar éiginnte go dtí neodrach ag forbairt tuaithe ar 
an athrú aeráide.  
 
Is féidir a rá go mbeidh tionchar dearfach ag beartais lena dtacaítear le foraoiseacht 
inbhuanaithe ar an athrú aeráide mar gheall go ndéanann crainn ocsaigin de dhé-ocsaíd 
charbóin.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 15 Forbairt foraoiseachta inbhuanaithe a spreagadh, 

arna cur, arna riar agus arna baint de réir Threoirlínte na Seirbhíse 
Foraoiseachta maidir le Tírdhreach, Baint Foraoise agus an Comhshaol, 
Seandálaíocht, Bithéagsúlacht agus Cáilíocht an Uisce. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 16 Forbairt foraoiseachta a chur chun cinn ar scála agus 

carachtar oiriúnach agus a áirithiú ag an am céanna nach bhfuil 
drochthionchar amhairc ag an bhforbairt sin ar an tuath nó nach mbeidh sé 
ina ábhar truaillithe nó díghrádaithe i gcás na ngnáthóg fiadhúlra, na n-uiscí 
nádúrtha ná i gcás na limistéar a bhfuil tábhacht éiceolaíoch ag baint leo.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 18 Seachaint na dífhoraoiseachta nó na foraoiseachta 

tráchtála laistigh de láithreáin Natura 2000 a sheachaint mura mbaineann sé 
go díreach le bainistíocht an láithreáin dá leasanna cáilitheacha.  
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7.2.9.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Pléitear na prionsabail a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh thuas i gCuid 7.2.8.  Léirítear 
go raibh tionchar dearfach ag éifeacht na mbeartas agus na gcuspóirí sonracha seo ar an 
gcomhshaol, agus go mbeidh ar an gcaoi chéanna tionchar dearfach ag cur i bhfeidhm na 
gcaighdeán agus na dtreoirlínte um bainistíocht forbartha lena dtacaítear leis an mbeartas 
agus leis na cuspóirí luaite ar an ngné seo den chomhshaol. 

 
 

7.2.10:  An Oidhreacht Chultúrtha 
 

7.2.10.1 Straitéis Lárnach 
Tá dlúthbhaint ag oidhreacht na Mí le céannacht an Chontae agus tá go leor de láithreáin 
chultúir na Mhí, mar shampla Teamhair agus Brú na Bóinne, nasctha go láidir le hÉirinn féin 
agus tábhacht idirnáisiúnta ag baint leo. Is sócmhainní ríthábhachtacha iad carachtar agus 
cultúr Chontae na Mí do chónaitheoirí agus do thurasóirí araon. 
 
Is sa Straitéis Lárnach atá spriocanna an Phlean Forbartha le fáil i dtaca lena chinntiú go 
dtabharfar cosaint fhadtéarmach do na sócmhainní cultúrtha laistigh den Chontae.  Is iad sin:  
 
A chinntiú go ndéantar oidhreacht uathúil chultúrtha na Mí a chosaint, a chaomhnú, a 
fheabhsú agus a chomhtháthú go tuisceanach i bhforbairt inbhuanaithe an chontae ar 
mhaithe leis an nglúin seo agus leis na glúine atá le teacht. 
 
A chinntiú go gcosnófar na gnéithe sin d'oidhreacht nádúrtha na Mí agus den bhonneagar 
glas a chuireann seirbhísí éiceachórais ar fáil agus a chinntiú go n-éascófar leas a bhaint astu 
ar mhaithe le cúrsaí turasóireachta agus áineasa agus go ndéanfar é sin ar bhealach 
inbhuanaithe. 
 
Nádúr agus cáilíocht an tírdhreacha agus sainiúlacht áitiúil Chontae na Mí a chosaint. 
 
Tá an Mhí ainmnithe mar ‘Príomhcheantar Oidhreachta na hÉireann’ agus is mar sin a 
dhéantar í a mhargú agus tá líon mór rudaí sa chontae a bhaineann le cúrsaí oidhreachta ar 
díol spéise do chuairteoirí iad. Áirítear láithreán UNESCO Bhrú na Bóinne ar cheann de na 
láithreáin is mó a dtugann turasóirí cuairt air sa tír. I measc na nithe eile sa Mhí ar díol spéise 
iad do thurasóirí de bharr na hoidhreachta seandálaíochta agus staire atá ag baint leo tá 
suíomh Ríoga na Teamhrach, Ceanannas, Caisleán Bhaile Átha Troim, Loch Craobh, 
Tailteann, Tlachta, na suíomhanna Críostaí ag Baile Shláine, Domhnach Mór, An Chillín, Dún 
Samhnaí agus Damhliag, fothraigh na mainistreacha ag Beigthigh agus Baile Átha Troim agus 
tithe móra maorga ar fud an Chontae. Dá bhrí sin, tá buntáistí suntasacha geilleagracha ag 
baint le cur chun cinn luach na hoidhreachta tógtha agus infheistiú a dhéanamh chun í a 
bhainistiú, a chosaint agus a fheabhsú. 
 
Is é an tionchar na Straitéise Lárnaí cosaint bhreise a thabhairt do shócmhainní luachmhara 
cultúrtha agus leas a bhaint astu chun críocha oideachais agus turasóireachta.  Mar sin is é 
conclúid an mheasúnaithe ná má thugtar aitheantas don oidhreacht laistigh den chontae mar 
acmhainn a d’fhéadfaí díriú uirthi ó thaobh an gheilleagair de go mbeidh dea-thoradh buan 
aige sin ar chaomhnú fadtéarmach na láithreán sin. 
 
7.2.10.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíochta 
Braitheann ainmniú agus margú na Mí mar Phríomhcheantar Oidhreachta na hÉireann ar 
cothabháil charachtar intreach na lonnaíochtaí tógtha tábhachtacha.  Áirítear leis seo roinnt 
bailte agus sráidbhailte laistigh den chontae mar shampla Ceanannas, Baile Átha Troim, Baile 
Shláine, Maigh nEalta, Maigh Dearmhaí agus Cnoc an Línsigh. 

 
Ba cheart mar sin go mbeadh forbairt (.i. forbairt cónaithe, tráchtála srl.) ag teacht le 
carachtar an tsráidbhaile atá i gceist. Meastar go bhfuil sé sin ríthábhachtach chun an 
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oidhreacht an chontae a chosaint. Tá sé ríthábhachtach caighdeán na timpeallachta uirbí a 
chosaint má tá an oidhreacht seo le cosaint agus an leas is fearr le baint as an acmhainn atá 
inti ó thaobh na turasóireachta de. 
 
Ní dhéileáiltear go sonrach sa Chuid faoi Straitéis Lonnaíochta agus Tithíocht le saincheist na 
cosanta oidhreachta ná le caomhnú cháilíocht na timpeallachta uirbí.  Mar sin féin aithnítear 
na riachtanais sin agus nuair a chuirtear gach rud san áireamh tá cosaintí suntasacha le fáil 
sa Chuid faoin Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus sa Chuid faoin Tírdhreach chun 
luach oidhreachta na lonnaíochtaí sin a chosaint. 
 
7.2.10.3 Forbairt Gheilleagrach  
Tá réimse cuimsitheach beartas, cuspóirí agus caighdeán i nDréachtphlean Forbartha Chontae 
na Mí a bhfuil sé d’aidhm acu na sócmhainní luachmhara sin a bhaineann le oidhreacht 
chultúrtha an Chontae a chosaint. Aon fhorbairt a chuirfeadh an tsócmhainn sin i mbaol, 
bheadh sé glan in aghaidh an Dréachtphlean agus ní cheadófaí é. Dá bhrí sin, is é tátal an 
measúnaithe seo go mbeadh toradh neodrach ar oidhreacht chultúrtha an Chontae ag 
beartais agus ag cuspóirí an Dréachtphlean i ndáil le Forbairt Gheilleagrach.  
 
Fuarthas amach go raibh na beartais seo a leanas dearfach sa mhéid is go gcinntíonn siad 
gcosnófar na gnéithe cultúrtha d’oidhreacht an chontae: 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 28  Na gnéithe oidhreachta nádúrtha, cultúrtha 

agus tógtha atá mar bhonn de tharraingt turasóireachta an chontae a 
chosaint agus a chaomhnú agus féachaint le teorainn a chur le forbairt a 
bheadh dochrach do shócmhainní oidhreachta nádúrtha agus cultúrtha 
sciamhacha agus sainaitheanta.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 41 Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt 

d’fhorbairt íogair ina ndéanann foráil do thuiscint, léirmhíniú, uasghrádú agus 
soláthar rochtana ar ghnáthóga nádúrtha, ar chaol-léargais sciamhacha agus 
ar ghnéithe oidhreachta le leas na turasóireachta tuaithe faoi réir 
gnáthchúrsaí le háireamh sa phleanáil agus i gcaomhnú an dúlra.  

 
7.2.10.4 Straitéis Shóisialta  
Aithníodh tríd is tríd sa mheasúnú seo go mbeadh tionchar neodrach nó dearfach ar ghné seo 
na timpeallachta de bharr chur i bhfeidhm bheartas agus chuspóirí an Phlean maidir leis an 
Straitéis Shóisialta.  Mar sin féin, tugadh roinnt dea-thionchar faoi deara chomh maith.  
Meastar go mbeidh tionchar measartha nó tionchar as cuimse acu san fhadtéarma.   Tugadh 
faoi ndeara go sonrach gur cuireadh Beartas 45 agus agus Beartas 50 san áireamh.   
 
BEARTAS: SÓISIALTA 45 Oidhreacht chultúrtha tailte adhlactha stairiúla a chosaint 

laistigh de Chontae na Mí agus a mbainistíocht agus a gcothabháil a 
spreagadh de réir na bprionsabal a bhaineann le caomhnú. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 50 Leanúint de thábhacht na n-ealaíon a aithint i réimsí maidir 

le forbairt phearsanta, forbairt an phobail, fostaíocht agus turasóireacht agus 
iarracht a dhéanamh deiseanna a chruthú i ngach ceann de na réimsí sin.  

 
7.2.10.5 Straitéis Iompair 
Aithníodh sa mheasúnú go mbeadh tionchar neodrach ar oidhreacht chultúrtha na 
timpeallachta de bharr chur i bhfeidhm bheartas agus chuspóirí an Phlean i ndáil le soláthar 
bonneagair iompair.  Tá an chonclúid seo bunaithe ar an athbhreithniú a rinneadh ar an 
bPlean ar an leibhéal straitéiseach chomh maith leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag 
beartais agus cuspóirí éagsúla an Dréacht-Phlean.  Ní eisiatar leis seo an fhéidearthacht go 
mbeadh tionchair áitiúla ann, áfach, maidir le soláthar nó feabhsú bonneagair iompair amhail 
leathnú bóithre, tógáil bóithre srl agus ba cheart go ndéanfaí measúnacht air sin ar bhonn 
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gach cás ag an gcéim pleanála.  Rud an-ábhartha é sin i gcás sheachbhóthar Bhaile Shláine.   
I gcás ina n-éilítear a leithéid, déanfar measúnacht mhionsonraithe ar thionchar tograí den 
chineál sin trí phróiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta. 
 
7.2.10.6 Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Tríd is tríd beidh tionchar neodrach ag cur i bhfeidhm beartas agus cuspóirí a bhaineann le 
Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil ar an ngné seo den timpeallacht. 
 
D’fhéadfadh na beartais maidir le bainistíocht riosca tuilte dea-thionchar a bheith acu trí 
shuíomhanna oidhreachta cultúrtha an Chontae a chosaint ó thuilte. 
 
7.2.10.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Beidh tionchar neodrach ag cur i bhfeidhm beartas agus cuspóirí a bhaineann le Fuinnimh 
agus Cumarsáid ar an ngné seo den timpeallacht. 
 
 
7.2.10.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
 
Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne 
I mí na Nollag 1993, chláraigh Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe (UNESCO) Brú na Bóinne mar Láithreán Oidhreachta Domhanda. Aithnítear sa 
chlárú seo tábhacht uilíoch an tírdhreacha chultúrtha seo don chine daonna ar fad agus 
cuirtear oibleagáid leis ar an Stát Sárluach Uilíoch an cheantair a chosaint ar na caighdeáin 
idirnáisiúnta is airde.  
 
Chun cloí le riachtanais an ainmniúcháin mar Láithreán Oidhreachta Domhanda, d’fhoilsigh an 
Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil Plean Bainistíochta i mí na Nollag 2002 tar éis próiseas 
mionsonraithe comhairliúchán poiblí. Tá sé mar aidhm ag an bplean straitéis shoiléir a 
sholáthar leis an limistéar a bhainistiú le go bhféadfar tosaíochtaí a shocrú a d'fhéadfaí a 
bhaint amach leis na hacmhainní atá ar fáil.  
 
Tá Plean Bainistíochta 2002 do Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne le fáil in 
Aguisín 10 den Phlean seo.  
 
Tá an Suíomh Oidhreachta Domhanda an-íogair ó thaobh gach cineáil forbartha nua.  Cé 
nach bhfuil cosc iomlán ar fhorbairt laistigh den láithreán, tá srianta diana i bhfeidhm agus 
déanfar gach iarratas ar fhorbairt a mheas ar bhonn cás ar chás.  Is iad BEARTAS: 
OIDHREACHT CHULTÚRTHA 2 agus BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 3 na beartais 
ábhartha a bhaineann leis seo.   
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 1 Obair i gcomhar leis na gníomhaireachtaí/na 

heagraíochtaí ábhartha agus leis an bpobal le haghaidh Láithreán 
Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne a chur chun cinn, a thuiscint, a 
chaomhnú agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 2 Tithíocht aonair a cheadú laistigh de 

Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne, mar atá taispeánta ar 
Léarscáil 9.1 dóibh siúd amháin a bhfuil baint acu le talmhaíocht 
lánaimseartha agus nach bhfuil talamh acu lasmuigh de Láithreán 
Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne agus faoi réir chomhlíonadh na 
bhforálacha bainteacha eile atá sa Phlean Forbartha seo. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 3 A éileamh go mbeidh gach forbairt laistigh 

den Láithreán Oidhreachta Domhanda faoi réir na gCritéar maidir le Measúnú 
Forbartha atá leagtha amach in Imleabhar 1, Caibidil 9, Cuid 9.6.7,agus in 
áiteanna eile sa Phlean Forbartha. 
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BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 4 Gach iarratas pleanála laistigh de Láithreán 
Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne a chur faoi bhráid na Roinne Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta chun tuairimí a fháil.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 1 Tírdhreach Láithreán Oidhreachta Domhanda 

Bhrú na Bóinne a chosaint agus a fheabhsú de réir na dtreoirlínte agus na 
reachtaíochta náisiúnta ábhartha ionas nach ndéanfar athrú ar a shláine, a 
bharántúlacht agus ar a thábhacht de bharr athrú carnach mí-oiriúnach agus 
forbairt charnach mhí-oiriúnach, agus chun radhairc laistigh den láithreán 
agus cóngarach dó a fheabhsú 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 2 Na droimlínte ar radhairc laistigh de 

Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne agus radhairc ón Láithreáin 
a chosaint ar fhorbairt mhí-oiriúnach. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 3 Comhairliúchán réamhphleanála a spreagadh 

agus a éascú le hiarratasóirí maidir le láithreánú agus dearadh na bhforbairtí 
a théann i bhfeidhm ar an Láithreán Oidhreachta Domhanda, agus maidir le 
raon feidhme na measúnachtaí tionchair riachtanacha. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 4 Coinneáil, caomhnú agus athúsáid oiriúnach 

na bhfoirgneamh dúchasach agus traidisiúnta laistigh de Láithreán 
Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne a spreagadh.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 5 Úsáid a bhaint as sonraí íomhánna LiDAR ar 

fáil23 agus as an anailís limistéar léargais a thagann astu mar uirlis le treoir 
agus le heolas a thabhairt do bhainistíocht forbartha Láithreán Oidhreachta 
Domhanda Bhrú na Bóinne. 

 
Léirigh an measúnú roinnt torthaí atá ag teacht salach ar a chéile trí chur i bhfeidhm na 
mbeartas agus na gcuspóirí thuas.  Ní mór gach iarracht a dhéanamh chun sláine an tsuímh a 
choinneáil agus a chaomhnú.   Dá gceadófaí forbairt laistigh de láithreán Bhrú na Bóinne 
d’fhéadfadh sé cáilíocht an tsuímh a laghdú.  Tá tacar dian critéar á moladh ag an 
gComhairle, áfach, maidir le tograí forbartha laistigh den suíomh.  Éilíonn an ceann is 
tábhachtaí díobh i gcás gach forbartha nua, lena n-áirítear síntí le foirgnimh atá ann cheana 
féin agus úsáidí talún laistigh den Láithreán Oidhreachta Domhanda, nach mór meas a léiriú 
ar an gcarachtar áitiúil agus ar an tsainiúlacht áitiúil, agus nach mór dearadh d'ardchaighdeán 
agus foirgníocht inbhuanaithe a léiriú.  Ina theannta sin, ní mór don mheasúnú ar thograí 
forbartha cloí le beartais eile atá sa Phlean Forbartha, lena n-áirítear cosaint na radharc, na 
n-amharc, na séadchomharthaí, na ndéanmhas cosanta agus a suímh.   Ó thaobh 
measúnaithe de, is cosúil gur cur chuige cothrom, réasúnaithe é seo maidir le forbairtí amach 
anseo laistigh de theorainneacha Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne. 
 
Chomh maith le láithreán Bhrú na Bóinne, tá Liosta Sealadach Oidhreachta Domhanda ann 
freisin.  Is iad seo a leanas na suíomhanna atá roghnaithe laistigh de Chontae na Mí: 
 

 Láithreáin Ríoga na hÉireann (Caiseal, Dún Ailinne, Cnoc Uisnigh, Coimpléacs Ráth 
Cruachan agus Coimpléacs na Teamhrach) 

 Láithreáin Mhainistreacha ón Meánaois Luath (Cluain Mhic Nóis, Darú, Gleann Dá 
Loch, Inis Cealtra, Ceanannas agus Mainistir Bhuithe)  

 
Ní mór na suíomhanna seo a chosaint agus a chaomhnú agus tá beartas oiriúnach curtha ar 
fáil ag an gComhairle i dtaca leis seo.  Moladh é sin sa mheasúnú agus beidh tionchar 
fadtéarmach aige nuair a chuirfear i bhfeidhm é. 

                                                 
23 Suirbhé LiDAR (Brath agus Raonáil Solais) (2007)  
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BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 5 Láithreáin Oidhreachta Domhanda 

shealadacha sa Mhí a chosaint ar fhorbairt mhí-oiriúnach.  
 
An Oidhreacht Seandálaíochta  
Tá saibhreas mór oidhreachta seandálaíochta ar fud Chontae na Mí go léir agus áirítear leis 
láithreáin a bhfuil tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta ag baint leo.  
 
Meastar go mbeidh dea-thionchar ag na beartais agus ag na cuspóirí atá luaite thíos maidir 
lena chinntiú go dtabharfar cosaint fhadtéarmach don ghné seo d'oidhreacht chultúrtha an 
chontae. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 7 A chinntiú go ndéanfar forbairt i 

bhfíorchóngar an tséadchomhartha thaifeadta a láithreánú agus a dhearadh 
go tuisceanach ionas nach mbainfidh sí go mór ón séadchomhartha. 
D'fhéadfadh measúnú éifeachta ó thaobh amhairc a bheith de dhíth in aon áit 
a bhfuil iarsmaí ina seasamh.  

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 8 Láithreacha meánaoiseacha agus patrúin 

sráideanna a choinneáil i sráidbhailte agus i mbailte na Mí, nuair is féidir, 
agus le linn forbartha chun fianaise ar theorainneacha agus ar leaganacha 
amach ársa, srl. a thaifeadadh.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 6 Láithreáin seandálaíochta agus 

séadchomharthaí, seandálaíocht faoi uisce agus míreanna seandálaíochta atá 
liostaithe sa Taifead Séadchomharthaí agus Áiteanna a chosaint, agus a 
gcaomhnú in situ (nó caomhnú trí thaifeadadh ar a laghad) a iarraidh tríd an 
bpróiseas pleanála.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 9 Cláir oiliúna inmheánacha a bhunú 

d'fhoireann na Comhairle a dhéanann oibreacha deisithe nó cothabhála ar 
dhéanmhais stairiúla, faoi réir infhaighteacht na n-acmhainní.  

 
Oidhreacht Ailtireachta   
Gné d’oidhreacht chultúrtha an chontae í an Oidhreacht Ailtireachta agus tríd is tríd meastar 
go mbeidh dea-thionchar fadtéarmach ag cur chuige an Údaráis Áitiúil uirthi. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 10 Oidhreacht ailtireachta na Mí a chaomhnú 

agus a chosaint. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 11 A éileamh go gcuirfear san áireamh i ngach 

iarratas pleanála a bhaineann le Déanmhais Chosanta an doiciméadúchán 
tacaíochta iomchuí i gcomhréir le Architectural Heritage Protection Guidelines 
for Planning Authorities (2004) nó aon leagan de, leis an measúnú ceart ar 
na hoibreacha beartaithe a chumasú. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 11 Gach déanmhas (nó, nuair is iomchuí, 

codanna de dhéanmhais) laistigh den chontae is díol spéise ar leith ó thaobh 
ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí 
sóisialta nó cúrsaí teicniúla agus atá san áireamh sa Taifead ar Dhéanmhais 
Chosanta (Féach Aguisín 8) a chosaint. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 14 Nótaí treorach mionsonraithe a chur ar fáil 

agus a dháileadh agus comhairle a chur ar fáil maidir le hoidhreacht 
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ailtireachta don phobal, d'fhorbróirí, do chomhlachtaí poiblí, do ghrúpaí agus 
do chumainn. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 15 Oidhreacht thionsclaíoch na Mí a chosaint, 

lena n-áirítear an Chanáil Ríoga agus Loingseoireacht na Bóinne, droichid 
stairiúla, gnéithe cois bóthair agus troscán sráide 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 17 Céim a dó den Suirbhé ar Oidhreacht 

Thionsclaíoch a dhéanamh, rud a chuimseoidh fardal láithreán níos 
mionsonraithe agus measúnú ar dhéanmhais agus ar láithreáin atá ann.  

 
Meastar gur cur chuige tairbheach é na beartais agus na cuspóirí atá luaite maidir le Limistéir 
Chaomhantais Ailtireachta agus go gcabhróidh siad lena gcosaint agus ar an ábhar sin is í 
conclúid an mheasúnaithe ná gur maith iad na beartais agus na cuspóirí atá leagtha amach sa 
Phlean Forbartha i ndáil le Limistéir Chaomhantais Ailtireachta agus go mbeidh dea-thionchar 
fadtéarmach acu ar an ngné sin de thimpeallacht na hoidhreachta cultúrtha. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 17 A éileamh gur chóir go mbeadh gach togra 

forbartha laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta oiriúnach do 
charachtar an limistéir, lena n-áirítear scála agus ábhair, agus go mbeadh 
siad suite go cuí agus deartha go híogair le haird ar an gcomhairle atá tugtha 
sna Ráitis Carachtair24 maidir le gach limistéar. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 18 Toirmeasc a chur le struchtúir a chuireann le 

carachtar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta ach amháin i gcúinsí 
neamhghnácha. Cuirfidh Comhairle Contae na Mí de cheangal i gcás iarratas 
den sórt sin go seolfar torthaí suirbhé thomhaiste agus 
grianghrafadóireachta, mar aon le tuairisc faoina riocht, agus measúnú faoi 
oidhreacht ailtireachta an déanmhais in éineacht leis an iarratas. Má thugtar 
cead scartála laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta, beidh sé 
riachtanach measúnú a sholáthar faoin tionchar a bheidh ag an 
bhfoirgneamh athchurtha ar charachtar an Limistéir. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 19 A áirithiú go rachaidh aon fhorbairt nua 

laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta nó ar a theorainn go maith le 
carachtar an limistéir agus go mbeidh an dearadh oiriúnach ó thaobh scála, 
airde, dlús na láithreach tógála, leagan amach, ábhar agus bailchríocha.  

 
Oidhreacht Dhúchasach 
Meastar gur cur chuige ciallmhar maidir le cosaint na hoidhreachta dúchasaí laistigh den 
Chontae iad CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 19 agus BEARTAS: OIDHREACHT 
CHULTÚRTHA 22 agus go mbeidh dea-thionchar measartha acu san fhadtéarma. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 19 a) Coinneáil, cothabháil báúil, agus athúsáid 

oiriúnach oidhreacht dhúchasach na Mí a spreagadh, i mbailte agus i 
gceantair thuaithe an Chontae, lena n-áirítear na codanna sin den déanmhas 
bunaidh mar fhuinneoga, aghaidheanna siopaí, gheataí, chlóis, bhallaí 
teorann agus ghnéithe suntasacha eile a choinneáil nuair is féidir. 

 b) Daoine a dhíspreagadh ó struchtúir nua-aimseartha a chur in áit na 
bhfoirgneamh dúchasach. 

 c) A áirithiú i gcás sínte a chuirtear le foirgnimh dhúchasacha agus 
foirgneamh nua a thógtar taobh leo go mbeidh siad deartha go hoiriúnach 
agus nach mbainfidh siad ó charachtar na bhfoirgneamh. 

 

                                                 
24 http://www.meath.ie/LocalAuthorities/Heritage/ArchitecturalHeritage/ArchitecturalConservationAreas/ 
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CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 22 Tacú le coinneáil agus forbairt scileanna 
traidisiúnta tógála sa Mhí ach na hacmhainní a bheith ar fáil chuige.  

 
Mar fhocal scoir, is é is aidhm do Chomhairle Contae na Mí cosaint, caomhnú agus feabhsú a 
dhéanamh ar fhoirgnimh, ar cheantair, ar dhéanmhais, ar láithreáin agus ar ghnéithe is díol 
spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó 
cúrsaí sóisialta agus teicniúla de. Tríd is tríd i gcás na mbeartas agus na gcuspóirí a pléadh sa 
Chaibidil agus a aibhsíodh thuas beidh dea-thionchar mór nó dea-thionchar measartha acu 
nuair a chuirfear i bhfeidhm iad agus beidh an éifeacht sin buan nó leanfaidh sé ar aghaidh ar 
feadh i bhfad. 
 
7.2.10.9 Forbairt Tuaithe 
Is féidir le forbairt laistigh de cheantair thuaithe drochthionchar a bheith aici ar ghnéithe ar 
fiú iad a chosaint, a chaomhnú, nó a bhuanú laistigh den Chontae.  Tá roinnt beartas sa 
chuid seo a bhfuil sé d’aidhm acu a chinntiú nach dtarlóidh a leithéid de dhrochthionchar.  
Déantar aird ar leith a tharraingt orthu seo a leanas: 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 2 A áirithiú go sásóidh forbairtí tithe 

aonair i gceantair thuaithe riachtanais tithíochta na ndaoine atá mar chuid 
intreach den phobal tuaithe ina bhfuil siad beartaithe, faoi réir chomhlíonadh 
na ngnáthchritéar pleanála. I measúnú ar thograí a bhaineann le forbairtí 
tuaithe aonair, tithe aonuaire san áireamh, tabharfar aird ar bheartais agus 
ar chuspóirí eile atá sa Phlean Forbartha seo, agus go háirithe i gCuid 9.6.7 
Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne.   

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 15 Forbairt foraoiseachta inbhuanaithe a spreagadh, 

arna cur, arna riar agus arna baint de réir Threoirlínte foilsithe na Seirbhíse 
Foraoiseachta maidir le Tírdhreach, Baint Foraoise agus an Comhshaol, 
Seandálaíocht, Bithéagsúlacht agus Cáilíocht an Uisce. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 27 A áirithiú nach mbíonn tionchar róshuntasach ag 

baint le forbairtí maidir le cumascáin / eastóscadh mianraí, próiseáil, agus 
próisis ghaolmhara ar na limistéir seo a leanas: 

 
    i. Limistéir Chaomhantais Speisialta atá ann cheana agus iad siúd atá molta; 
    ii. Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LCSanna); 
    iii. Limistéir Oidhreachta Nádúrtha molta; 
    iv. Limistéir eile a bhfuil tábhacht ag baint leo ó thaobh caomhnú flóra agus fána 

de; 
    v. Limistéir a bhféadfadh tábhacht shuntasach seandálaíochta a bheith leo; 
    vi. Limistéar in aice le séadchomhartha taifeadta, agus; 
    vii. Tírdhreacha íogaire 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 28 A áirithiú go bhfuil tionchar dearfach ag gach forbairt 

nua sna Gaeltachtaí ar úsáid na Gaeilge sa limistéar agus ar oidhreacht 
chultúrtha an limistéir, agus iarracht a dhéanamh a acmhainneacht 
gheilleagrach agus forbartha na nGaeltachtaí a bhaint amach ar bhealach atá 
cothrom agus inbhuanaithe i rith shaolré an Phlean.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 30 Athúsáid inmharthana teaghaisí dúchasacha a chur 

chun cinn gan a nádúr a chailliúint agus tacaíocht a thabhairt d’iarratais le 
haghaidh athchóiriú íogair ar theaghaisí dúchasacha nó traidisiúnta atá as 
úsáid.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 32 Cuir i gcoinne scartáil agus athsholáthar tithe tuaithe 

traidisiúnta nó dúchasacha chun na cineálacha éagsúla stoic tithíochta i 
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gceantair thuaithe an Chontae a chosaint agus chun an oidhreacht thógtha 
faoin tuath a chaomhnú. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 35 Coinneáil agus athchóiriú tithe cónaithe ceann tuí a 

chur chun cinn go gníomhach mar ghné ríthábhachtach den oidhreacht 
thógtha i gContae na Mí. 

 
Is léir ón measúnú go mbeidh dea-thionchar ag baint le cur chun feidhme na mbeartas sin ar 
an ngné seo den oidhreacht chultúrtha.  Tionchar measartha a bheidh acu ach beidh 
iarmhairtí fadtéarmacha ag baint leo. 
 
7.2.10.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú scagtha seo ar an ngné seo den chomhshaol mar 
gheall ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir le Bainistíocht Forbartha 
agus le Treoirlínte. 
 
 
7.2.11:  Tírdhreach agus Saincheisteanna Amhairc 
 
7.2.11.1 Straitéis Lárnach 
Aithníodh sa mheasúnú scagtha go mbeadh tionchar neodrach tríd is tríd ag baint le cur i 
bhfeidhm beartas agus cuspóirí an Phlean ar an ngné seo den timpeallacht.   

 
7.2.11.2 Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 
Tá an tírdhreach íogair ó thaobh athruithe de agus tugadh aitheantas don mhéid sin trí 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 2 a chur sa phlean.  Tacaíonn an measúnú le cur an 
bheartais sin san áireamh sa phlean óir ba cheart go mbeadh gach forbairt oiriúnach don áit 
ina bhfuil sí ó thaobh stíle agus scála araon.  Cinnteoidh cur i bhfeidhm an bheartais seo gur 
tionchar neodrach ar an tírdhreach a bheidh ag beartais agus ag cuspóirí na straitéise 
lonnaíochta agus tithíochta. 
 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 2 Ardchaighdeán dearaidh a éileamh i ngach scéim 

nua chónaithe agus go dtógfar iad i stíl agus ar scála a bheidh oiriúnach dá 
bhfuil timpeall orthu. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 5 Forbairt foirmeacha comhdhlúite uirbeacha a 

spreagadh trí theorainneacha forbartha atá ann cheana a chomhdhlúthú agus 
suímh athfhorbraíochta a úsáid de rogha ar leathnú ceantar uirbeach amach 
faoin tuath agus i lonnaíochtaí in aice láimhe. 

 
7.2.11.3 Forbairt Gheilleagrach  
Ní léir cén tionchar a bheidh ar thírdhreach Chontae na Mí de bharr chur i bhfeidhm bheartas 
agus chuspóirí an Dréachtphlean maidir le forbairt gheilleagrach. Déanfar measúnú ar thograí 
forbartha a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar na beartais agus ar na cuspóirí seo ar bhonn 
cás ar chás agus déanfar measúnú ar aon tionchar diúltach a d'fhéadfadh a bheith aige ar an 
ngné seo den chomhshaol i rith an phróisis phleanála.  

 
7.2.11.4 Straitéis Shóisialta  
Tá an spás oscailte poiblí ina ghné ríthábhachtach maidir le timpeallacht uirbeach 
dearscnaitheach agus ar ardchaighdeán a chruthú. Má bhíonn deiseanna ann le haghaidh 
caitheamh aimsire, idir éighníomhach agus ghníomhach, cuireann sé le caighdeán saoil 
mhuintir an Chontae agus na ndaoine a thagann ar chuairt chuige agus is iomaí tairbhe 
comhshaoil agus éiceolaíochta a bhíonn ann dá bharr freisin.  Toisc go bhfuil na beartais atá 
aibhsithe thíos á gcur san áireamh sa phlean, beidh dea-thioncair fhadtéarmacha agus 
bhuana acu ar an ngné sin den timpeallacht. 
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BEARTAS: SÓISIALTA 39   Cur in aghaidh caillteanas spásanna oscailte poiblí atá ann cheana, 
mura gcuirfear saoráidí caitheamh aimsire malartacha ar fáil i suíomhanna 
oiriúnacha. 

 
 BEARTAS: SÓISIALTA 40   Rannpháirtíocht an phobail a spreagadh más féidir maidir le 

spásanna oscailte a uasghrádú agus a fheabhsú. 
 

BEARTAS: SÓISIALTA 41  Forbairt láithreacha súgartha agus clóis súgartha leanaí gar d’ionaid 
chomharsanachta a éascú, más féidir. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 42   Coinneáil saor ó fhorbairt chónaithe ar thailte atá faoi réir gníomhas 

tiomantais nó atá sainaitheanta in iarratas pleanála mar spás oscailte chun a 
chinntiú go bhfuil dóthain saoráidí pobail agus áineasa ann do chónaitheoirí an 
cheantair. 

 
7.2.11.5 Straitéis Iompair 
Tríd is tríd aithníodh sa mheasúnú go mbeidh tionchar neodrach aige ar an ngné seo den 
timpeallacht.  Mar sin féin tacaíonn an Plean le forbairt chuarbhealaigh sheachtraigh 
(Cuarbhealach Seachtrach Laighean) ó Dhroichead Átha chuig limistéar an Náis / an Droichid 
Nua agus go mbeadh naisc idir é agus an Uaimh agus bailte eile.  Sonraítear sa Phlean nach 
dócha go mbeidh gá leis an togra a fhorbairt go hiomlán le linn shaolré Dhréacht-Straitéis 
2030 agus, dá réir sin, moltar gur chóir glacadh le cur chuige incriminteach agus é á 
sheachadadh.  Tacaíonn BEARTAS: IOMPAR 22 leis an bhforbairt seo.  Níor moladh aon 
bhealach fós, ach d’fhéadfadh a leithéid de bhealach an-tionchar go deo a bheith aige ar an 
tírdhreach trína rachaidh sé agus bheadh an tionchar sin buan. Tá an beartas seo i gcomhréir 
leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach agus le dréacht-Straitéis an Údarás Náisiúnta 
Iompair agus maolófar aon drochthionchair a d’fhéadfadh a bheith aige trí Mheasúnacht 
Tionchair Timpeallachta a ullmhú le haghaidh aon mholadh a dhéanfar.   
 

BEARTAIS IOMPAIR 22 Comhoibriú leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta, leis an Údarás 
Náisiúnta Iompair agus le hÚdaráis Áitiúla eile chun Cuarbhealach Seachtrach 
Laighean a chur ar fáil, de réir mar atá molta sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach agus i nDréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair. 

 
BEARTAS: IOMPAR 25 Comharthaíocht a rialú agus a fheabhsú ar fud an chontae agus 

iomadú comharthaíochta a sheachaint ar thaobh an bhóthair, go háirithe 
lasmuigh de limistéir ina bhfuil luasteorainn 50-60kmh i bhfeidhm, ar 
bhealach a laghdódh éifeachtacht na comharthaíochta riachtanaí ar nós 
comharthaí treo agus comharthaí údaraithe eile tráchta ar bhóithre, a 
chruthódh tranglam amhairc agus seachráin d’úsáideoirí bóithre agus a 
laghdódh infheictheacht ag acomhail agus ag lúba.   

 
7.2.11.6 Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil 
Aithníodh tionchar neodrach sa mheasúnú ar an ngné seo den chomhshaol mar gheall ar chur 
i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Phlean maidir leis an gcuid den Phlean Forbartha a 
bhaineann le Seirbhísí Uisce, Draenála agus Comhshaoil. 
 
7.2.11.7 Fuinneamh agus Cumarsáid 
Is féidir tionchar suntasach a bheith ag bonneagar fuinnimh agus cumarsáide ar an 
tírdhreach.  Cé gur féidir deireadh a chur lena leithéid de dhrochthionchair d’fheadfadh obair 
mar sin a bheith costasach; ní bheadh tionchar chomh mór ag forbairtí den sórt sin mura 
bhforbrófaí iad in áiteanna íogaire.  Cabhróidh na beartais atá aibhsithe thíos chun an 
tionchar ar an tírdhreach a laghdú, ach ní féidir deireadh a chur leis ar fad.  Dá bhrí sin is léir 
ón measúnú go bhféadfadh drochthionchar a bheith aige dá gcuirfí bonneagar fuinnimh agus 
cumarsáide ar fáil, ach gur féidir é sin a laghdú trí dhearadh agus lonnú a dhéanamh go 
cúramach faoi mar a thugtar le fios in BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 13. 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 7: Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar an 
Dréachtphlean  

Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta maidir le Dréachtphlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 
 

189

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 13 A chinntiú go gcloíonn an bonneagar 

tarchurtha fuinnimh agus cumarsáide leis an dea-chleachtas maidir le 
láithreánú agus dearadh chun cosaint na dtírdhreach aitheanta tábhachtach 
uile a áirithiú go sonrach. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 18 Sreanga lastuas i láithreáin Natura 2000 a 

sheachaint go ginearálta murar féidir a chruthú nach ndéanfaidh siad difear 
do shláine an láithreáin maidir lena chuspóirí caomhantais .i. trí mheasúnú 
cuí a dhéanamh de réir Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 19 Cur faoi thalamh sreanga lastuas reatha 

agus trealaimh lena mbaineann a chur chun cinn nuair is cuí. 
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 37 Measúnú a dhéanamh ar thograí maidir le 

suíomh na struchtúr i dtírdhreacha íogaire de réir na mbeartas atá leagtha 
amach i gCaibidil 9 den Phlean Forbartha seo.  

 
7.2.11.8 Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha agus Tírdhreach 
Beidh an-dea-thionchar a mhairfidh ar feadh i bhfad ar thírdhreach an Chontae ag beartais 
agus cuspóirí an phlean i leith na hOidhreachta Cultúrtha agus Nádúrtha agus i leith an 
Tírdhreacha. Déantar aird ar leith a tharraingt orthu seo a leanas:  
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA 2 A chinntiú go gcosnófar na gnéithe 

sin d'oidhreacht nádúrtha agus de bhonneagar glas na Mí trína gcuirtear 
seirbhísí éiceachórais ar fáil; go ndéanfar an bhithéagsúlacht a chaomhnú 
agus, nuair is féidir, a fheabhsú, agus; go ndéanfar saintréith na dtírdhreach 
a chothabháil agus a shaibhriú, agus go n-éascófar leas a bhaint astu ar 
mhaithe le cúrsaí turasóireachta agus áineasa agus go ndéanfar é sin ar 
bhealach tuisceanach. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA 3 Tuiscint ar thírdhreach Chontae na 

Mí a chur chun cinn i dtéarmaí a nádúir dhúchasaigh agus uathúil, agus na 
gnéithe ar chóir iad a chaomhnú nó a fheabhsú a aithint. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 1 Tírdhreach Láithreán Oidhreachta Domhanda 

Bhrú na Bóinne a chosaint agus a fheabhsú de réir na dtreoirlínte agus na 
reachtaíochta náisiúnta ábhartha ionas nach ndéanfar athrú ar a shláine, a 
bharántúlacht agus ar a thábhacht de bharr athrú carnach mí-oiriúnach agus 
forbairt charnach mhí-oiriúnach, agus chun radhairc laistigh den láithreán 
agus cóngarach dó a fheabhsú.   

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 2 Na droimlínte ar radhairc laistigh de 

Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne agus radhairc ón Láithreáin 
a chosaint ar fhorbairt mhí-oiriúnach. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 3 Comhairliúchán réamhphleanála a spreagadh 

agus a éascú le hiarratasóirí maidir le láithreánú agus dearadh na bhforbairtí 
a théann i bhfeidhm ar an Láithreán Oidhreachta Domhanda, agus maidir le 
raon feidhme na measúnachtaí tionchair riachtanacha. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 7 A chinntiú go ndéanfar forbairt i 

bhfíorchóngar an tséadchomhartha thaifeadta a láithreánú agus a dhearadh 
go tuisceanach ionas nach mbainfidh sí go mór ón séadchomhartha. 
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D'fhéadfadh measúnú éifeachta ó thaobh amhairc a bheith de dhíth in aon áit 
a bhfuil iarsmaí ina seasamh.  

  
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 17 A éileamh gur chóir go mbeadh gach togra 

forbartha laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta oiriúnach do 
charachtar an limistéir, lena n-áirítear scála agus ábhair, agus go mbeadh 
siad suite go cuí agus deartha go híogair le haird ar an gcomhairle atá tugtha 
sna Ráitis Carachtair le haghaidh gach limistéir 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 18 Cosaint, cur chun cinn agus feabhsú gairdíní 

agus páirceanna oidhreachta sa chontae a spreagadh, agus feasacht an 
phobail faoi na suímh sin a spreagadh, cuidiú leis an bpobal rochtain a fháil 
orthu agus taitneamh a bhaint astu.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 20 Daoine a dhíspreagadh ó thabhairt faoi 

fhorbairtí trína gcaillfí nó trína ndéanfaí damáiste do charachtar, do nádúr, do 
na príomh-chomhpháirteanna, nó do shuíomh páirceanna stairiúla, gairdíní 
agus diméinte a bhfuil tábhacht oidhreachta ag baint leo.   

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 21 A éileamh i gcás tograí chun tírdhreacha 

deartha agus diméinte a fhorbairt go ndéanfar measúnú ar an tírdhreach 
agus ar na radhairc deartha agus go ndéanfar measúnú ar chrainn 
shuntasacha nó ar ghrúpaí crann, de réir mar is cuí, agus na measúnaithe sin 
a sheoladh isteach leis na tograí    

 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 22 Aird a thabhairt do charachtar agus d’acmhainn 

amhairc, áineasa, chomhshaoil agus chonláiste an chósta nuair atá tograí á 
measúnú.  

 
BEARTAS: TÍRDHREACH 1 Tacú le forálacha na Straitéise Náisiúnta Tírdhreacha agus 

iad a chur bhfeidhm. 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: TÍRDHREACH 1 Nádúr agus cáilíocht an tírdhreacha agus 

sainiúlacht áitiúil Chontae na Mí a chosaint de réir bheartas ábhartha an 
rialtais agus de réir na dtreoirlínte agus na moltaí atá san áireamh sa 
Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha a rinneadh sa Mhí (2007) in Aguisín 7. 

 
BEARTAS: TÍRDHREACH 2 A éileamh go ndéanfar na measúnachtaí is gá a chur ar fáil, 

lena n-áirítear measúnachtaí tírdhreacha agus measúnachtaí tionchair ar an 
radharc, nuair atá forbairt á déanamh, á húdarú nó á ceadú. 

 
7.2.11.9 Forbairt Tuaithe 
Is é chonclúid an mheasúnaithe seo go mbeidh tionchar neodrach ar thírdhreach na Mí mar 
thoradh ar chur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an Dréachtphlean i ndáil le Forbairt 
Tuaithe. Cé gur féidir le forbairt nach n-oireann do cheantair thuaithe an-drochthioncar a 
bheith aici ar an tírdhreach, cinnteoidh na beartais seo a leanas atá leagtha amach i gCaibidil 
an Dréachtphlean faoi Fhorbairt Tuaithe nach mbeidh a leithéid de dhrochthionchar ann.  
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 6 Caighdeáin amhairc na gceantar 

tuaithe a chosaint agus a fheabhsú trí dhearadh íogair. 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 3 Ceantair atá suite laistigh de phurláin na lárionad 

tuaithe atá sa Chineál Ceantair seo a chosaint in aghaidh forbairt ribíneach 
mhímhaiseach atá ginte ag an lucht uirbeach, agus féiniúlacht na lárionad 
uirbeach seo a choimeád. 
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BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 9  A éileamh go gcloíonn gach iarratas ar theach 

tuaithe leis an Treoir Dearaidh le hAghaidh Tithe Tuaithe sa Mhí (Meath Rural 
Design Guide). 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 16 Forbairt foraoiseachta a chur chun cinn ar scála agus 

carachtar oiriúnach agus a áirithiú ag an am céanna nach bhfuil 
drochthionchar amhairc ag an bhforbairt sin ar an tuath nó nach mbeidh sé 
ina ábhar truaillithe nó díghrádaithe i gcás na ngnáthóg fiadhúlra, na n-uiscí 
nádúrtha ná i gcás na limistéar a bhfuil tábhacht éiceolaíoch ag baint leo.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 19 Breithniú a dhéanamh ar chaomhnú crainn, crann, 

nó grúpaí crann nó coillearnach ar bith lena mbaineann luach speisialta mar 
fhóntas nó mar ábhar comhshaoil trí Orduithe Caomhnaithe Crann a úsáid.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 20 A éileamh go gcuirtear isteach pleananna 

tírdhreacha, nuair is cuí, i dteannta leis na hiarratais phleanála ar fhorbairt 
tuaithe arna n-ullmhú ag gairmithe inniúla agus úsáid crann dúchais a chur 
chun cinn le haghaidh cóireáil teorann agus le haghaidh criosanna dídine. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 41 Ba cheart baint teorainneacha cois bóthair atá ann 

cheana a sheachaint sa chás ina bhfuil siad níos faide ná 3 m ó imeall an 
bhóthair (imeall an charrbhealaigh), seachas sa chás gur gá é sin a 
dhéanamh haghaidh bealach iontrála nua nó ar chúiseanna a bhaineann le 
sábháilteacht tráchta. (Féach ar na beartais atá cuimsithe i gCuid 
9.7.8Coillearnacha, Fálta Sceach agus Crainn maidir leis sin). 

 
7.2.11.10 Caighdeáin agus Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha 
Beidh dea-thionchar ar thírdhreach Chontae na Mí nuair a chuirfear i bhfeidhm na Caighdeáin 
agus na Treoirlínte um Bainistíocht Forbartha atá leagtha amach sa Dréachtphlean Forbartha. 
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8.0 BEARTA MAOLAITHE 

 
 
8.1 Réamhrá 
 
Ní mór do Chomhairle Contae na Mí aghaidh a thabhairt ar chaighdeán an chomhshaoil 
laistigh den Chontae. Má tá sochaí inbhuanaithe le baint amach, ní mór an comhshaol a 
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú nuair is gá.  Tá tírdhreach saibhir agus éagsúil sa Mhí 
a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, chomh maith le lear mór sócmhainní oidhreachta idir nádúrtha 
agus de dhéantús an duine.  Is féidir le daoine an-taitneamh a bhaint as na tírdhreacha sin 
agus is acmhainn iontach turasóireachta iad sa cheantar.  Aithníodh é sin ó thús go deireadh 
sa phróiseas maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus sa Phlean Forbartha agus 
tá an Plean leagtha amach sa chaoi go gcothaítear idéil na hinbhuanaitheachta trí phobail 
bhríomhara an Chontae, trína gheilleagar dinimiciúil agus trína oidhreacht uathúil chultúrtha 
agus nádúrtha.   
 
Ceanglaítear le hAirteagal 5 den Treoir SEA go molfaí bearta maolaithe do gach 
drochthionchar suntasach ar an gcomhshaol a bheadh ann de thoradh ar chur i bhfeidhm an 
Phlean Forbartha.  Is próiseas atriallach atá sa Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta a 
réitíodh i gcomhar le forbairt na mbeartas agus na gcuspóirí sa Dréachtphlean Forbartha.  Is 
é aidhm an phróisis ná a chinntiú go ndéantar measúnú leordhóthanach agus oiriúnach ar 
ghnéithe leochaileacha den chomhshaol i rith an phróisis, ach ní bhíonn sé sin indéanta i 
gcónaí.   
 
Ós rud é go raibh tionchar ag cúinsí comhshaoil ar gach céim d’ullmhú an Dréachtphlean 
Forbartha, tá beartais agus cuspóirí an Phlean leagtha síos ionas go seachnófar, go laghdófar 
nó go gcuirfear deireadh le gach drochthionchar a d’fhéadfadh a bheith ann.  Mar thoradh ar 
an bpróiseas atriallach feasach seo, is é cinneadh an mheasúnaithe a rinneadh ar an 
nDréachtphlean Forbartha mar a chuirtear i láthair é i gCaibidil 7 de Thuarascáil na 
Measúnachta Straitéisí Timpeallachta seo ná go mbeidh tionchar neodrach nó dea-thionchar 
ar an gcomhshaol ina iomláine de bharr chur i bhfeidhm iomlán an Phlean. 
 
I gcomhthéacs an toraidh sin, níl aon ghá san iomlán le bearta maolaithe ar leith agus dá bhrí 
sin díreofar sa chuid seo den Tuarascáil Chomhshaoil ar ghnéithe leochaileacha den 
chomhshaol agus ar na bealaí inar féidir iad a chosaint.  
 
Ina theannta sin, tá a lán tagairtí sa Phlean don ghá atá le Measúnacht Chuí i gcás ina 
bhféadfadh tionchar a bheith ag togra forbartha ar shláine láithreáin chosanta Natura 2000 
nó ar a stádas caomhnaithe san fhadtéarma.  Tá plé déanta air sin i gCaibidil 7 de Tuarascáil 
seo na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus dá bhrí sin ní dhéantar athrá air sna 
codanna a leanas.  
 
 
8.2 Criosú 
 
Is é Dréachtphlean Forbartha an Chontae an ‘máthair’-dhoiciméad lena dtreoraítear forbairt 
laistigh den Chontae agus ar a mbunaítear treo agus inneachar pleananna ar leibhéal níos 
ísle.  Mar sin, beidh na cuspóirí agus na beartais cosanta comhshaoil i bhfeidhm ar na 
Pleananna ar leibhéal níos ísle freisin.  
 
Aithnítear sa Phlean Forbartha go bhfuil go leor talamh oiriúnach ann go ginearálta, ar 
leibhéal an chontae, má scaoiltear í agus má dhéantar seirbhísiú uirthi, chun freastal ar an 
bhfás réamh-mheasta ar líon na dteaghlach agus ar an daonra i dtréimhse an phlean.  
D’fhonn a chinntiú go bhfásann bailte agus sráidbhailte ag scála oiriúnach agus inbhuanaithe 
atá iomchuí dá seasamh san ordlathas lonnaíochta, ba cheart bearta a chur i bhfeidhm chun 
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a chinntiú go mbeidh méid agus scála na forbartha cónaithí a tharlóidh in ionaid uirbeacha ag 
cloí leis an bPlean.  
 
Aithnítear sa Phlean Forbartha Contae an méid talún a theastaíonn chun críocha criosaithe 
chun freastal ar an méadú tuartha ar an daonra go dtí 2022 mar a leagtar síos é sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022.  Bhí 
riachtanais na talún criosaithe bunaithe ar chuspóirí criosaithe úsáide talún a bhaineann le 
húsáid chónaitheach amháin agus ar chuspóirí criosaithe úsáide talún a cheadaíonn úsáid 
chónaitheach.  Sannadh an dlús do gach ionad ag féachaint do sheasamh na lonnaíochta in 
ordlathas lonnaíochta an chontae, infheistíocht iompair phoiblí reatha agus beartaithe i ngach 
ionad agus ‘Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential Development in 
Urban Areas’ (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009). Bunaithe ar an 
bhfaisnéis sin, léirítear an ganntanas nó an barrachas sa chriosú freisin. 
 
Tá sé i gceist ag Comhairle Contae na Mí athbhreithniú a dhéanamh ar mhéid na dtailte atá 
criosaithe chun críocha cónaithe agus iad a leasú nuair is gá d’fhonn comhsheasmhacht a 
chinntiú idir na líonta tithe, na riachtanais maidir le talamh criosaithe cónaitheach agus 
Pleananna Limistéir Áitiúil. Déanfar é seo chun a chinntiú go bhforbraíonn na lonnaíochtaí 
uirbeacha sa Mhí ar mhodh ordúil síochánta, de réir na straitéise lárnaí luaite agus na 
straitéise lonnaíochta don Chontae. Is riachtanas dlíthiúil atá ann go ndéanfaí Pleananna 
Limistéir Áitiúil a chur chun cinn de réir na reachtaíochta pleanála agus chuige sin tá siad le 
feiceáil ag an bpobal taobh istigh de bhliain amháin ó dháta glactha an Phlean Forbartha nua. 
Ar an gcaoi chéanna, ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar Phleananna Forbartha na 
hUaimhe, Bhaile Átha Troim agus Cheanannais agus iad a leasú nuair is gá ionas go mbeidh 
siad comhsheasmhach leis an bPlean Forbartha seo.  
 
Measfar iarratais pleanála le haghaidh forbairt cónaithe ar thailte úrnua (.i. Criosuithe ‘A’) i 
ngach lárionad a bheith roimh am go dtí go ndéanfar éagsúlú/leasú ar Phlean 
Forbartha/Plean Limistéir Áitiúil nó go nglacfar le plean nua a theastaíonn chun 
comhsheasmhacht a chinntiú leis an straitéis lonnaíochta agus leis an straitéis lárnach sa 
Phlean seo. Tá sé sin ag teacht leis an gcur chuige seicheamhach agus le prionsabal an 
chomhdhlúthaithe a thacaíonn le forbairt láithreán lárnach roimh thailte úrnua. 
 
I bhfianaise na caoi a ndeachthas thar fóir le criosú talún in ionaid áirithe, agus i bhfianaise 
an mheasúnaithe a rinneadh ar thailte a bhí criosaithe i gcomhair fostaíochta i gCuid 4.2 den 
Phlean seo inar aithníodh go ndearnadh rósholáthar maidir le criosú i roinnt ionad, agus 
torthaí na Measúnachta Straitéisí ar Riosca Tuilte, is dócha go mbeidh sé riachtanach cur 
chuige céimnithe mar aon le díchriosú a úsáid i roinnt ionad.  
 
Sonrófar san fhráma ama maidir le scaoileadh na dtailte go dtarlóidh an chéad chéim den 
fhorbairt i rith thréimhse an Phlean Forbartha, is é sin ó 2013-2019. Ní aithneofar sa chéim 
seo ach an méid talún atá léirithe i dTábla 2.4 den Phlean Forbartha. Tá sé seo tábhachtach 
ós rud é go bhfuil corrlach curtha san áireamh cheana féin sna líonta tithe agus dá bhrí sin, 
níl aon bhonn cirt le níos mó tailte a scaoileadh le linn thréimhse an Phlean Forbartha seo de 
bhreis orthu sin atá sonraithe i dTábla 2.4. 
 
D’fhonn a chinntiú go dtarlaíonn fás de réir na líonta tithe, beidh ar an Údarás Pleanála 
monatóireacht a dhéanamh ar chinntí bainistíochta forbartha ar bhonn an chontae, agus 
beidh sé sin mar chuid d’fheidhmeanna bainistíochta leanúnacha na rannóige pleanála.  
Cuimseofar é freisin sa tuarascáil ar dhul chun cinn a réiteofar dhá bhliain tar éis don Phlean 
Forbartha a bheith glactha.  
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8.3 Pleanáil 
 
Tá Comhairle Contae na Mí, ina ról mar Údarás Pleanála, freagrach as bainistiú forbartha 
laistigh dá limistéar feidhme.  Is é an próiseas pleanála an phríomh-mheicníocht atá ar fáil 
don Údarás Áitiúil chun forbairt a rialú, agus drochthionchar comhshaoil a chosc. 
 
Déanfar measúnú ar aon iarratas ar chead pleanála d’fhorbairt nua, do shíneadh ar fhorbairt 
atá ann cheana nó diansaothrú nó athrú úsáide, ó thaobh an tionchair a d’fhéadfadh a bheith 
aige ar fhorbairtí cóngaracha atá ann cheana, úsáidí reatha talún agus/nó an 
timpeallacht/tírdhreach máguaird.  Feidhmeoidh Comhairle Contae na Mí an córas pleanála 
reachtúil ar bhealach cóir agus cothrom, agus cinnteofar go gcloítear leis na beartais agus na 
cuspóirí a chuirtear i láthair sa Phlean.  Ní leanfar le tograí d’fhorbairtí a thagann salach ar an 
bPlean taobh amuigh den phróiseas sáraithe ábhartha. 
8.4  Forfheidhmiú 
 
Tá an phríomh-fhreagracht chun géilliúlacht le téarmaí cead pleanála a áirithiú ar an duine 
atá i mbun na forbartha de bhun cead pleanála.  Sa ghnáthchúrsa agus forbairtí á ndéanamh, 
beidh riachtanais chomhuaineacha ann chomh maith cloí le cóid eile amhail na Rialacháin 
Foirgníochta náisiúnta arna ndéanamh faoin Acht um Rialú Foirgníochta 1990 nó faoin 
reachtaíocht um thruailliú uisce, chun dhá shampla a lua. 
 
D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil an tAcht um Sheirbhísí Uisce 
(Leasú), 2012 chun sceitheadh fuíolluisce ó thithe nach bhfuil nasctha leis an líonra 
séarachais poiblí a rialú.  Déantar foráil ann le haghaidh socruithe clárúcháin agus iniúchta 
maidir le córais umair sheiptigh ar an láthair nó córais cóireála fuíolluisce teaghlaigh.  Éilítear 
ar na hÚdaráis Áitiúla córas clárúcháin a bhunú agus a chothabháil chuige sin.  
 
Tá sé de chumhacht ag an gComhairle faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 
gníomh forfheidhmithe a ghlacadh má leantar ar aghaidh le forbairt gan an cead riachtanach 
a bheith faighte ón Údarás Áitiúil roimh ré, nó mura gcomhlíontar na coinníollacha a cuireadh 
le cead a dheonú agus nó má tharlaíonn sáruithe eile de rialú pleanála.  Déanfaidh an 
Chomhairle gníomh forfheidhmiúcháin a ghlacadh nuair a bhíonn a leithéid fóirsteanach, ag 
féachaint d'fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2011, agus treoirlínte a 
bhaineann leis.   
 
 
8.5  Comhoibriú le húdaráis eile 
 
Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh i mbun idirchaidrimh le gníomhaireachtaí agus le ranna 
stáit a bhfuil sé de shainchúram orthu an comhshaol nó gnéithe den chomhshaol a chosaint.  
Chun na críche sin oibreoidh an tÚdarás Áitiúil i ndlúth-comhpháirtíocht leis an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra, an Bord ábhartha Iascaigh agus dreamanna eile atá freagrach as na gnéithe 
éagsúla den comhshaol.   
 
Chun na críche sin leanfaidh an Chomhairle uirthi ag obair leis an nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil ag cabhrú leo a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh laistigh de 
cheantar an phlean.  Rialaíonn an Rannóg Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae na Mí 
tionscail agus gníomhaíochtaí dramhaíola atá lasmuigh de théarmaí tagartha na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus cuireann siad tacar seirbhísí riachtanacha 
comhshaoil ar fáil, lena n-áirítear iad seo a leanas:  
 

 Monatóireacht agus rialú ar thruailliú uisce  
 Monatóireacht agus rialú ar thruailliú aeir  
 Cur i bhfeidhm plean bainistithe dramhaíola 
 Ceadú agus forfheidhmiú bainistiú dramhaíola  
 Rialú gluaiseachtaí dramhaíola guaisí  
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 Freagairt do theagmhais truaillithe  
 Feasacht a spreagadh agus oideachas a chur ar fáil faoin gcomhshaol  
 Reiligí  
 Rialú ainmhithe, rialú bruscair agus cúrsaí a bhaineann le bailte 

slachtmhara 
 
Leanfar ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí sin i rith shaolré an Phlean Forbartha agus déanfar 
monatóireacht leanúnach ar na príomhtháscairí. 
 
 
8.6  Feasacht ar an gComhshaol 
 
Bíonn buntáistí soiléire comhshaoil ann nuair a chruthaítear feasacht ar an gcomhshaol go 
ginearálta agus ar ar féidir le daoine aonair agus le hearnálacha nó le tionscail a dhéanamh 
lena fheabhsú.  Beidh Comhairle Contae na Mí réamhghníomhach maidir le cur chun cinn 
saincheisteanna comhshaoil agus cleachtas inbhuanaithe sna hearnálacha éagsúla sin a 
d’fhéadfadh meath a chur ar chaighdeán na n-acmhainní nádúrtha nó na n-acmhainní tógtha 
i gContae na Mí. 
 
8.7  Bonneagar Glas 
 
Tagraíonn an téarma bonneagar glas do líonraí straitéiseacha pleanáilte agus idirnasctha de 
spásanna glasa agus de réimsí uisce ar féidir leo buntáistí maidir le seirbhísí éiceachórais agus 
cáilíocht bheatha a sholáthar do dhaoine.  Airítear leo sin páirceanna, spásanna oscailte, 
aibhneacha, talamh feirme, páirceanna imeartha, garraí scóir, coillearnacha agus gairdíní 
príobháideacha atá mórthimpeall ár mbailte agus ár sráidbhailte agus scaipthe tríothu.  Má tá 
an tairbhe is mó le baint as sócmhainní nádúrtha ba cheart bonneagar glas a chur ar fáil mar 
chuid lárnach d'fhorbairt inbhuanaithe in éineacht le cineálacha eile bonneagair, mar 
shampla, fóntais agus líonraí iompair.  Tá tús curtha ag Comhairle Contae na Mí le hullmhú 
Straitéise maidir leis an mBonneagar Glas don chontae agus sa chaoi sin aithnítear a 
thábhachtaí is atá sé mar luach eacnamaíoch, sóisialta, comhshaoil agus fisiceach do mhuintir 
an chontae. 
 
 
8.8  Bearta Maolaithe – Ábhair shonracha 
 
8.8.1  An Bhithéagsúlacht agus an Oidhreacht Nádúrtha 
 
8.8.1.1  Limistéir Ainmnithe 
Tá an bhithéagsúlacht agus ag an oidhreacht nádúrtha an-tábhachtach do Chontae na Mí 
agus i gcomhréir le hAirteagal 6(3) de Threoir 92/43/CEE ón gComhairle maidir le caomhnú 
gnáthóga nádúrtha agus fána agus flóra fiáin (an Treoir maidir le Gnáthóga) cuireadh tús le 
Measúnacht Chuí a dhéanamh ar an éifeacht a bheidh ag dréachtphlean Forbartha an 
Chontae ar Láithreáin Natura 2000.   
 
Beidh Comhairle Contae na Mí réamhghníomhach maidir le cosaint na láithreán sin atá 
ainmnithe sa reachtaíocht náisiúnta agus sa reachtaíocht Eorpach agus i gCoinbhinsiúin, i 
gComhaontuithe agus i bPróisis idirnáisiúnta ábhartha eile.  Oibreoidh an Chomhairle i 
gcomhair leis na húdaráis ábhartha reachtúla, mar an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra chun speicis éagsúla den fána agus den flora fiáin atá leochaileach, tearc nó faoi 
bhagairt agus a ngnáthóga a aithint, a chosaint agus a chaomhnú.   
 
I gcás aon fhorbartha beartaithe nach mbaineann go díreach le bainistiú láithreán Natura 
2000 nó nach bhfuil riachtanach ó thaobh bhainistiú na láithreán sin ach ar dhócha go 
mbeadh tionchar suntasach aige ar shuíomh (nó ar shuíomhanna) Natura 2000, ina aonar nó 
in éineacht le pleananna nó le tionscadail eile, beidh ar mholtóirí a leithéid d’fhorbairtí 
Measúnacht Chuí a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 6(3) agus 6(4) den Treoir maidir le 
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Gnáthóga (Treoir 92/43/CEE ón gComhairle), maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith 
ag an bhforbairt bheartaithe ar stádas caomhnaithe an láithreáin.  Cuirfear forbairtí atá molta 
laistigh de na limistéir sin ar aghaidh chuig an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Áitiúil lena 
n-athbhreithniú. 
 
Má chinntear san Measúnacht Chuí go mbeadh drochthionchar ag an tionscadal ar an 
láithreán, is ar chúiseanna dianriachtanacha amháin a bhaineann le leas sáraitheach poiblí 
mar atá leagtha amach sa Treoir ar féidir leanúint ar aghaidh leis an tionscadal agus glacfaidh 
an Ballstát lena mbaineann gach beart cúitimh is gá lena chinntiú go gcosnófar comhtháthú 
foriomlán an Láithreáin Natura 2000.  Ní mór an Coimisiún Eorpach a chur ar an eolas dá 
dtarlódh a leithéid. 
 
Eisíodh liosta de bhearta maolaithe ginearálta maidir le cúrsaí bithéagsúlachta de thoradh na 
Measúnachta Cuí a bhaineann leis na cineálacha éagsúla gnáthóige i limistéar an Phlean.  
 
Bearta Maolaithe Ginearálta 

 Beidh Measúnacht Chuí ag teastáil maidir le haon fhorbairtí atá molta ar dócha go 
mbeadh tionchar acu ar líonra na Láithreán Natura 2000. 

 Cinnteofar leis an Measúnacht Cuí agus na bearta maolaithe nach mbeidh tionchar ag 
na forbairtí beartaithe agus go dtabharfar lánaird ar na gnáthóga agus ar na speicis 
agus ar cháilíocht uisce, éiceolaíocht, riosca suaite agus limistéir i mbaol tuilte.   

 Déanfar foráil le haghaidh criosanna maolánacha imleora ar feadh an Láithreáin 
Natura 2000 chun iomláine an láithreáin a choinneáil agus lena chinntiú nach mbrúfar 
isteach beagán ar bheagán air ná ar na gnáthóga a bhaineann leis. 

 Tá sé tábhachtach a chinntiú nuair is féidir go gcuirfear criosanna maolánacha 
éiceolaíochta cuí ar fáil, go ndéanfar iad a chothabháil agus go gcosnófar sláine an 
tsuímh. 

 
Chomh maith leis an méid thuas tá beartais curtha i bhfeidhm ag an gComhairle a bhfuil sé 
d’aidhm acu na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 

 Aon tionchar suntasach ar speicis plandaí nó éin atá faoi chosaint an dlí a sheachaint; 
 Tábhacht éiceolaíochta, chultúrtha, seandálaíochta agus oideachais na dtailte 

portaigh ainmnithe a chaomhnú; 
 Aird a thabhairt ar luachanna oidhreachta geolaíocha agus geomoirfeolaíocha na 

láithreán aitheanta geolaíochta; 
 Dea-chleachtas maidir le rialú speiceas ionrach a chur chun cinn; agus 
 Feasacht an phobail a spreagadh agus a dtuiscint agus a rannpháirtíocht a mhéadú i 

mbithéagsúlacht an chontae agus san oidhreacht nádúrtha. 
 
 
8.8.2 Coillearnacha, Fálta Sceach agus Crainn  
 
Cuireann coillearnacha agus crainn aonair leis an mbithéagsúlacht, le carachtar an 
tírdhreacha agus le háilleacht Chontae na Mí.  Mar sin féin, ní chlúdaíonn coillearnacha ach 
3% de dhromchla Chontae na Mí, rud a fhágann go bhfuil sí ar cheann de na contaetha is lú 
atá faoi chrainn sa tír.  Is iondúil go mbíonn na coillearnacha beag agus ilroinnte go mór agus 
dá bhfeabhsófaí an chaoi a bhfuil na coillearnacha sin agus coillearnacha eile cois na habhann 
nasctha le chéile trí choillearnacha nua a phlandáil, tá gach aon seans gurb iomaí buntáiste 
bithéagsúlachta a bheadh ann don chontae agus don tír go léir.  
 
Spreagfaidh an Chomhairle daoine chun coillearnacha, fálta sceach, crainn agus ballaí cloiche 
nó teorainneacha suntasacha eile a choinneáil.  Más rud é nach bhfuil aon dul as ach 
teorainneacha a leagan, éileofar go gcuirfear teorainneacha den sórt céanna ar ais ina n-áit.  
Ina theannta sin cuirfidh an Chomhairle caomhnú agus feabhsú na gcoillearnach, na gcrann 
agus grúpaí crann, idir dhúchasach agus leath-dúchasach, chun cinn agus spreagfaidh siad 
daoine chun crainn dúchasacha a chur.    
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Glacfar leis nár cheart fálta suntasacha sceach a bhaint le linn forbairtí.  Faoin Acht um 
Fhiadhúlra (Leasú), 2000, tá cosc ar ghearradh fálta sceach (agus fásra neamhshaothraithe) 
le linn aimsir ghoir na n-éan (1 Márta go dtí 1 Meán Fómhair), ach amháin in imthosca áirithe 
atá sonraithe sa dlí.  
 
 
8.8.3 Ithir agus Geolaíocht 
 
Bíonn ról ríthábhachtach ag an timpeallacht gheolaíoch agus ithreach ó thaobh úsáidí talún, 
agus tá níos mó ná cleachtais talmhaíochta i gceist má táthar ag breathnú ar a fheiliúnaí is 
atá an timpeallacht sin do ghníomhaíochtaí éagsúla.  Má dhéantar athrú ar an úsáid talún, 
beidh tionchar mór aige sin ar an áit agus tá an gá le leibhéal reatha na talún atá criosaithe 
chun críocha cónaithe a laghdú leagtha amach sa Phlean.  Ina theannta sin, tá sé leagtha 
amach sa Phlean gur fearr láithreáin athfhorbraíochta a fhorbairt in ionad láithreáin úrnua. 
Beidh tionchar dearfach aige seo ar úsáid talún agus ar an timpeallacht ithreach.   
 
Mar a luadh in 8.8.1 thuas, beidh aird ag Comhairle Contae na Mí ar luachanna oidhreachta 
geolaíocha agus geomoirfeolaíocha na láithreán geolaíochta atá sainithe sa chontae agus 
déanfar forbairt mhíchuí a sheachaint trí dhul i gcomhairle le Suirbhéireacht Gheolaíochta na 
hÉireann. 
 
 
8.8.4 Uisce 
 
Tá an comhshaol uisce íogair d’fhormhór na gcineálacha forbartha. Is féidir cur isteach air go 
díreach, mar shampla trí mheán oibreacha innealtóireachta abhann agus astarraingt uisce le 
haghaidh tomhaltais, agus go hindíreach araon, mar shampla trí thruailliú ó rith chun srutha 
uisce dromchla, agus próisis talmhaíochta agus tionsclaíochta. Tá Comhairle Contae na Mí 
freagrach as na huiscí go léir sa Chontae a chosaint agus tá ról ollmhór ag an gcóras pleanála 
chun cosaint, cothabháil agus feabhsú cháilíocht an uisce a chinntiú trí láithriú agus trí 
bhainistiú na forbartha.  
 
Tá Pleananna um Bainistíocht Abhantraí 2009-2015 agus clár beart lena mbaineann á gcur i 
bhfeidhm ag an gComhairle i láthair na huaire mar atá leagtha síos i ngach plean.  Go dtí seo, 
d’éirigh le Comhairle Contae na Mí cloí leis an gclár arna shainiú ag an AE.  Tá Comhairle 
Contae na Mí tiomanta na caighdeáin riachtanacha maidir le cáilíocht an uisce a bhaint amach 
faoi 2015 de réir mar a éilítear faoin gCreat-Treoir Uisce.  Tá Pleananna um Bainistíocht 
Abhantraí, arna réiteach de bhun na Creat-Treorach Uisce, i bhfeidhm anois. 
 
Is díol suntais é an méid seo a leanas: Faoi Alt 34(2)(a) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 
2000-2011, le linn dóibh cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas, ní dhéanfaidh na húdaráis 
phleanála breithniú ach ar phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an limistéir, agus aird á 
tabhairt d’fhorálacha an phlean forbartha agus d’fhorálacha eile freisin. Áirítear ar na 
forálacha eile sin, de réir mar atá ábhartha, beartas an Rialtais, an Aire Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil, nó aon Aire Rialtais eile, srl. 
 
Tá measúnú ar choinníollacha an láithreáin ríthábhachtach le cinntiú nach mbíonn 
drochthionchar ag forbairtí nua ar cháilíocht an uisce i gcoitinne agus ar cháilíocht an 
screamhuisce go háirithe. Tá sé beartaithe ag an Údarás Pleanála foirm chaighdeánach maidir 
le saintréithriú láithreáin a úsáid atá cosúil leis an sampla atá le fail in Aguisín C de Chód 
Cleachtais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil dá dtagraítear thuas, agus éileoidh 
an tÚdarás go n-úsáidfear pearsanra atá cáilithe go cuí chun measúnachtaí láithreáin a 
dhéanamh.  
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8.8.4.1 Uiscí Dromchla 
Déanann Comhairle Contae na Mí sampláil ar 25 abhainn san iomlán ag 85 láthair samplála 
abhann chun críocha na Creat-Treorach Uisce. Bunaithe ar na torthaí a fuarthas ón gclár 
monatóireachta ar cuireadh tús leis in 2006, rinneadh roinnt iarratas chun tréimhsí ama a 
shíneadh i gcás inar measadh nach bhféadfaí cuspóirí bunaidh na Creat-Treorach Uisce a 
bhaint amach.  Ceadaíodh roinnt síntí ama toisc nach raibh sé indéanta go teicniúil 
spriocdháta 2015 a bhaint amach.  Tugadh síneadh ama go 14 aonad bainistíochta uisce san 
iomlán, go dtí 2021 agus 2027 faoi seach.  
 
In 2011, d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tuairisc chun dáta maidir 
le stádas na Creat-Treorach Uisce bunaithe ar thorthaí monatóireachta don tréimhse (2007-
2009).  Tugtar sonraí maidir le cáilíocht gach dobharlaigh laistigh de gach Dúiche Abhantraí 
sa tuairisc sin ar stádas na Creat-Treorach Uisce.  I measc na 144 dobharlach abhann i 
gContae na Mí, tá sé ráite sa Tuarascáil ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil in 
2011 go bhfuil stádas maith ag 28 de na dobharlaigh, stádas measartha ag 71 díobh, stádas 
lag ag 33 díobh agus drochstádas ag 12 díobh. 
 
Tá gá le tuilleadh oibre má tá cuspóirí na Treorach le baint amach laistigh de na frámaí ama 
atá i gceist. Mar sin féin, tá creat beartais ar leith leagtha amach sa Phlean ó thaobh chur i 
bhfeidhm na mbeart atá sna Pleananna um Bainistíocht Abhantraí agus mar chuid den 
phróiseas monatóireachta déanfar measúnú ar an méid moltaí a baineadh amach san 
athbhreithniú ar an bplean dhá bhliain tar éis é a chur i bhfeidhm.   
 
Tá dhá loch i gContae na Mí atá ainmnithe mar lochanna monatóireachta oibriúcháin faoin 
gCreat-Treoir Uisce. Is iad sin an Loch Bán agus an tEanach.  Fuarthas go raibh an cháilíocht 
uisce sa dá loch ag stádas maith don tréimhse monatóireachta agus gur chloígh sé le cuspóirí 
na Treorach.  
 
8.8.4.2 Screamhuisce 
Fuarthas amach i dtuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil maidir le 46 
dobharlach screamhuisce i gCo na Mí go bhfuil cáilíocht fhoriomlán an screamhuisce laistigh 
den chontae an-mhaith agus na caighdeáin atá leagtha síos sa Treoir á gcomhlíonadh ag 45 
dobharlach screamhuisce.  Tá Comhairle Contae na Mí ag dul i gcomhairle leis an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir leis an aon dobharlach screamhuisce 
amháin nach bhfuil na caighdeáin á gcomhlíonadh aige. 
 
Ní mór gach dobharlach screamhuisce reatha le stádas maith a chosaint. D’fhéadfadh 
screamhuisce a bheith faoi réir ag brú hidreolaíoch freisin, agus ní mór cothromaíocht a 
bhaint amach idir astarraingt agus athlíonadh screamhuisce.   
 
Beidh sé mar bheartas ag an gComhairle nuair atá tograí forbartha á measúnú aici aird a 
thabhairt ar aon tionchar mór díobhálach ar acmhainní screamhuisce taobh istigh de limistéar 
an Phlean, agus aird á tabhairt aici ar threoirlínte na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil atá i bhfeidhm ag an am.  Úsáidfidh an Chomhairle cumhachtaí reachtúla faoin 
reachtaíocht Pleanála agus Comhshaoil reatha chun an screamhuisce a chosaint, lena 
n-áirítear Measúnacht Tionchair Timpeallachta, Ceadúnas um Rialú Comhtháite ar Thruailliú 
agus/nó an reachtaíocht maidir le Truailliú Uisce le linn di an gá le cosaint an chomhshaoil á 
chothromú leis an ngá le forbairt a dhéanamh. 
 
Déanfar an méid seo a leanas a bhaineann go sonrach le hacmhainní uisce a chosaint i 
limistéar an Phlean: 
 

 Beidh sé mar bheartas na Comhairle gan forbairt ar bith a cheadú a d’imreodh 
tionchar do-ghlactha ar acmhainn uisce an limistéir, lena n-áirítear caighdeán agus 
cainníocht uisce dromchla agus screamhuisce, conairí abhann agus bogaigh lena 
mbaineann. 
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 Cosnóidh agus feabhsóidh an Chomhairle na hacmhainní uisce dromchla agus 
screamhuisce atá lánriachtanach mar chuid de chur chuige comhtháite maidir le 
hacmhainní uisce a bhainistiú, rud a bhfuil gá leis chun a chinntiú go mbeidh an 
cháilíocht is airde uisce againn san am atá le teacht, faoi mar atá leagtha amach sa 
Chreat-Treoir Uisce (Treoir 2000/60/CE lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag 
an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce). 

 Beidh sé mar bheartas na Comhairle cur i bhfeidhm na bPleananna Bainistithe 
Cáilíocht Uisce a chur chun cinn do screamhuisce, d'uiscí dromchla, cósta agus inbhir 
i limistéar an phlean mar chuid de Chreat-Treoir Uisce na hEorpa (Rialachán na 
gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 2003).  

 
8.8.4.3 Uiscí Cósta 
Tá timpeall 10 km de thrá ar chósta na Mí, idir Baile Uí Mhornáin ag an mBóinn, ar theorainn 
Chontae Lú agus Baile Mhic Gormáin ag an Dealbhna, ar theorainn Chontae Bhaile Átha 
Cliath.   Ar an trá sin, is san Inse/Baile an Bhiataigh atá an t-aon Limistéar Snámha ainmnithe 
atá faoi réir riachtanais na Rialachán um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 
2008).  
 
Tá cósta na Mí mar chuid de Limistéar Iasc Sliogáin ainmnithe, is é sin limistéar iasc sliogáin 
Bhaile Brigín/na Sceirí. In Airteagal 5 den Treoir um Shliogéisc (2006/113/CE) agus in alt 6 de 
na Rialacháin um Cháilíocht Uiscí Iasc Sliogáin (I.R. Uimh. 268 de 2006) éilítear forbairt 
Phleananna Laghdaithe Truaillithe do limistéir iasc sliogáin ainmnithe d’fhonn tacú le beatha 
agus le fás iasc sliogáin agus chun cur le hardcháilíocht táirgí iasc sliogáin atá inite go 
díreach. 
 
Tá Dámhachtain an Chósta Ghlais bainte amach ag trá Bhaile Uí Mhornáin in 2011.  Is 
siombail de shárfheabhais an chomhshaoil í Dámhachtain an Chósta Ghlais agus bunaíodh í 
chun timpeallacht na dtránna tuaithe in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain Bheag 
a aithint, a chur chun cinn agus a chosaint.  Bronntar an dámhachtain ar thránna ina 
gcomhlíontar caighdeáin an CE maidir le cáilíocht an uisce snámha, agus ag a bhfuil 
timpeallacht nádúrtha gan mhilleadh.  
 
In 2011, ghlac Comhairle Contae na Mí le pleananna laghdaithe truaillithe d’fhonn cáilíocht ár 
n-uiscí iasc sliogáin a chosaint, agus é mar aidhm leis na pleananna go háirithe measúnú a 
dhéanamh ar an riosca féideartha a bhaineann le héilliú miocróbach do cháilíocht Uiscí Iasc 
Sliogáin ó chórais cóireála fuíolluisce ar an láthair agus ó fhoinsí talmhaíochta araon. 
 
8.8.4.4 Tuile 
Is í Oifig na nOibreacha Poiblí an ghníomhaireacht atá i gceannas ar bhainistíocht na rioscaí 
tuilte in Éirinn agus tá sí freagrach as an Treoir um Thuilte a chur i bhfeidhm. Foilsíodh ‘The 
Planning System and Flood Risk Management Guidelines for Planning Authorities’ in 2009. Tá 
sé d’aidhm sna treoirlínte dianmheasúnú a chinntiú ar riosca tuilte ar gach leibhéal chun 
comhsheasmhacht a sholáthar sa chur chuige ar fud na tíre. Éileofar ar fhorbairtí ar gach 
leibhéal cloí le moltaí na dtreoracha seo.   Ní mór d'Údaráis Phleanála an méid seo a leanas a 
dhéanamh le linn dóibh aidhmeanna agus cuspóirí na dTreoirlínte a bhaint amach: 
 

 A chinntiú nach gceadaítear forbairt i limistéir ina bhfuil riosca tuilte, go háirithe 
tuilemhánna agus limistéir chósta atá i mbaol tuilte, seachas i gcás nach bhfuil aon 
suíomhanna malartacha oiriúnacha ar fáil i limistéir lena mbaineann baol níos ísle a 
thagann le cuspóirí pleanála cuí agus forbartha inbhuanaithe. 

 Cur chuige seicheamhach a ghlacadh maidir le pleanáil spásúil a bhfuil sé d’aidhm 
aige riosca tuilte a sheachaint, nuair is féidir, úsáidí nach bhfuil chomh híogair a úsáid 
i gcás nach féidir an riosca a sheachaint agus an riosca a bhainistiú i gcás nach féidir 
é a sheachaint ná ionadaíocht a dhéanamh. 

 Ba cheart cur chuige réamhchúraim a chur i bhfeidhm maidir le bainistiú riosca tuilte 
in aitheantas ar éiginnteachtaí i dtacar sonraí tuilte agus i dteicnící measúnaithe baoil 
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agus an cumas aeráid na todhchaí a thuar, feidhmíocht na gcosaintí tuile reatha agus 
forleithne chreimeadh cósta amach anseo.  

 Tá sraith léarscáileanna de shonraí uirbeacha ina dtaispeántar tailte ina bhfuil baol 
tuilte sa Dréachtphlean Forbartha seo in Aguisín 6 agus beidh na léarscáileanna sin 
mar threoir do phróiseas athbhreithnithe an Phlean Limistéir Áitiúil in am trátha.  

 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarratais phleanála ar fhorbairt a mheas de réir fhorálacha 
na dTreoirlínte sin.  Cinnteoidh an Chomhairle nach gceadófar ach amháin forbairtí atá i 
gcomhréir le beartas foriomlán agus le cur chuige teicniúil na dTreoirlínte agus féadfar cead a 
dhiúltú i gcás nach bhfuil fadhbanna a bhaineann le tuiliú láimhseáilte go sásúil nó nach féidir 
a leithéid a dhéanamh, agus i gcás go bhfuil riosca tuilte iarmharach do-ghlactha ann don 
fhorbairt, do na cónaitheoirí ann nó na húsáideoirí agus do réadmhaoin a bheadh cóngarach 
dó.  
 
Díríodh i ndoiciméid Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar an 
gcur chuige dearaidh agus ar an gcritéar maidir le draenáil nua leis an gcuspóir a chinntiú i 
bhforbairtí amach anseo nach leanfar leis an treocht reatha tuiliú agus truailliú aibhneacha a 
mhéadú.  Beidh sé riachtanach na prionsabail a bhaineann le straitéis SUDS a chur i bhfeidhm 
i dtograí le haghaidh forbairt shuntasach nó mhórscála laistigh de limistéir chriosaithe agus 
sheirbhísithe, lena n-áirítear na prionsabail seo a leanas:  
 

 Umair choinneála uisce báistí a shuiteáil. 
 Pábháil phóiriúil a úsáid chun uisce a scagadh chuig sraitheanna póiriúla talún thíos 

fúithi, rud a gheobhaidh réidh nó a laghdóidh an gá le réitigh píopaí agus a bhainfidh 
truailleáin den uisce freisin. 

 Trinsí /báisíní insíothlaithe chun báisteach a scaipeadh isteach sa talamh i limistéir 
thírdhreachaithe. 

 Báisíní/locháin/bogaigh chun uisce a stóráil go sealadach agus an t-uisce a scaoileadh 
de réir a chéile.  

 
 
8.8.5 Sócmhainní Ábhartha – Soláthairtí Uisce/Dramhuisce  
 
8.8.5.1 Soláthairtí Uisce 
Is bunriachtanais bhonneagair iad soláthar uisce agus cóireáil agus diúscairt fuíolluisce maidir 
le forbairt ar bith, go háirithe forbairtí de chineál uirbeach.  Ba cheart go dtacódh agus go 
n-éascódh soláthar seirbhísí dá leithéid an fhorbairt inbhuanaithe ar an gcontae i gcomhréir 
leis na príomhstraitéisí geilleagracha agus lonnaíochta atá glactha ag an gComhairle.  
 
Tá sé bunriachtanach seirbhísí tacaíochta a sheachadadh d’fhorbairt, go háirithe seirbhísí 
uisce.  Tá Comhairle Contae na Mí tar éis iarracht a dhéanamh fás a dhíriú i dtreo ionad ina 
bhfuil cumas ar fáil agus déanfaidh sí iarracht leathnú a dhéanamh ar na seirbhísí is gá chun 
tacú leis an straitéis forbartha sa Phlean seo, i gcomhréir le bainistíocht inbhuanaithe 
acmhainní uisce. 
 
Bhí agus beidh ról lárnach i gcónaí ag Caomhnú an Uisce trí rialú gníomhach ar sceitheadh, trí 
bhainistiú ar an éileamh agus trí bhainistiú ar an mbrú maidir leis an éileamh ar uisce inólta a 
laghdú.  Éascóidh sé sin forbairt bhreise agus feabhsófar leibhéal na seirbhíse a fhaigheann 
tomhaltóirí reatha sa chontae trí líonraí reatha na bpríomhphíobán uisce.  
 
Sa Mheasúnú Riachtanas ar Sheirbhísí Uisce na Mí, sainaithníodh 31 tionscadal ar leith 
seirbhísí uisce dar luach €250.2 milliún (de réir praghsanna 2009) a raibh gá leo chun 
uasghrádú/ionadú an bhonneagair reatha easnamhaigh a éascú sna blianta atá romhainn.  
Cuireadh na tionscadail sin in ord tosaíochta de réir na limistéar is mó gátar ag féachaint don 
Straitéis Spáis Náisiúnta, do na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, don Phlean Forbartha Contae 2007-2013, do Chreat-Treoir Uisce an AE, do riocht 
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agus d'acmhainn na seirbhísí uisce reatha, don éileamh ar fhorbairt, do na tailte criosaithe a 
bhí ar fáil agus do chúrsaí comhshaoil.  
 
8.8.5.2 Cóireáil Fuíolluisce 
Tá cóireáil fuíolluisce riachtanach chun sláinte an phobail a chinntiú agus chun a chinntiú 
nach laghdaíonn sceitheadh cáilíocht na n-uiscí glactha, cibé acu screamhuisce nó uisce 
dromchla.  Tá na bearta seo a leanas á moladh ag Comhairle Contae na Mí ar cheart dóibh a 
chinntiú nach mbeidh tionchar díobhálach ag sceitheadh den chineál sin ar cháilíocht an 
uisce: 
 
 Riachtanais bhonneagair an Chontae ó thaobh fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil a 

chur chun cinn agus na seirbhísí sin a fheabhsú chun freastal ar na leibhéil fáis atá 
beartaithe 

 A áirithiú go bhfeidhmítear ionaid cóireála fuíolluisce trína ndéantar sceitheadh i 
ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin chósta Natura 2000 de réir na gceadúnas 
sceite fuíolluisce / na ndeimhnuithe údaraithe lena mbaineann. 

 Obair a dhéanamh leis na húdaráis áitiúla eile i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath chun 
dáileadh barrmhaith seirbhísí sláintíochta agus eile a chinntiú le haghaidh 
infheistíochtaí tosaíochta. 

 Déanfaidh gach iarratas ar fhorbairtí cónaithe i gceantair nach bhfuil príomhphíobáin 
séarachais phoiblí iontu moltaí na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil a 
chomhlíonadh agus féachfar chuige nach mbainfear leas astu ach nuair is cuí. 

 
Tá forbairt agus forleathnú chórais draenála fuíolluisce agus uisce dromchla an Chontae 
ríthábhachtach d’fhorbairt inbhuanaithe an Chontae sa todhchaí agus d’fheabhsú na cáilíochta 
uisce sa limistéar.  Chuir an Chomhairle, in éineacht le hÚdaráis Áitiúla eile i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, staidéar mór i gcrích faoi na riachtanais draenála do réigiún uile Bhaile 
Átha Cliath don tréimhse go dtí 2031 agus ina dhiaidh.  Cuireadh tús leis an staidéar sin, 
Staidéar Straitéiseach Draenála Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath in 2001 chun anailísiú a 
dhéanamh ar an gcóras draenála atá ann cheana i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, lena 
n-áirítear Oirdheiscirt na Mí (Cill Dhéagláin, Ráth Tó, Cill Bhríde, Dún Búinne agus Cluain 
Aodha) agus chun moltaí a dhéanamh maidir le beartais agus riachtanais draenála na 
todhchaí.  Ceann de phríomhspriocanna inghnóthaithe an tionscadail is ea moltaí le haghaidh 
an bhonneagair draenála réigiúnaigh chun freastal ar an bhforbairt go dtí 2031. 
 
Tá pleanáil agus réamhdhearadh an ionaid cóireála fuíolluisce réigiúnaigh nua agus an chuar-
séaraigh á chur chun cinn ag Comhairle Contae Fhine Gall, ós é an t-údarás cinn thar ceann 
na seacht n-údarás i mórcheantar Bhaile Átha Cliath (an Mhí san áireamh) ionas go mbeidh 
an t-ionad agus an séarach ann faoi 2020, an dáta faoina bhfuiltear ag tuar go mbeidh úsáid 
iomlán á baint as uaschumas ionad cóireála mhórcheantar Bhaile Átha Cliath atá ann cheana 
ag an Rinn. 
 
D’fhéadfadh easpa nó neamhleorgacht na seirbhísí uisce agus fuíolluisce moill a chur ar 
fhorbairt agus ar leathnú roinnt ionaid lonnaíochta i gContae na Mí. Tá sé molta ag Comhairle 
Contae na Mí go dtabharfar isteach roinnt tionscnamh lena gceadófaí solúbthacht i soláthar 
na n-oibreacha uisce agus cóireála camrais ar scála beag i mbailte agus sráidbhailte, de réir 
mar is cuí, ina bhfuil saoráidí cóireála imleora in easnamh. 
   
Ní fhéachfaidh Comhairle Contae na Mí ar sholáthar dá leithéid ach amháin sa chás go bhfuil 
maoiniú caipitil chun réiteach buan a fheidhmiú curtha san áireamh i gClár Infheistíochta na 
Seirbhísí Uisce nó nuair a bheidh maoiniú caipitil san áireamh i gClá(i)r Infheistíochta na 
Seirbhísí Uisce ina dhiaidh sin laistigh de shaolré Phlean Forbartha an Chontae seo i dtuairim 
na Comhairle, faoi réir na himthosca comhshaoil a chomhlíonadh.  Ní fhéachfar ar sholáthar 
sealadach dá leithéid ach amháin i láithreacha a chloíonn leis na Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach de réir mar atá leagtha amach i sa straitéis lonnaíochta, sa straitéis gheilleagrach 
agus sa straitéis lárnach sa Phlean Forbartha seo. 
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Sa chás go bhfuil maoiniú caipitil chun réiteach buan a fheidhmiú curtha san áireamh i gClár 
Infheistíochta na Seirbhísí Uisce nó nuair nach dóchúil é go mbeidh maoiniú caipitil san 
áireamh i gClá(i)r Infheistíochta na Seirbhísí Uisce ina dhiaidh sin laistigh de shaolré Phlean 
Forbartha an Chontae seo i dtuairim Chomhairle Contae na Mí, breithneoidh Comhairle 
Contae na Mí moltaí chun réitigh bhuana a chur ar fáil. Beidh breithniú réiteach dá leithéid 
teoranta do chásanna ina n-éascaíonn siad fás daonra agus / nó geilleagrach suntasach de 
réir chuspóirí an Phlean Forbartha Contae seo agus sa chás ina bhfuil scála agus láthair fáis 
dá leithéid amhlaidh agus gur féidir réitigh inbhuanaithe bhuana ardcháilíochta a 
sheachadadh ar bhonn féideartha agus inacmhainne chun sástacht na Comhairle. 
 
I ngach cás: 
  

 Ní mór d’fhorbróirí costas iomlán na réiteach eatramhach a íoc, gan tobhaigh a 
sheach-chur. 

 Ní chuirfidh réitigh isteach ar bhaint amach chuspóirí na Creat-Treorach Uisce 
 Is fearr réitigh bunaithe ar limistéar seachas ar shuíomh; agus 
 Maidir le réitigh soláthair uisce,  

 ní mór leorgacht agus inbhuanaitheacht na foinse uisce atá molta a chruthú; 
 tá cosaint na foinse riachtanach; 
 ní foláir nó go gcomhlíonfaidh an t-uisce arna tháirgeadh ceanglais na Rialachán 

Uisce Óil;  
 tá sé ríthábhachtach go ndéanfar foráil maidir le slándáil an tsoláthair agus 

riachtanais comhraicthe dóiteáin, agus 
 beidh comhaontuithe oibriúcháin agus cothabhála, bannaí srl riachtanach. 

 
 
8.8.6 Sócmhainní Ábhartha – Iompar 
 
Tá sé riachtanach líonra éifeachtach iompair agus rochtana a bheith ann má tá rath le bheith 
ar gheilleagar an Chontae.  Tá sé riachtanach go ndéanfar barrfheabhsú ar na líonraí bóithre 
agus iarnróid sa limistéar d'fhonn cúrsaí inrochtaineachta a fheabhsú laistigh de limistéar an 
Phlean agus idir an limistéar sin agus an réigiún níos leithne lasmuigh de.  Tá sé thar a bheith 
tábhachtach go neartófar an ghníomhaíocht gheilleagrach agus chuige sin ní mór líonra 
ardcháilíochta bóthair a bheith ann.  
 
Tá cothabháil agus seachadadh líonraí iompair atá éifeachtúil, comhtháite agus 
comhleanúnach, ag teacht le beartas náisiúnta agus réigiúnach, riachtanach maidir le forbairt 
gheilleagrach, shóisialta agus fhisiciúil na Mí amach anseo.  Cuirfear an bhéim ar chás ina 
mbeidh níos mó de chónaitheoirí an Chontae i bhfoisceacht fad siúil/rothaíochta de sheirbhísí 
áitiúla agus d'iompar poiblí.  Díreofar freisin ar an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an 
mbonneagar iompair reatha agus as an mbonneagar atá beartaithe.  
 
Tá an Chomhairle tiomanta do chur chun cinn modhanna iompair inbhuanaithe lena n-áirítear 
iompar poiblí, siúl agus rothaíocht, agus athrú ó úsáid carranna príobháideacha a spreagadh, 
nuair is féidir.  Ina theannta sin, tá an Chomhairle tiomanta, mar a léirítear sa Straitéis 
Forbartha Geilleagraí, laghdú a dhéanamh ar an méid comaitéireachta a dhéantar sa chéad 
dul síos trí phoiblíocht a dhéanamh ar phoist bhreise a chruthú laistigh den chontae don 
daonra cónaitheach.   
 
Aidhm straitéiseach sa Phlean Forbartha seo is ea comhordú a dhéanamh ar phleanáil maidir 
le hiompar agus úsáid talún.  Chuige sin ní mór an straitéis iompair agus an straitéis 
lonnaíochta a bheith comhsheasmhach lena chéile agus leis na beartais agus na treoracha 
náisiúnta atá sa Straitéis Spáis Náisiúnta, sa bheartas i leith Taisteal Níos Cliste agus i 
Straitéis Iompair na Straitéise Spáis Náisiúnta.  Ní foláir líonraí iompair phoiblí reatha agus 
cinn atá beartaithe a chur san áireamh nuair atá cinntí á ndéanamh maidir le forbairt agus 
úsáid talún agus tacú le teacht chun cinn agus forbairt na gcóras iompair comhtháite nua.  
Cruthófar agus láidreofar patrúin lonnaíochta inbhuanaithe ina mbaintear an úsáid is 
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éifeachtúla as talamh, agus ina laghdaítear an gá le taisteal i ngluaisteán, mar thoradh ar 
chomhtháthú éifeachtúil idir úsáid talún agus iompar.  
 
Tá na bearta maolaithe seo a leanas molta freisin: 
 
8.8.6.1 Cúrsaí Iompair i gCoitinne 

 Cosnóidh an Chomhairle na conairí bealaigh atá sonraithe sa Phlean d'fhonn a 
seachadadh a éascú agus déanfar é sin ar mhaithe le forbairt fhadtéarmach 
inbhuanaithe an limistéir.  

 Cuirfidh an Chomhairle bearta maolaithe tráchta i bhfeidhm, nuair is cuí, i limistéir 
chónaithe, laistigh de theorainneacha sainithe lonnaíochta  

 Tabharfaidh an Chomhairle tús áite do shábháilteacht lucht úsáidte na mbóithre, lena 
n-áirítear tiománaithe, rothaithe agus coisithe nuair a bheidh feabhsaithe bóithre á 
bpleanáil agus á gcur i gcrích. 

 Cuirfidh an Chomhairle siúl de chos chun cinn mar rogha ar thuras cairr i gcás turais 
ghearra áitiúla, agus déanfar é sin trí chosáin dhea-bhainistithe, comharthaíocht 
shoiléir a sholáthar agus nuair is cuí, trí thrasrianta a chothabhálfar go maith 

 
8.8.6.2 Iompar Poiblí 

 Tacóidh an Chomhairle le feabhsú an bhonneagair iarnróid atá ann cheana féin agus 
cabhróidh sí chun Chéim II de thionscadal líne iarnróid na hUaimhe a chur chun cinn, 
a éascú agus forbairt. 

 Oibreoidh an Chomhairle i gcomhpháirtíocht le soláthraithe iompair phoiblí eile chun 
feabhsaithe níos measartha a dhéanamh ar an gcóras iompair phoiblí, mar shampla 
soláthar lánaí bus, cuasa bus, foscadáin agus saoráidí eile. 

 Déanfaidh an Chomhairle iarracht ranníocaíochtaí a fháil ó fhorbróirí i leith na gcostas 
caipitil a bhaineann le soláthar nó uasghrádú seirbhísí straitéiseacha bonneagair a 
bhaineann le hiompar poiblí. 

 Déanfaidh an Chomhairle iarracht a chinntiú go leagtar amach na forbairtí nua go léir 
i mBailte Móra Fáis I agus II agus i mBailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór ar 
bhealach a éascóidh soláthar seirbhísí áitiúla bus. 

 
8.8.6.3 Siúl agus Rothaíocht 

 Comhoibreoidh an Chomhairle leis an Údarás Náisiúnta Iompair maidir le líonra 
rothaíochta a fhorbairt do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus áiseanna rothaíochta 
agus siúil a bheidh slán agus éifeachtúil a chur chun cinn, a sholáthar agus a 
fheabhsú sa chontae. 

 Déanfaidh an Chomhairle iarracht tús áite a thabhairt do ghluaiseacht choisithe agus 
rothaithe i ngiorracht do nóid iompair phoiblí, feabhas a chur ar áiseanna do dhaoine 
a bhfuil riachtanais speisialta acu agus é a chur de cheangal go dtabharfar aghaidh i 
gcás forbairtí móra ar chúrsaí inrochtaineachta do choisithe agus do rothaithe. 

 
8.8.6.4 An Líonra Bóithre 

 Déanfaidh an Chomhairle iarracht sábháilteacht ar bhóithre agus sábháilteacht 
tráchta a chur chun cinn, agus na bóithre atá ann cheana féin a fheabhsú nuair is gá.  

 Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag obair i ndlúth-chomhpháirtíocht leis an 
Údarás um Bóithre Náisiúnta, leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le húdaráis 
áitiúla eile mar is cuí chun feabhsaithe bóithre agus bóithre nua a chur ar fáil mar 
aon le breis sábháilteachta ar bhóithre agus chun bainistíocht iompair agus bóithre 
níos fearr a chur ar fáil. 
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8.8.7 Sócmhainní Ábhartha – Bainistiú Dramhaíola 
 
I gcomhréir le ceangaltais na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Creat-Treoir), 2011, tá 
measúnú ar an bPlean Bainistithe Dramhaíola Reatha le cur i gcrích roimh dheireadh 2012.  
Beidh an measúnú sin mar bhunús le haon phlean amach anseo don réigiún seo nó d’aon 
réigiún eile ina gcuimseofar Contae na Mí.  Freagróidh an Plean athsholáthair sin d’athruithe 
sa reachtaíocht agus i gcúrsaí beartais araon, mar aon le hathruithe réigiúnacha agus 
deiseanna agus dúshláin trasteorann ó glacadh leis an bPlean bunaidh.  Aithneofar ann freisin 
an dul chun cinn reatha maidir le bainistiú dramhaíola, an fhís sa bheartas maidir le forbairt 
amach anseo agus conas dul chun cinn a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh 
air amach anseo.  
 
Is léir ón dul chun cinn atá déanta go dtí seo gur tháinig méadú suntasach ar rátaí 
athchúrsála i gcás go leor foinsí dramhaíola. Ina theannta sin, leathnaíodh an bonneagar 
bainistithe dramhaíola comhtháite ar fud Réigiún an Oirthuaiscirt.  Tá oideachas agus 
feasacht maidir le saincheisteanna bainistithe dramhaíola láidrithe i rith an réigiúin toisc gur 
ceapadh Oifigeach Feasachta Comhshaoil i ngach Údarás Áitiúil, agus tá tionscnaimh 
feasachta dramhaíola tar éis bogadh ar aghaidh ó bheith ag díriú dhramhaíl a atreorú ó 
líonadh talún go díriú ar theicnící bainistithe dramhaíola d’ord níos airde, amhail cosc, 
íoslaghdú agus beartas éifeachtachta acmhainne.  Tá fás suntasach tar éis teacht ar an 
mbonneagar dramhaíola sa réigiún freisin. 
 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarracht chun forálacha an Phlean Bainistithe Dramhaíola 
réigiúnaigh nua a chur i bhfeidhm.  Is iad príomhchuspóirí an phlean díriú ar dhramhaíl a 
chosc agus a íoslaghdú agus ar dhramhaíl a athúsáid nó a athchúrsáil, agus é sin a 
dhéanamh laistigh de chreat forbartha agus cur i bhfeidhm bonneagair dramhaíola sa réigiún, 
agus cur i bhfeidhm an phrionsabail íoc mar a thruaillítear.  
 
Cuirfidh Comhairle Contae na Mí bainistíocht éifeachtach dramhaíola chun cinn trí dhramhaíl a 
sheachaint nó a laghdú laistigh den limistéar lena mbaineann an Phlean.  Áirítear ar na 
straitéisí is mó a chuirfear i bhfeidhm: 
 

 Tabharfar tús áite do chosc agus d’íoslaghdú dramhaíola agus díreofar níos mó ar na 
scoileanna agus ar earnálacha pobail agus gnó chun an méid dramhaíola a ghintear a 
laghdú.  

 Seachadfar córas éifeachtach sa réigiún a bheidh bunaithe ar phrionsabal ‘íoc mar a 
thruaillítear’ ina gcomhlíontar caighdeáin arda feidhmíochta comhshaoil agus gach 
oibleagáid reachtach. 

 Déanfar iarracht sa réigiún rochtain ar sheirbhísí bainistithe dramhaíola a sholáthar ar 
fud an réigiúin, go háirithe i gceantair thuaithe. 

 Déanfar iarracht sa réigiún an clúdach bailiúcháin agus rannpháirtíocht theaghlaigh 
agus ghnóthais a mhéadú chun an líon dramhaíola nach mbailítear a laghdú. 

 Leanfar le feabhsú an bhonneagair athchúrsála agus aisghabhála dramhaíola sa 
réigiún. 

 Bainfear amach an ionchur dearfach is airde agus is féidir ón earnáil phríobháideach 
sa chontae chun cabhrú le baint amach chuspóirí an phlean. 

 Ordóidh Údaráis Áitiúla an Oirthuaiscirt, más gá agus/nó más iomchuí é ar 
chúiseanna comhshaoil nó ar chúiseanna eile, nach mór foinsí dramhaíola áirithe a 
dhíriú chuig leibhéal áirithe in ord na réiteach dramhaíola (m.sh. athúsáid, cóireáil 
bhitheolaíoch, aisghabháil fuinnimh). Bainfear an méid sin amach tríd an gcóras Cead 
Bailithe Dramhaíola nó trí bhearta forfheidhmithe nó rialála oiriúnacha eile. 

 
 
8.8.8  Tírdhreach agus Taitneamhacht Amhairc 
 
Is é an cuspóir atá leis na bearta straitéiseacha maolaitheacha i leith an tírdhreacha ná a 
áirithiú go ndéanfar maolú ar aon drochthionchair a bheadh ag aon fhorbairt bheartaithe agus 
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go n-oirfidh forbairtí níos fearr don tírdhreach.   Níl aon dul as ach go mbeidh tionchar 
suntasach ag gach forbairt mhórscála. Mar sin féin is féidir an tionchar sin a laghdú trí leas a 
bhaint as dearadh tógála agus tírdhreachaithe ar ardchaighdeán. 

Is é beartas Chomhairle Contae na Mí carachtar an tírdhreacha, cáilíocht, agus sainiúlacht 
áitiúil an chontae a chosaint.  I dtaca leis sin, tá Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha 
ullmhaithe ag an gComhairle Contae don Mhí.  Tá cur síos mionsonraithe le fáil sa 
Mheasúnacht sin ar thírdhreacha éagsúla an chontae mar aon le treoir faoi chosaint limistéar 
atá íogair ó thaobh radhairc de, tírdhreacha a bhfuil luach intreach ag baint leo agus 
tírdhreacha uathúla an Chontae.  Ina theannta sin, tá treoracha agus moltaí inti le cabhrú le 
forbairt beartas gaolmhar pleanála agus le forbairt straitéisí agus bainistíocht forbartha i 
gContae na Mí.   

Aithníonn Comhairle Contae na Mí tábhacht na rudaí a rinneadh san am atá thart i 
dtírdhreach an lae inniu.  Mar aitheantas ar sin tá tús curtha ag an gComhairle le tionscadal 
píolótach maidir le Saintréithriú Tírdhreacha Stairiúil ar Láithreán Oidhreachta Domhanda 
UNESCO Bhrú na Bóinne i gcomhar le Scoil Seandálaíochta an Choláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath i gcomhréir le treoir na Comhairle Oidhreachta maidir le Historic Landscape 
Characterisation (HLC) in Ireland: Policy and Best Practise Guidance (2010).  

Is é beartas Chomhairle Contae na Mí oidhreacht seandálaíochta, carachtar tuaithe, suíomh 
agus taitneamhacht limistéar áirithe an chontae a chosaint.  Chuige sin tá sé de chuspóir ag 
an gComhairle an staidéar píolótach náisiúnta a chur chun cinn i gcomhar leis an Chomhairle 
Oidhreachta agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun tírdhreach na 
Teamhrach agus na Scríne a ainmniú mar Limistéar Caomhantais Tírdhreacha. Déanfaidh 
Comhairle Contae na Mí tuilleadh fiosruithe maidir le limistéar Loch Craobh agus cnoic Shliabh 
na Caillí a ainmniú mar Limistéar Caomhantais Tírdhreacha. 

Déanfaidh an Chomhairle caomhnú chomh maith ar radhairc agus ar amhairc a bhfuil an-
áilleacht nádúrtha ag baint leo. 

Lena chois sin cuirfidh an Chomhairle na bearta seo a leanas i bhfeidhm chun tírdhreach agus 
caighdeán amhairc Chontae na Mí a chosaint: 

 Tacú le forálacha na Straitéise Náisiúnta Tírdhreacha agus iad a chur bhfeidhm. 
 Iarracht a dhéanamh chun uathúlacht charachtar tírdhreacha na Mí a chaomhnú agus 

chun sláine amhairc na limistéir sin a bhfuil luach eisceachtúil agus an-íogaireacht ard 
ag baint leo a choinneáil. 

 Aithníodh sa Mheasúnú ar Charachtair Tírdhreacha na Mí na limistéir sin a ndéanfadh 
forbairtí fuinnimh ghaoithe dochar dóibh.  Beidh sé riachtanach Measúnacht Chuí a 
dhéanamh i gcás forbairtí fuinnimh ghaoithe laistigh de láithreáin Natura 2000.  

 Tá an Chomhairle tiomanta do mheasúnú a dhéanamh ar na spásanna oscailte poiblí 
atá ann faoi láthair sna lonnaíochtaí i limistéar an phlean. Má aithnítear aon easnaimh 
sna spásanna agus sna limistéir oscailte phoiblí, agus más féidir aghaidh a thabhairt 
ar na heasnaimh sin, aithneofar iad ag céim an Phlean agus éascófar a soláthar tríd 
an bpróiseas criosaithe agus bainistithe forbartha. 

 B’fhéidir go n-éileofar ar fhorbróirí scéimeanna cónaithe, mar choinníoll a ngabhfaidh 
le deonú Cead Pleanála, go suífí a leithéid de spásanna oscailte sa chaoi is go 
gcruthófar naisc idir limistéar spáis oscailte poiblí laistigh de lonnaíocht nó go 
ndéanfar comhdhlúthú orthu. Is féidir an ceanglas seo a bheith sa bhreis ar aon 
fhoráil sa Phlean faoin méid is lú spáis oscailte is gá a sholáthar. 

 
 
8.8.9  Oidhreacht Chultúrtha 
 
Cuimsíonn Oidhreacht Chultúrtha a lán rudaí lena n-airítear séadchomharthaí, grúpaí 
foirgneamh agus suíomhanna nádúrtha nó de dhéantús daoine, arb ionann iad sin agus an 
timpeallacht stairiúil nó thógtha.  Ní féidir aon ghné den sórt sin a athnuachan agus is 
acmhainní tábhachtacha iad don cheantar, don Chontae agus go deimhin don Náisiún. Is cuid 
dár bhféiniúlacht iad sa deireadh thiar.   
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Tugann Comhairle Contae na Mí tús áite do chaomhnú oidhreacht an chontae agus tá sé ar 
intinn acu tacú go tréan le cosaint, le caomhnú agus le feabhsú na hoidhreachta cultúrtha ar 
mhaithe le muintir na Mí agus d’fhonn díriú ar thurasóireacht chultúrtha mar 
phríomhthiomántóir geilleagrach sa chontae. Chuige sin tá sé á moladh ag an gComhairle go 
mbeadh beartas straitéiseach faoi leith ann chun an oidhreacht, idir nádúrtha agus de 
dhéantús an duine, a chaomhnú do na glúine atá le teacht. 
 
Tá na bearta seo a leanas roinnte de réir catagóire agus léiríonn réimse na mbeart atá á 
moladh an tábhacht atá leis an oidhreacht chultúrtha i sochaí an lae inniu. 
 
8.8.9.1  Ginearálta 
 

 Cuirfidh an Chomhairle chun cinn cosaint agus caomhnú láithreán, déantúsán agus 
séadchomharthaí oidhreachta, lena n-áirítear láithreáin seandálaíochta faoi uisce agus 
tírdhreacha seandálaíochta. 

 Cinnteoidh an Chomhairle go ndéanfar forbairt i bhfíorchóngar an tséadchomhartha 
thaifeadta a láithreánú agus a dhearadh go tuisceanach ionas nach mbainfidh sí go 
mór ón séadchomhartha. 

 Maidir le haon fhorbairt bheartaithe a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar shláine 
aon séadchomharthaí, láithreán, nithe nó limistéir a bhfuil tábhacht seandálaíochta, 
cultúrtha, ailtireachta, staire nó oidhreachta ag baint leo agus atá faoi chosaint 
Chomhairle Contae na Mí nó na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, 
déanfar an fhorbairt sin a tharchur chuig rannóg ábhartha na roinne sin chun go 
ndéanfaidh siadsan iad a bhreathnú nó tuairim a thabhairt faoi sula ndéanfar aon 
chinneadh faoi chead a thabhairt. 

 Agus iad ag áirithiú go gcaomhnófar an oidhreacht seandálaíochta, beidh aird ag an 
Údarás Pleanála ar mholtaí na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, i ndáil le 
cibé acu an dtabharfar nó nach dtabharfar cead pleanála agus i leith na 
gcoinníollacha a chuirfear le haon cead, má dheonófar é. 

 
Más gá, féadfaidh Comhairle Contae na Mí coinníollacha a fhorchur, tríd an bpróiseas 
bainistíochta forbartha, d’fhonn a chinntiú go nglacfar bearta leordhóthanacha chun an 
tionchar a bheadh ag aon fhorbairt ar chúrsaí seandálaíochta a aithint agus a mhaolú, lena 
n-áirítear nuair is gá, tochailt cheadúnaithe a dhéanamh. 
 
Chomh maith leis na bearta ginearálta thuas, tá na cuspóirí dearfacha nó na beartais 
dearfacha seo a leanas ag an gComhairle: 
 

 Cosaint, cur chun cinn agus feabhsú gairdíní agus páirceanna oidhreachta sa chontae 
a spreagadh. 

 Daoine a spreagadh chun oidhreacht dhúchasach na Mí a choinneáil, a chothabháil 
go báúil agus a athúsáid ar bhealach cuí agus a chinntiú i gcás foirgneamh atá á 
dtógáil as an nua agus síntí atá á gcur lena leithéid d’fhoirgnimh oidhreachta go 
mbeidh siad deartha ar bhealach cuí agus nach mbainfidh siad de charachtar an 
fhoirgnimh. 

 Tacú le moltaí a dhéanann pobail áitiúla agus eagraíochtaí pobail go n-ullmhófar 
Ráiteas Dearaidh sráidbhaile do sráidbhaile ar leith.  

 
8.8.9.2 Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne 
Tugtar Brú na Bóinne, a chiallaíonn 'pálás' nó ‘teach mór' na Bóinne de ghnáth ar an 
Láithreán Oidhreachta Domhanda atá i mBailiúchán Seandálaíochta Lúb na Bóinne.  
Tagraíonn sé do cheantar laistigh den áit mar a lúbann Abhainn na Bóinne timpeall Shí an 
Bhrú, Chnóbha agus Dhubhadh, agus tá sé ar cheann de na coimpléacsanna seandálaíochta 
is mó tábhacht ar domhan.  Tá a leithéid sin de thábhacht idirnáisiúnta ag baint le Brú na 
Bóinne gur cuireadh é ar Liosta Oidhreachta Domhanda UNESCO in 1993. 
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Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta do Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na 
Bóinne a chosaint agus a chaomhnú. Beidh an chosaint sin mar bhonn agus thaca ag gnéithe 
turasóireachta Ghleann na Bóinne freisin trí fhostaíocht áitiúil a chruthú. 
 
Déantar foráil do chosaint, chaomhnú agus bhuanchoimeád Bhrú na Bóinne i raon treoracha 
idirnáisiúnta, sa reachtaíocht náisiúnta, i dtreoracha reachtúla agus neamhreachtúla mar seo 
a leanas:  
 

 Treoracha ón AE, Treoirlínte Oibriúcháin UNESCO, agus Cairteacha Idirnáisiúnta, go 
háirithe – an Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus 
Nádúrtha a Chosaint (an Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, 1972), 
agus an Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa, 2000. 

 Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2004, lena gcosnaítear na 
séadchomharthaí taifeadta, agus limistéir a bhfuil acmhainneacht seandálaíochta acu; 

 na Treoracha ón AE maidir le hÉin agus Gnáthóga agus na hAchtanna um Fhiadhúlra 
1976-2000; 

 na hAchtanna agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, Treoirlínte 
Pleanála Náisiúnta agus Réigiúnacha, agus forálacha an Phlean Forbartha seo.   

 Cairteacha agus treoirlínte na Comhairle Idirnáisiúnta um Shéadchomharthaí agus 
Shuíomhanna, go háirithe Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural 
World Heritage Properties. 2011. 

 An Plean Bainistíochta do Shuíomh Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú 
na Bóinne (2002) 

 
Tá beartais ag Comhairle Contae na Mí chun éascú a dhéanamh ar chomhoibriú le 
gníomhaireachtaí nó le heagraíochtaí ábhartha agus leis an bpobal chun tuiscint, caomhnú 
agus bainistiú inbhuanaithe Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne a chur chun 
cinn.  I dtaca leis sin déanfar gach iarratas pleanála laistigh den Láithreán Oidhreachta 
Domhanda a chur faoi bhráid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le go 
bhféadfaidh siad tuairim a thabhairt fúthu agus beidh siad faoi réir na gCritéar maidir le 
Measúnú Forbartha atá leagtha amach in Imleabhar 1, Caibidil 9, agus in áiteanna eile sa 
Dréachtphlean Forbartha. 
 
8.8.9.3 Déanmhais Chosanta  
Mar chuid de Phlean Forbartha Contae na Mí, tá Taifead ar Dhéanmhais Chosanta ullmhaithe 
ag an gComhairle bunaithe ar mholtaí an Fhardail Náisiúnta um an Oidhreacht Ailtireachta do 
Chontae na Mí. Éileoidh an Chomhairle go gcosnófar na struchtúir atá i dTaifead ar 
Dhéanmhais Chosanta i gcoitinne agus go háirithe mar seo a leanas: 
 

 Rialú forbartha a d'athródh carachtar na ndéanmhas cosanta agus na ndéanmhas 
atá molta mar dhéanmhais chosanta 

 A éileamh go gcuirfear san áireamh i ngach iarratas pleanála a bhaineann le 
Déanmhais Chosanta an doiciméadúchán tacaíochta iomchuí i gcomhréir le 
Architectural Heritage Protection Guidelines for Planning Authorities (2004)  

 Beartas solúbtha a chur i bhfeidhm tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha maidir 
le hathrú úsáide chun caomhnú a chinntiú inter alia trí athrú úsáide a cheadú nuair 
is cuí. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar staid na struchtúr cosanta agus na struchtúr cosanta 
molta chun iad siúd atá i mbaol de bharr faillí, loitiméireachta nó forbartha 
neamhúdaraithe a aithint agus beart cuí a dhéanamh nuair is gá.  

 Caomhnú agus cosaint oidhreacht ailtireachta na Mí a chur chun cinn. 
 
8.8.9.4 Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
 Déanfar tograí le haghaidh forbairtí a bhfuil dealramh nua-aimseartha orthu laistigh de 

Limistéar Caomhantais Ailtireachta a mheas ar bhonn cáis ar chás agus ní ghlacfar ach 
le dearaí den chaighdeán is airde.  
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 Ní bheidh tograí forbartha do shuíomhanna atá díreach in aice le Limistéar 
Caomhantais Ailtireachta inghlactha ach amháin nuair is féidir a thaispeáint go soiléir 
nach mbeidh drochthionchar ag na forbairtí sin ar charachtar ná ar shláine ná ar 
shuíomh an limistéir.  

 Is i gcúinsí eisceachtúla amháin a ghlacfar le moltaí chun struchtúr a scartáil a 
chuireann le carachtar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta. 

 De ghnáth ní cheadófar ábhair shaorga ná mhí-oiriúnacha a úsáid ar fhoirgnimh 
thraidisiúnta laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta.  

 Spreagfar athchóiriú agus athúsáid foirgneamh agus suíomhanna tréigthe nó 
tearcúsáidte laistigh de Limistéir Caomhantais Ailtireachta.  

 
8.8.9.5 Seandálaíocht 
 Tá oidhreacht shaibhir chultúrtha ag an Mí.  Is é aidhm na Comhairle a áirithiú go 

ndéantar oidhreacht uathúil chultúrtha na Mí a chosaint, a chaomhnú agus a 
chomhtháthú go híogair i bhforbairt inbhuanaithe an chontae ar mhaithe leis an nglúin 
atá ann agus na glúine atá le teacht 

 Is é aidhm na Comhairle freisin a chinntiú go gcosnófar na gnéithe sin d'oidhreacht 
nádúrtha agus de bhonneagar glas na Mí trína gcuirtear seirbhísí éiceachórais ar fáil; 
go ndéanfar an bhithéagsúlacht a chaomhnú agus, nuair is féidir, a fheabhsú, agus; go 
ndéanfar saintréith na dtírdhreach a chothabháil agus a shaibhriú, agus go n-éascófar 
leas a bhaint astu ar mhaithe le cúrsaí turasóireachta agus áineasa agus go ndéanfar é 
sin ar bhealach tuisceanach. 

 Déanfaidh an Chomhairle iarracht chun láithreáin luachmhara seandálaíochta a 
chosaint mar aon le séadchomharthaí atá liostaithe sa Taifead Séadchomharthaí agus 
Áiteanna. Nuair a bheidh tograí forbartha á meas aici tabharfaidh an Chomhairle aird 
chuí ar bheartais náisiúnta, ar threoirlínte agus ar thuairimí na Roinne Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil i leith chaomhnú na láithreán go léir a bhfuil luach 
seandálaíochta ag baint leo. Déanfaidh an Chomhairle iarracht a chinntiú go ndéanfar 
gach séadchomhartha seandálaíochta i gceantar an Phlean a thaifead, go ndéanfar 
suirbhé orthu agus go gcaomhnófar iad chun go leagfar amach gach scéim forbartha 
san am atá le teach sa chaoi go mbeidh an tionchar is lú is féidir acu ar oidhreacht 
seandálaíochta an limistéir. 

 Éileoidh an Chomhairle i gcás aon mholtaí forbartha nua go mbeidh aird acu ar an 
suirbhé seandálaíochta agus ar an Record of Monuments and Places (RMP) a d’fhoilsigh 
Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.  

 I gcás iarsmaí seandálaíochta suntasacha a gheofar le linn tochailtí, éileoidh an 
Chomhairle go ceapfar plean lena dtaifead agus lena gcaomhnú (ar an láthair féin nó 
lasmuigh de).  

 Tabharfaidh an Chomhairle aird ar mholtaí na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta maidir le cead pleanála a thabhairt nó gan a thabhairt agus na coinníollacha 
a bheadh le gabháil lena leithéid de chead. 

 
 

8.8.10 Cáilíocht an Aeir 
 
Bíonn tionchar ag breoslaí iontaise ar cháilíocht an aeir agus cruthaíonn siad gáis cheaptha 
teasa agus is iad na breoslaí sin a úsáidtear le haghaidh cúrsaí iompair agus tomhaltas 
ginearálta fuinnimh.  Cé go ndearnadh dul chun cinn nach beag i ndearadh inneall agus 
maidir le héifeachtúlacht breosla, déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarracht a chinntiú go 
léireofar go soiléir i gach forbairt amach anseo go bhfuil tús áite á thabhairt do bhainistiú 
tráchta. Bainfidh sé sin go háirithe le forbairtí mórscála cónaithe, tionscail nó tráchtála.   
 
Cé go dtacaíonn Comhairle Contae na Mí go tréan le hiompar poiblí ní i gcónaí a bhíonn sé de 
rogha ag daoine leas a bhaint as le dul ag obair nó go háiseanna oideachais nó go háiseanna 
eile.  Mar sin féin éileoidh an Chomhairle ar fhorbróirí aird a thabhairt ar na himpleachtaí 
iompair a bhainfidh le haon fhorbairt bheartaithe a mbeidh ar an gComhairle mar Údarás 
Pleanála breithiúnas a thabhairt air.   
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Tá sé de bheartas ag Comhairle Contae na Mí iarracht a dhéanamh cáilíocht an aeir agus 
torainn sa Chontae a chaomhnú agus a chothabháil i gcomhréir le dea-chleachtas agus le 
reachtaíocht ábhartha agus Léarscáiliú Torann a thabhairt cothrom le dáta i gcomhréir le 
tairseacha athbhreithnithe nó tairseacha atá tugtha cothrom le dáta maidir le léarscáiliú den 
sórt sin. 
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9.0 MONATÓIREACHT AR AN bPLEAN FORBARTHA 

 
 

9.1 Réamhrá 
 
Faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2011, tá dualgas ar an mBainisteoir Contae 
tuarascáil ar dhul chun cinn a ullmhú faoi chur i bhfeidhm an Phlean.  Ós rud é go gcaithfear 
aird nach beag a thabhairt ar chúrsaí comhshaoil, áireofar sa tuarascáil ar dhul chun cinn 
príomhthorthaí an chláir chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcomhshaol mar atá leagtha 
amach sa chaibidil seo den Tuarascáil Chomhshaoil.   
 
Tá sé ríthábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar Phlean Forbartha an Chontae agus ar an 
tionchar a bheidh aige ar an gcomhshaol chun a chinntiú nach mbeidh drochthionchar ar an 
gcomhshaol mar gheall ar chur i bhfeidhm an Phlean.  Faoi Airteagal 10 de Threoir SEA ní 
mór monatóireacht a dhéanamh ar na héifeachtaí suntasacha ar an gcomhshaol a bhfuil baint 
dhíreach acu le cur i bhfeidhm an Phlean d’fhonn, inter alia, aon éifeachtaí díobhálacha gan 
choinne a aithint go luath agus a bheith in ann tabhairt faoi ghníomh leasúcháin iomchuí.   
Moltar i dtreoirlínte na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le Measúnachtaí 
Straitéiseacha Timpeallachta nach bhfuil gá le gníomhaíocht taighde nua chun monatóireacht 
a dhéanamh; is féidir foinsí reatha faisnéise a úsáid agus an dualgas a bhaineann le bailiú 
sonraí a chomhroinnt.   
 
Cé go bhfuil go leor sonraí comhshaoil ar fáil go díreach don Chomhairle, ar nós sonraí faoi 
cháilíocht an uisce, rátaí athchúrsála srl, gheofar rochtain ar fhoinsí eile faisnéise chun léargas 
cuimsitheach a thabhairt ar thionchar an Phlean.  Maidir leis seo oibreoidh an tÚdarás Áitiúil 
le gníomhaireachtaí eile a bhfuil sainordú comhshaoil acu chun sonraí a bhailiú ar mhaithe le 
monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Phlean.  Dá bhrí sin, cé nach faoin 
gComhairle amháin atá sé monatóireacht a dhéanamh ar ghnéithe ar leith den chomhshaol, 
leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag obair agus ag dul i dteagmháil leis an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra, leis an mBord Iascaigh, agus le dreamanna eile chun caomhnú agus cosaint an 
chomhshaoil a shaothrú trí nósanna imeachta atá ann cheana chun monatóireacht a 
dhéanamh ar an gcomhshaol.   
 
 
9.2 Táscairí Monatóireachta 
 
Tá sé beartaithe monatóireacht a bhunú ar shraith táscairí lena dtomhaistear athruithe ar an 
gcomhshaol, go háirithe athruithe atá ríthábhachtach i dtéarmaí cháilíocht an chomhshaoil, 
mar shampla leibhéil thruailliú an aeir nó an uisce.     Tá sé mar aidhm ag na táscairí 
idirghaolmhaireachtaí casta a shimpliú agus faisnéis sothuigthe a chur ar fáil faoi chúrsaí 
comhshaoil.  Tá liosta de tháscairí comhshaoil ar fáil sa tábla thíos.  Tá na táscairí bunaithe ar 
na Cuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha a cuireadh i láthair i gCaibidil 5 agus eascraíonn siad as 
eolas ar na ceisteanna comhshaoil reatha laistigh de limistéar an Phlean agus ar an 
reachtaíocht, ar threoirlínte agus ar Phleananna ardleibhéil. 
 
Ina theannta sin tá sé beartaithe leas a bhaint as córas monatóireachta atá bunaithe ar 
Chóras Faisnéise Geografaí chun monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm an Phlean.  Leis an gcóras seo atá bunaithe ar Chóras Faisnéise Geografaí, déanfar 
iarracht aon teorainneacha ar spásanailís a shárú, chun próiseas cinnteoireachta níos fearr 
agus níos eolaí a bhaint amach, agus chun sonraí a chur ar fáil d'athbhreithnithe ar 
Phleananna Forbartha amach anseo agus do cheanglais phróiseas na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta lena mbaineann.     
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Is féidir tionchar dearfach/neodrach nó tionchar díobhálach ar an gcomhshaol a léiriú má 
dhéantar measúnú ar tháscairí comhshaoil le linn na monatóireachta. Má léiríonn luach 
táscaire tionchar dearfach/neodrach ar an gcomhshaol, is cosúil go bhfuil beartais agus 
cuspóirí an Phlean sainithe go maith maidir leis an gcomhshaol.   Ós a choinne sin, má bhíonn 
drochthionchar ag cuspóirí an Phlean ar an gcomhshaol, d'fhéadfadh sé gur ghá athbhreithniú 
a dhéanamh ar chuspóirí an Phlean nó tabhairt faoi chineál eile idirghabhála.   Mar shampla, 
más rud é go mbíonn tionchar suntasach díobhálach ag cuspóir nó ag beartas, is féidir 
breathnú ar athrú a dhéanamh le linn shaolré an Phlean.  
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                                             Tábla 9.1 Monatóireacht  
Catagóir 

Chomhshaoil Spriocanna Táscairí roghnaithe 
Foinsí Sonraí, Freagracht agus Minicíocht (ag 

brath ar acmhainní a bheith ar fáil) 
Bithéagsúlacht 
- Flóra agus 
Fána Gan gnáthóga sainithe agus/nó tábhachtacha a chailliúint  Líon na láithreán. 

Comhairle Contae na Mí/An tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra/An Bord Iascaigh (ag brath ar 
fhaisnéis a bheith ar fáil ó údaráis reachtúla ábhartha) 

   Gan aon mheath ar cháilíocht na limistéar faoi chosaint 
Líon na láithreán ina bhfuil speicis 
thearca nó speicis atá i mbaol. 

   Gan aon speicis faoi chosaint a chailliúint 
Líon na láithreán ina bhfuil speicis 
neamhchoitianta nó speicis atá i mbaol. 

   Gan aon sladanna ar éisc le linn shaolré an phlean Sonraí sladanna móra éisc 

   
Gach gníomh sa Phlean Bithéagsúlachta le baint amach le linn 
shaolré an Phlean Forbartha Contae. 

Líon na ngníomhartha a baineadh 
amach. 

   
Gan aon ghlanchaillteanas ó thaobh na nasc glas a bunaíodh 
faoi Straitéis an Bhonneagair Ghlais. 

Glan-achar an bhonneagair ghlais nua a 
bunaíodh trí phróiseas na bainistíochta 
forbartha. 

Monatóireacht tosaigh le tosú laistigh de dhá bhliain tar 
éis a ghlactha mar chuid de Thuarascáil an Bhainisteora 
Contae ar dhul chun cinn. (ag brath ar acmhainní a 
bheith ar fáil) 

    
Daonra  Laghdú ar thréimhsí taistil chuig an obair, chuig an oideachas 

agus chuig gníomhaíochtaí áineasa. Fad agus modh iompair chuig an obair 
Comhairle Contae na Mí - Rannóga Tithíochta, Pleanála 
agus Bóithre. 

  Ní mór Ráiteas Dearaidh a bheith ag gabháil le hiarratais ar 
fhorbairtí nua ina bhfuil níos mó ná cúig aonad cónaithe déag 
nó ós cionn 0.02 Ha. Líon na ráiteas dearaidh. 

  Caithfidh tithíocht tuaithe teacht leis na Treoirlínte maidir le 
Dearadh Tithíochta Tuaithe 

Líon na gceadanna pleanála a 
bronnadh faoin tuath. 

Monatóireacht tosaigh le tosú laistigh de dhá bhliain tar 
éis a ghlactha mar chuid de Thuarascáil an Bhainisteora 
Contae ar dhul chun cinn. (ag brath ar acmhainní a 
bheith ar fáil) 

    
Ithir 

Gan aon teagmhais a bhaineann le fabhtú ithreach 
Líon/déine na dteagmhas a bhaineann 
le truailliú a taifeadadh 

Comhairle Contae na Mí & an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil 

   

Forbairt theoranta agus rialaithe ar láithreáin úrnua 

Achar na talún a cailleadh trí fhorbairt 
úrnua de réir phróiseas an Phlean 
Forbartha 

   

Monatóireacht tosaigh le tosú laistigh de dhá bhliain tar 
éis a ghlactha mar chuid de Thuarascáil an Bhainisteora 
Contae ar dhul chun cinn. (ag brath ar acmhainní a 
bheith ar fáil) 

 
 
 

 
 



Tuarascáil Chomhshaoil Caibidil 9: Monatóireacht ar an bPlean Forbartha 

Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta maidir le Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

213 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uisce 

Moltaí na dtrí Phlean um Bainistíocht Abhantraí de chuid na 
gCeantar Abhantraí ábhartha a chur i bhfeidhm. Líon na moltaí a baineadh amach. 

Comhairle Contae na Mí - An Rannóg Pleanála, Rannóg 
na Seirbhísí Uisce.  An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil freisin. 

   Stádas cáilíochta 'maith' uiscí dromchla a bhaint amach ag 
teacht leis an gCreat-Treoir Uisce 

Méadú céatadánach ar cháilíocht 
fhoriomlán na n-uiscí dromchla. 

   Na treoirlínte is déanaí de chuid na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil maidir le húsáid agus láithreánú Umar 
Seipteach chomh maith le saoráidí cóireála eile ar an láithreán 
a chomhlíonadh agus a chur i bhfeidhm go hiomlán. 

Líon na gceadanna a bronnadh a 
chomhlíonann na treoirlínte. 

   Na hionaid chóireála fuíolluisce ar fad a oibríonn na hÚdaráis 
Áitiúla a chothabháil agus a uasghrádú nuair is gá chun an 
reachtaíocht ábhartha a chomhlíonadh. 

Comhlíonadh na bparaiméadar a 
bhaineann le sceitheadh. 

   
Cáilíocht an uisce snámha a fheabhsú 

Stádas Brait Ghlais a bhaint amach 
agus a chothabháil ar gach trá. 

   

  

Monatóireacht tosaigh le tosú laistigh de dhá bhliain tar 
éis a ghlactha mar chuid de Thuarascáil an Bhainisteora 
Contae ar dhul chun cinn. (ag brath ar acmhainní a 
bheith ar fáil) 

    
Cáilíocht an 
Aeir 

Feabhas ar thiúchan na bparaiméadar a thomhaistear amhail 
Ábhar Cáithníneach, Dé-ocsaíd Sulfair agus ocsaídí nítrigine. Laghduithe intomhaiste ar thiúchain. An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

   

    

Athbhreithniú ar chaighdeáin agus ar shonraí na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil le tosú 
laistigh de dhá bhliain tar éis glacadh leis an tuarascáil 
mar chuid de Thuarascáil an Bhainisteora Contae ar 
dhul chun cinn. (ag brath ar acmhainní a bheith ar fáil) 

    
An tAthrú 
Aeráide 

Méadú ar bhronnadh ceadanna le haghaidh forbairt cónaithe 
atá achar sásúil ó mhoil iompair phoiblí. 

Céatadán na bhforbairtí tithíochta 
laistigh d'achar sainithe ó mhoil 
iompair. 

Monatóireacht tosaigh le tosú laistigh de dhá bhliain tar 
éis a ghlactha mar chuid de Thuarascáil an Bhainisteora 
Contae ar dhul chun cinn. (ag brath ar acmhainní a 
bheith ar fáil) 
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10.0 CONCLÚID 

 
 

 
Tá Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí, 2013-2019 agus beartais agus cuspóirí tacaíochta 
an Phlean ríthábhachtach ó thaobh fhorbairt inbhuanaithe an Chontae de.  Tá sé mar aidhm 
ag an bPlean riachtanais an daonra amach anseo a chothromú le caomhnú agus le 
buanchoimeád an chomhshaoil, faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha Contae.  Tá 
béim láidir ar an inbhuanaitheacht sa Phlean.   
 
Cuireadh an próiseas a ghabhann leis an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta i gcrích i 
gcomhar leis an Measúnacht Chuí ar an bPlean agus le hullmhú an Phlean é féin. Mar gheall 
air sin léirítear go luath aon éifeachtaí is dócha a bheadh ag cur i bhfeidhm an Phlean ar an 
gcomhshaol.  Mar thoradh air sin déantar athruithe nó leasuithe ar an bPlean an t-am ar fad 
nuair atá an Plean á ullmhú.  I rith an phróisis mheasúnaithe agus athmheasúnaithe sin, 
aithníodh go bhféadfadh beartais nó cuspóirí áirithe drochthionchar comhshaoil a imirt ar 
ghnéithe leochaileacha áirithe den chomhshaol nó go deimhin ar roinnt díobh go 
comhuaineach.  Is é an buntáiste a bhaineann le hullmhú an Phlean, na Measúnachta Cuí, 
agus na Tuarascála Timpeallachta go leagtar béim ar na fadhbanna sin go luath sa phróiseas.  
Mar thoradh air sin, is féidir dul i ngleic go luath leis na drochthionchair a d'fhéadfadh a 
bheith ag an bPlean agus iad a bhaint amach as na Dréacht-Phleananna agus as na 
Pleananna Deiridh.  
 
Rinneadh measúnú ar an straitéis forbartha roghnaithe mar atá leagtha amach sa Phlean i 
gCaibidil 1 i dtéarmaí cé chomh inbhuanaithe atá sí ar an iomlán agus an chumais atá inti 
tionchar a bheith aici ar an gcomhshaol.  Rinneadh measúnú ar na beartais/cuspóirí atá sa 
Phlean i gcomparáid leis na Cuspóirí Comhshaoil Straitéiseacha agus léiríodh nach mbeidh 
drochthionchar ná tionchar díobhálach suntasach ar na hacmhainní comhshaoil laistigh de 
limistéar an Phlean mar gheall ar chur i bhfeidhm an Phlean. Léiríodh sa tuarascáil seo go 
bhfuil beartais agus cuspóirí an Phlean ag teacht leis an achoimre seo a bheag nó a mhór 
agus mar thionchar air sin beidh tionchar neodrach go dearfach ag an bPlean ar an 
gcomhshaol ina iomláine. 

 
Áit a bhfuarthas amach tríd an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta go bhféadfaí tionchar 
díobhálach a imirt ar an gcomhshaol mar thoradh ar chur i bhfeidhm an Phlean, moladh 
maolú mar aon le bearta feabhsúcháin.  Cinnteofar mar gheall ar chur i bhfeidhm na mbeart 
sin, i dteannta na nósanna imeachta monatóireachta go mbeidh an Dréachtphlean Forbartha 
sásúil ó thaobh an chomhshaoil de.   
 
Chomh maith leis sin, ullmhaíodh an Mheasúnacht Chuí ar Dhréachtphlean Forbartha Chontae 
na Mí chun eolas a chur ar fáil agus chun measúnú a dhéanamh agus eolas a sholáthar ar 
chumas an Dréachtphlean Forbartha tionchar a bheith aige ar láithreáin a bhfuil tábhacht 
éiceolaíochta ar scála Eorpach ag baint leo. Is é conclúid na Measúnachta Cuí, ag glacadh leis 
go gcuirfear cuspóirí agus beartais an Dréachtphlean sa chaoi a bhfuil sé faoi láthair i 
bhfeidhm go rathúil, nach dócha go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an Dréachtphlean, leis 
féin, ná i dteannta Pleananna agus Tionscadal eile a bhaineann leis an limistéar céanna ar 
láithreáin Natura 2000 i gContae na Mí agus i bpurláin an Chontae.  
 
Ar deireadh thiar thall, ag tús an phróisis mheasúnaithe, sainaithníodh roinnt fadhbanna 
comhshaoil.  Cé gurb ionann iad seo agus na dúshláin is mó ó thaobh an chomhshaoil de atá 
agus a bheidh le sárú ag an gComhairle i rith shaolré an phlean, tá idirghaolmhaireachtaí 
casta acu le gnéithe leochaileacha eile den chomhshaol chomh maith.  Is den riachtanas é, dá 
bhrí sin, freagairt iomlánaíoch uilechuimsitheach do chosaint na sócmhainní nádúrtha laistigh 
de limistéar an Phlean a chur chun cinn.  Mar shampla is féidir screamhuisce atá le hól ag an 
duine a fheabhsú má chuirtear srianta ar úsáidí talún míchuí agus ar ghníomhaíochtaí atá 
bunaithe ar an dromchla i bhfeidhm.  Dá éis sin, bíonn dea-thionchair ag iarrachtaí a 
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dhéantar chun cáilíocht an uisce a fheabhsú ar cháilíocht na hithreach, ar chaomhnú 
gnáthóige, ar cháilíocht tírdhreacha agus amhairc srl chomh maith.  Má théitear i ngleic leis 
na sineirgí a d'fhéadfadh a bheith i gceist ar bhealach cuí, feabhsófar cáilíocht na beatha i 
gcás chónaitheoirí limistéar an phlean. 
 
Mar achoimre, is é conclúid mheasúnacht an Phlean go bhfuil beartais agus cuspóirí an 
Phlean sásúil agus gurb ionann iad agus cur chuige cóir cothrom i leith fhorbairt inbhuanaithe 
an Chontae.   Cinnteofar trí mhonatóireacht a dhéanamh ar an bPlean i rith a shaolré gur 
féidir aon drochthionchar gan choinne a d'fhéadfadh a bheith ar an gcomhshaol a aithint go 
luath, ionas nach dtiocfaidh meath ar an gcomhshaol.   Tá cothromaíocht idir fás agus cosaint 
an chomhshaoil sa Phlean, mar atá sé curtha i láthair anois, agus is féidir todhchaí 
inbhuanaithe a sholáthar do chónaitheoirí an limistéir mar thoradh air.  
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1. RÉAMHRÁ 
 
 
1.1. Ceanglas dlíthiúil maidir le Measúnacht Chuí 

 

Tá faisnéis sa tuarascáil seo atá riachtanach don údarás inniúil (Comhairle Contae na Mí sa chás seo) 
chun Measúnacht Chuí a chur i gcrích. Tá an tuarascáil seo ullmhaithe ag Scott Cawley Ltd ar son 
Chomhairle Contae na Mí. Soláthraítear eolas ann faoi bhforbairt mholta agus an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith aici ar láithreáin a bhfuil tábhacht Eorpach ag baint leo. 

Tá sé riachtanach go go dtabharfaí aird i nDréacht-Phlean Forbartha an Chontae ar Airteagal 6 de 
Threoir 92/43/CEE den 21 Bealtaine 1992 ón gComhairle maidir le Gnáthóga Nádúrtha agus Flora 
agus Fiáine a Chaomhnú (arna leasú) (dá ngairfear feasta an Treoir maidir le Gnáthóga).  Tá an 
treoir seo trasuite i ndlí na hÉireann ag Rialacháin na gComhphobal (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 
na hEorpa, 2011 (I.R. 477) (dá ngairfear feasta na Rialacháin maidir le Gnáthóga).  

Leagtar síos in Airteagal 6(3) agus in Airteagal 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga an riachtanas 
maidir le measúnacht a dhéanamh ar phleananna agus ar thionscadail mholta ar dhócha go mbeadh 
tionchar acu ar láithreáin Natura 2000 (Iarscríbhinn 1.1).   
 
Leagtar síos an riachtanas in Airteagal 6(3) maidir le gach plean agus tionscadal a scagadh agus 
chun measúnacht bhreise a dhéanamh más gá (Measúnacht Chuí):  
 
Airteagal 6(3): "Plean nó tionscadal ar bith nach mbaineann go díreach le bainistiú an láithreáin 
[Natura 2000] nó nach bhfuil riachtanach ó thaobh bhainistiú an láithreáin sin ach ar dhócha go 
mbeadh tionchar suntasach aige air, ina aonar nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile, beidh 
sé faoi réir measúnacht iomchuí ar a impleachtaí don láithreán i bhfianaise chuspóirí caomhnaithe an 
láithreáin.  I bhfianaise chonclúidí na measúnachta ar na himpleachtaí don láithreán agus faoi réir na 
bhforálacha i mír 4, ní chomhaontóidh na húdaráis inniúla náisiúnta leis an bplean nó leis an 
tionscadal ach tar éis dóibh a fháil amach nach mbeidh drochthionchar aige ar shláine an láithreáin 
lena mbaineann agus, más iomchuí, tar éis dóibh tuairim an phobail i gcoitinne a fháil."  
 
Ceadaítear sa mhír ina dhiaidh sin pleananna agus tionscadail bheartaithe a fhaomhadh faoi 
choinníollacha áirithe.  
 
Airteagal 6(4): "Más rud é, in ainneoin measúnachta diúltaí ar na himpleachtaí don láithreán agus in 
éagmais réiteach malartach, nach mór mar sin féin plean nó tionscadal a dhéanamh ar chúiseanna 
dianriachtanacha a bhaineann le leas sáraitheach poiblí, lena n-áirítear cúiseanna de chineál sóisialta 
nó geilleagrach, glacfaidh na Ballstáit gach beart cúisimh is gá lena áirithiú go gcosnófar 
comhleanúnachas foriomlán Natura 2000.  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoin na 
bearta cúiteacha arna nglacadh.  Sa chás go bhfuil cineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta agus/nó 
speiceas tosaíochta ar an láithreán i gceist, ní fhéadfaí a bhreithniú ach saincheisteanna a bhaineann 
le sláinte an duine nó le sábháilteacht an phobail, a mbeidh dea-thionchar ríthábhachtach acu ar an 
gcomhshaol nó, de bhun dearcaidh ón gCoimisiún, a mbeidh cúiseanna dianriachtanacha a 
bhaineann le leas sáraitheach poiblí ag baint leo."  
 
Is éard atá sa Tuarascáil Tionchair Natura seo taifead doiciméadach ar phróiseas na Measúnachta 
Cuí do Dhréacht-Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019.   

 
 
1.2.  Measúnacht Chuí: Cuspóir agus Próiseas  
 

D’ullmhaigh Comhairle Contae na Mí Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Leagfar 
amach na cuspóirí agus na beartais sa Phlean seo a úsáidfear chun forbairtí sa réimse seo a threorú.  
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Ní mór gach plean maidir le húsáid talún, mar shampla Dréachtphlean Forbartha Contae na Mí, a 
ullmhú agus a scrúdú lena chinntiú nach mbeidh aon éifeacht dhíobhálach shuntasach aige ar 
láithreáin atá sainithe de bharr a gcuid gnáthóga speisialta agus fiadhúlra speisialta. Meastar go 
bhfuil tábhacht Eorpach ag baint leis na láithreáin ar leith sin agus is cuid de líonra láithreáin Natura 
2000 an Choimisiúin Eorpaigh iad. Deirtear fúthu gur Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
iad faoi Threoir na gComhphobal Eorpach maidir le Gnáthóga agus mar Limistéir faoi Chosaint 
Speisialta faoi Threoir na gComhphobal Eorpach maidir le hÉin. Tá dualgas dlíthiúil ar Rialtas na 
hÉireann agus ar údaráis phleanála áitiúla na láithreáin sin a chosaint.  
 
Tá céimeanna éagsúla leagtha síos maidir le scrúdú struchtúrtha a dhéanamh ar an Dréachtphlean. 
Is é an cuspóir foriomlán an phróisis ná a chinntiú nach mbeidh éifeacht dhíobhálach ag an 
Dréachtphlean ar “shláine” láithreáin Natura 2000 nuair a chuirfear i bhfeidhm é. Measúnacht Chuí a 
thugtar ar an bpróiseas iomlán, de réir na dtéarmaí atá leagtha amach in Airteagal 6(3) de Treoir an 
CE maidir le Gnáthóga.  
 
Is é an chéad chéim ná breathnú ar an Dréachtphlean i bprionsabal agus na ceisteanna seo a 
fhreagairt: An dócha go bhféadfadh éifeachtaí díobhálacha a bheith ar láithreáin Natura 2000 de 
bharr chur i bhfeidhm an Phlean seo? Is cuma cén áit a bhfuil na láithreáin sin – is féidir tionchair a 
imirt thar theorainneacha riaracháin. Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí a thugtar ar an gcéim 
seo. Tá cur síos níos mionsonraithe ar Chéim an Scagtha le fáil i gCuid 2.  
 
Má léiríonn torthaí an phróisis scagtha go bhféadfadh éifeachtaí suntasacha a bheith ann, nó nach 
féidir a rá nach bhféadfadh a leithéid a bheith ann, ní mór 'Measúnacht Chuí' níos mionsonraithe a 
dhéanamh. Cé nach leagtar síos sa reachtaíocht an struchtúr a bheadh ag an bpróiseas 
measúnaithe, tá cáipéisí treorach ann a úsáidtear chun léiriú a thabhairt ar conas is féidir an 
mheasúnacht sin a dhéanamh.  
 
D'fhonn a áirithiú go gcomhlíonann Dréacht-Phlean Forbartha an Chontae ceanglais Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga go hiomlán agus gach reachtaíocht ábhartha thrasuite de chuid na 
hÉireann, rinne Scott Cawley Ltd scagadh ar an Dréachtphlean thar ceann Chomhairle Contae na Mí 
le feiceáil an raibh Measúnacht Chuí de dhíth. Tá torthaí Chéim an Scagtha le fáil i gCuid 2.  
 
Ba é toradh Chéim an Scagtha seo gur cinneadh go bhféadfadh éifeachtaí suntasacha a bheith ann 
de thoradh na gcineálacha forbartha a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr chur i bhfeidhm Phlean 
Forbartha an Chontae, agus gurbh ghá measúnacht bhreise a dhéanamh ar an bplean. Leanadh ar 
aghaidh go Céim 2 den Measúnacht Chuí (D’fhéadfadh mearbhall a bheith ar dhaoine toisc gurb é 
Measúnacht Chuí a thugtar ar an gcéim sin freisin).  
 
D’ullmhaigh Foireann na Measúnachta Cuí Nóta Treorach maidir le Beartas chun eolas a chur ar fáil 
le haghaidh ullmhú Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. Leagadh béim sa Nóta sin ar na bealaí 
ina bhféadfadh an Plean tionchair a imirt ar Limistéir éagsúla faoi Chosaint Speisialta agus ar 
limistéir atá molta lena gceapadh mar Limistéar Caomhantais Speisialta agus moladh Beartais agus 
Cuspóirí lena gcur sa Dréacht-Phlean.  
 
Rinneadh anailís i gCéim 2 ar an ngaol a bhí idir na beartais agus na cuspóirí i bPlean Forbartha an 
Chontae agus na rudaí íogaire a bhain le láithreáin Natura 2000. Sna háiteanna sin a bhféadfadh 
tionchar a bheith ag an bPlean orthu, mhol foireann na measúnachta go n-athrófaí gnéithe den 
Dréachtphlean chun na tionchair sin a a mhaolú nó a sheachaint. Tá na moltaí seo á gcur isteach sa 
Dréachtphlean ionas nach mbeidh aon éifeacht shuntasach ag an bPlean Deiridh ar láithreáin Natura 
2000.  
 
Chuir Comhairle Contae na Mí na dréacht-chaibidlí ar fáil d’fhoireann na Measúnachta Cuí nuair a bhí 
siad ag ullmhú an Dréachtphlean. Rinneadh athbhreithniú ar na Caibidlí agus leasaigh an 
Chomhairle iad i próiseas atriallach athbhreithnithe. Tá torthaí chéim na Measúnachta Cuí le fáil i 
gCuid 3.  
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Léirítear i bhFigiúr 1 an chuid sin den Mheasúnacht Chuí a rinneadh go dtí seo, i ndáil le hullmhú 
Dhréachtphlean Forbartha an Chontae.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figiúr 1: An gaol idir an Mheasúnacht Chuí agus Próiseas Ullmhaithe an Phlean 
Forbartha.  
 
 

1.3. Forluí ar an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta atá i nDréachtphlean 
Forbartha an Chontae  

 
Rinneadh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta an Phlean Forbartha Contae ag an am céanna is a 
rinneadh an Mheasúnacht Chuí. Bhí roinnt réimsí ag forluí ar a chéile agus i gcomhréir le dea-
chleachtas ó thaobh sonraí a bhailiú agus a roinnt, cuireadh sonraí ar fáil d’fhoireann na 
Measúnachta Straitéisí Timpeallachta maidir le láithreáin Natura agus maidir le rudaí a d’fhéadfadh a 
bheith íogair agus maidir le bagairtí orthu. Seoladh athbhreithnithe atriallacha ar Chaibidlí de Phlean 
Forbartha an Chontae chuig Foireann na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta le go bhféadfaidís iad 
a chomhtháthú ina gcuid measúnachta.  

 
 
 
 
 

Ullmhú Phlean Forbartha an 
Chontae 
 
 

Tuarascáil an Bhainisteora 
faoin gComhairliúchán 
poiblí roimh cheapadh an 
Dréachtphlean 

Treoir ó Chomhaltaí maidir 
leis an Dréacht-Phlean 

Comhairliúchán poiblí roimh 
cheapadh an Dréachtphlean 

Dréachtú Phlean Forbartha 
an Chontae 

An Dréacht-Phlean a 
Thaispeáint go Poiblí  

Measúnacht Chuí 
 
 

Scagadh le haghaidh 
Measúnacht Chuí 

Measúnacht Chuí – 
athbhreithniú atriallach ar 
chaibidlí agus comhtháthú 
bearta maolaithe.  

Nóta Treorach maidir le 
Beartas 

Ullmhú Thuarascáil 
Tionchair Natura 
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  1.4 Treoir Fhoirmiúil 
 

Cuireadh an treoir atá le fáil sna doiciméid seo a leanas san áireamh sa Mheasúnacht Chuí:  
 Appropriate Assessment of Plans and Projects in Ireland - Guidance for Planning Authorities. 

(An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, leasú 2010). 

 Appropriate Assessment under Article 6 of the Habitats Directive: Guidance for Planning 
Authorities.  Ciorclán NPW 1/10 & PSSP 2/10. 

 Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 sites:  Methodological 
Guidance on the Provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC 
(Ard-Stiúrthóireacht Comhshaoil an Choimisiúin Eorpaigh, 2001); dá ngairtear feasta an 
Doiciméad Treorach maidir le hAirteagal 6 CE.  Soláthraítear leis an treoir sa doiciméad sin 
modheolaíocht neamh-éigeantach maidir le dul i mbun measúnachtaí a éilítear faoi 
Airteagal 6(3) agus airteagal (4) den Treoir maidir le Gnáthóga.  

 Managing Natura 2000 Sites: The Provisions of Article 6 of the Habitat’s Directive 92/43/EEC 
(Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil sa CE, 2000); dá ngairtear feasta MN2000. 

 Guidance Document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC.  Clarification of the 
Concepts of Alternative Solutions, Imperative Reasons of Overriding Public Interest, 
Compensatory Measures, Overall Coherence.  Tuairim an Choimisiúin Eorpaigh (An Coimisiún 
Eorpach, Eanáir 2007). 

 Guidelines for Good Practice Appropriate Assessment of Plans Under Article 6(3) Habitats 
Directive (Ceardlann Idirnáisiúnta ar Mheasúnacht ar Phleananna faoin Treoir maidir le 
Gnáthóga, 2011) 

 

1.5 Foinsí Sonraí 
 

Tá liosta thíos de na foinsí eolais ar cuireadh muinín iontu maidir le tiomsú sonraí faoi líonra 
láithreáin Natura 2000: 

 
 Mapáil agus grianghrafadóireacht ón aer a rinne Suirbhéireacht Ordanáis Éireann atá ar fáil ar 

www.osi.ie agus Google Earth (a ndearnadh rochtain orthu ar dhátaí idir Deireadh Fómhair 2011 
agus Aibreán 2012).  

 Sonraí ar líne faoi láithreáin Natura 2000 atá ina seilbh ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta 
agus Fiadhúlra agus ar féidir iad a fháil ag www.npws.ie 

o Foirm Sonraí maidir le líonra Natura 2000 

o Bunachar sonraí ar líne faoi speicis atá neamhchoitianta, faoi bhagairt nó á gcosaint 

o Tacair shonraí bithéagsúlachta ar féidir leis an bpobal iad a rochtain.  

 Sonraí Bithéagsúlachta Chontae na Mí lena n-áirítear iad siúd a tiomsaíodh i bPlean Oidhreachta 
Chontae na Mí.  

 Faisnéis faoi cháilíocht an uisce sa limistéar atá ar fáil ag www.epa.ie 

 Faisnéis faoi na Ceantair Abhantraí ag www.wfdireland.ie 

 Faisnéis faoi ithreacha, geolaíocht agus hidrigeolaíocht sa limistéar ar fáil ag www.gsi.ie 

 Status of EU Protected Habitats in Ireland. (An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, 
2008) 

 The Status of Birds in Ireland: An Analysis of Conservation Concern 2008-2013 (Lynas et al, 
2007) 

 Pleananna Forbartha ábhartha agus Pleananna Limistéir Áitiúil ábhartha i limistéir in aice láimhe.  
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 Tuarascáil faoi Scagadh a rinneadh ar Iarnród na hUaimhe & Ráiteas Tionchar Natura, Meán 
Fómhair 2011  

 Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019, Páipéar ar Shaincheisteanna Straitéiseacha 

 Aighneachtaí a rinneadh maidir leis an Tuarascáil Comhairliúcháin Réamh-Dhréachta.  

 Plean Gníomhaíochta le haghaidh Bhithéagsúlacht Chontae na Mí: 2008 –2012 

 County Meath Tree, Woodland & Hedgerow Survey 2011 

 County Meath Wetlands And Coastal Habitats Survey, Lúnasa 2010 

 Tionscadal Monatóireachta Cósta 2004-2006. (2009) Tuarascáil do NPWS. 
http://www.npws.ie/publications/archive/Ryle_et_al_2009_Coastal_Monitoring_Project-1.pdf 

 

1.6 Comhairliúchán 
 

Thionóil an Chomhairle cruinniú comhairliúcháin leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
i samhradh na bliana 2011 inar pléadh go neamhfhoirmiúil na tuairimí maidir leis na ceisteanna a 
d'fhéadfadh a bheith clúdaithe i nDréachtphlean Forbartha an Chontae. Cuireadh iad sin san áireamh 
sa mheasúnacht seo. 
 
Tionóladh cruinniú comhairliúcháin neamhfhoirmiúil le foireann réigiúnach na Seirbhíse Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra agus le comhairleoirí ó Scott Cawley Ltd, Appropriate Assessment 
Consultants, an 9 Eanáir 2012. Ba é cuspóir an chruinnithe plé a dhéanamh ar stádas líonra láithreán 
Natura 2000 sa Mhí, ar na rudaí íogaire a bhaineann leo, ar na rudaí atá ag bagairt orthu agus conas 
is féidir Plean Forbartha an Chontae a ullmhú sa chaoi nach mbeidh aon tionchar aige ar na 
láithreáin sin. Maidir leis na tuairimí a nochtadh ag an gcruinniú sin, rinneadh dlúthchuid den 
Mheasúnacht Chuí díobh a mhéid agus ab fhéidir.  
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2. CÉIM 1 - SCAGADH MAIDIR LE MEASÚNACHT CHUÍ 

 
 
2.1. Forbhreathnú ar Phlean Forbartha Chontae na Mí 

 

Tá an Tuarascáil Tionchair Natura seo ina hAguisín le Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí. Tá 
tagairt do Chaibidlí éagsúla an Phlean le fáil i gCuid 3 (Céim 2 - Measúnacht Chuí). Soláthraítear 
creat sa Phlean i gcomhair forbairt eacnamaíoch, shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil Chontae na 
Mí ar bhealach comhordaithe agus inbhuanaithe Is treoir é dóibh siúd ar spéis leo forbairtí a 
dhéanamh agus tugtar eolas ann dóibh ar riachtanais agus ar bheartais an Údaráis, agus lena chois 
sin tugann sé eolas don phobal i gcoitinne faoin mbealach is dóchúla go ndéanfar na tograí forbartha 
sin a mheas.  

Leagtar amach fís na Comhairle sa Phlean freisin maidir le forbairt spásúil agus earnála na Mí i rith 
shaolré an Phlean. 
 
Tá an Plean roinnte ina 12 Chaibidil. Tá an Réamhrá ann ar dtús (Caibidil 1). Tá cur síos i gCaibidil 2 
ar an gCroí-Straitéis ina léirítear conas a thagann an Plean Forbartha leis na Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath sa tréimhse 2010-2022. Tá breac-chuntas sna caibidlí 
ó Chaibidil 3 go Caibidil 10 ar an straitéis forbartha don chontae de réir téamaí éagsúla. Tá ráiteas 
scríofa i ngach ceann de na caibidlí sin ina bhfuil cur síos ar na téamaí straitéiseacha, na beartais 
agus na cuspóirí a bhaineann le gach topaic pleanála. Tá sraith léarscáileanna ag dul leis an ábhar 
scríofa mar shoiléiriú ar an téacs. Dírítear i gCaibidil 11 ar chur i bhfeidhm agus ar mhonatóireacht a 
dhéanamh ar an bPlean Forbartha Contae agus tá treoirlínte mionsonraithe agus caighdeáin 
mhionsonraithe maidir le bainistíocht forbartha le fáil i gCaibidil 12. Sna treoirlínte agus caighdeáin 
sin, tugtar treoir ghinearálta d'iarratasóirí maidir leis na critéir a bheidh in úsáid ag an Údarás 
Pleanála nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ar iarratais phleanála. Tá breis eolais le fáil iontu sin 
faoi na beartais agus na cuspóirí éagsúla atá ar fáil sa Phlean. 
 
 

2.2. Uainiú an Scagtha i bpróiseas an Phlean Forbartha 
 
Níl aon cheanglas dlíthiúil leagtha síos maidir le cathain is cóir aon phlean a scagadh le fáil amach 
cad iad na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh aige. Dea-chleachtas comhaontaithe i measc 
gairmithe a bhíonn i mbun Measúnachtaí Cuí is ea gur cheart gur céim réasúnta gairid a bheadh ann 
ag tús phróiseas athbhreithnithe an phlean. Is é an aidhm atá leis ná cinneadh a dhéanamh an gá 
an plean a thabhairt ar aghaidh go leibhéal measúnachta níos mionsonraithe (Céim 2: Measúnacht 
Chuí) agus láithreáin Natura 2000 a d’fhéadfadh tionchar a bheith ag an bplean orthu a shainaithint. 
Ní hionann scagadh agus Measúnacht Chuí – ní bhíonn ag teastáil chuige ach dóthain eolais chun 
cinneadh a dhéanamh an dócha go mbeadh tionchar suntasach aige. Déantar iniúchadh níos grinne i 
Measúnacht Chuí le féachaint an bhféadfadh na héifeachtaí sin damáiste a dhéanamh don láithreán 
Eorpach.  
 
Cuireadh céim an Scagtha i gcrích sular ullmhaíodh beartais mhionsonraithe i nDréacht-Phlean 
Forbartha an Chontae. Ba í seo an chéim ab fhearr ar fad le tosú mar d’aibhsigh an próiseas Scagtha 
na tréithe íogaire ar leith a bhaineann le láithreáin Natura 2000 agus dá bhrí sin cuidigh sé le daoine 
gan beartais a dhréachtú a mbeadh coimhlint dhíreach acu leis na tréithe íogaire sin.  

 
 

2.3. Céimeanna an Scagtha 
 
Sa dea-chleachtas don scagadh maidir le Measúnacht Chuí, cothaítear cur chuige sa phróiseas atá 
dírithe ar an láithreán. Tugann cur chuige dírithe ar an láithreán tús áite do dhálaí comhshaoil a 
chinntíonn sláine an láithreáin. Mar sin, is iad na chéad rudaí atá le déanamh ag céim an scagtha ná 
láithreáin Natura 2000 laistigh de “réimse tionchair" an Phlean a aithint agus ansin an méid faisnéise 
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is féidir a bhailiú faoi na "Leasanna Cáilitheacha" agus conas is féidir sláine an láithreáin a shainiú do 
gach láithreán Natura 2000. Cinntíonn an cur chuige atá dírithe ar an láithreán go ndírítear ar conas 
is féidir sláine an láithreáin a choinneáil trí thionchair ar na príomhdhálaí comhshaoil a sheachaint. 
Cinntíonn an cur chuige seo gur féidir ceisteanna mar thionchair charnacha a aithint.  

 
Seo achoimre ar an gcur chuige atá dírithe ar an láithreán:  

 
1. Cad iad na láithreáin Natura 2000 atá i gContae na Mí agus atá suite laistigh de chrios 

maolánach 15km? (réamhscagadh a thugtar air uaireanta) 
2. Cad iad na Leasanna Cáilitheacha a bhaineann le gach láithreán Natura díobh?  
3. Cad iad na dálaí éiceolaíochta agus comhshaoil atá ag tacú leo agus a choinníonn go bhfanann 

na Leasanna Cáilitheacha sin ar leibhéal fabhrach caomhantais?  
4. Cad iad na bagairtí – iarbhír nó féideartha – a d'fhéadfadh dul i gcion ar na tosca atá ag tacú 

leo?  
5. An bhfuil gnéithe i bPlean Forbartha an Chontae a d’fhéadadh spreagadh a thabhairt do na 

bagairtí sin?  

Más léir ón eolas ar fáil ag an am go bhfuil gnéithe den Phlean a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu 
ar láithreáin Natura 2000, beidh sé riachtanach tuilleadh anailíse a dhéanamh orthu ag Céim 2: 
Measúnacht Chuí.  
 

2.4. Réamhscagadh na Láithreán 

I gcomhréir le treoir na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (2010), roghnaíodh 
15km ó theorainn an Chontae mar achar tosaigh maidir le breithniú láithreáin Natura 2000.  
Measadh gur leor an t-achar sin le déileáil le gach éifeacht shuntasach a d'fhéadfadh tarlú do 
láithreáin Natura 2000 de bharr chur i bhfeidhm an Phlean. Fuarthas na sonraí faoi theorainneacha 
spáis líonra Natura 2000 ó láithreán Gréasáin na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra an 
7 Samhain 2011. 

Ní hamháin gur scrúdaíodh láithreáin Natura 2000, ach scrúdaíodh Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha mholta atá suite laistigh de 15km ó theorainn an Chontae.  Cé 
nach bhfuil Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha mholta mar chuid 
den Líonra Natura 2000, is minic a bhíonn ról tábhachtach acu maidir le tacú leis an líonra, go 
háirithe i gcás speiceas fána nach bhfanann go minic laistigh de theorainneacha láithreán ar leith.  
Mar shampla, i gcás Limistéar Oidhreachta Nádúrtha (nó Limistéar Oidhreachta Nádúrtha molta) ina 
bhfuil beatha ar fáil don fheadóg bhuí agus atá ainmnithe mar Limistéar faoi Chosaint Speisialta, 
bíonn ról tábhachtach ag an limistéar sin maidir le cothabháil an speicis ar stádas maith caomhantais 
don Limistéar faoi Chosaint Speisialta sin.  Is é sin le rá, má tá an líonra Natura 2000 le cosaint, 
d’fhéadfadh sé a bheith tábhachtach an Limistéar Oidhreachta Nádúrtha nó an Limistéar Oidhreachta 
Nádúrtha molta a chosaint freisin toisc go bhfuil ról tacaíochta ag baint leis. Tá Limistéir Oidhreachta 
Nádúrtha agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha mholta ann nach bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ag 
baint leo agus b’fhéidir nach bhfuil baint acu le líonra Natura 2000. 

Tá liosta i dTábla 1 thíos de láithreáin Natura 2000 atá laistigh de 15km ó theorainn an Chontae.  Tá 
liosta i dTábla 2 de na láithreáin sin nach láithreáin Natura 2000 iad.  

 
Tábla 1: Láithreáin Natura 2000 i gContae na Mí atá laistigh de chrios maolánach 15km.  

Láithreáin laistigh de Chontae na Mí 
Limistéir Chaomhantais Speisialta is 
Iarrthóirí 

Limistéir faoi Chosaint Speisialta 

Cósta agus Inbhear na Bóinne  Inbhear na Bóinne 
An Bhóinn agus An Abhainn Dubh  Inbhear agus Cladach na hAiní 
Gleann na Rí / Carton Loch Síleann 
Portach Shliabh Hevey  An Bhóinn agus An Abhainn Dubh 
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An Loch Bán, Lochanna na Binne agus An 
Loch Dubh  

 

An Loch Bán agus An Loch Glas  
Portach Killyconny (Cloghbally)  
Portaigh Moneybeg agus Clareisland   

Laistigh de Chrios Maolánach 15km 
Limistéir Chaomhantais Speisialta is 
Iarrthóirí 

Limistéir faoi Chosaint Speisialta 

Portach Ardagullion Tigh Beannáin Baile Uí Bhragáin  
Portach Garriskil Oileán an Bhulla 
Loch Léinn (Cuan Bhaile Átha Cliath Theas) Dumhach 

Thrá, Inbhear an Tulcha  
Loch Ainninn Cuan Bhaile Dúill  
Portach an Ráithín Mhóir Inbhear Rogerstown  
The Long Derries, Éadan Doire Oileáin na Sceirí  
Portach Ballynafagh (Inbhear Mhullach Íde) Inbhear Shoird/an 

Mhóinéir Leathain  
Loch Ballynafagh Cuan Dhún Dealgan  
Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh  Loch Cinnéile agus Loch Dhoire Each  
Cuan Bhaile Dúill  Portach Garriskil  
Inbhear Mhullach Íde  Loch Dairbhreach  
Inbhear Rogerstown  Loch Ainninn 
Ceann Chlochair  Cloch Dábhiolla 

Cuan Dhún Dealgan   

 
Tábla 2: Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha mholta i 
gContae na Mí atá laistigh de chrios maolánach 15km. 

 
Láithreáin laistigh de Chontae na Mí

Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Mholta Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
Loch Bhéal Átha hÓ  Portach na Greallaí  
Eanach Ballynabarny  Portach Bhaile Shéamais  
Coill Bhaile na Rátha  Portach Mhaolchnoc  
Cósta agus Inbhear na Bóinne  
Oileáin na Bóinne   
Coill na Bóinne  
Lochanna Bhréachmaí   
Lochanna Corstown   
Riasc Crewbane  
Eanach Thor Chromail   
Bogach Dhubhadh   
Portach Bhaile Dúlaoich  
Coimín Dhamhliag   
Portach Kilconny (Cloghbally)  
Dumhcha na hInse / Inbhear na hAiní  
Loch Naneagh   
Loch Síleann   
Loch Shesk  
Loch Mentrim  
Portach Shliabh Hevey   
Eiscir Ráth Moliain  
Bruach Abhann Ros na Rí   
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An Chanáil Ríoga   
Gleann na Rí / Carton  
Bruach Abhann Bhaile Shláine  
Portach Thomastown   

Laistigh de Chrios Maolánach 15km
Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Mholta Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
Eanach Aghalasty Portach Black Castle 
Limistéar Oidhreachta Nádúrtha Molta Portach Chairbre 
Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Mholta Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
Lagphortach Bhaile Átha Fhirdhia Portach Chluain Cró (New Forest) 
Cuan Bhaile Dúill Portach Hodgestown
Cuan Bhaile Dúill Loch Dairbhreach 
Portach Ballina Loch Cinnéile agus Loch Dhoire Each  
Portach Ballynafagh Portach Bhealach Bhaile an Mhuilinn 
Loch Ballynafagh Portach Dhún na Coille
Coillte Bhearna Mheá 
Coillte an Halla Dhuibh 
Portach na Roinne
Cnoc Chaisleán Có
Ceann Chlochair 
Creevy Lough 
Coillte Darver Castle 
Gleann na Dothra
Coillte Dhomhnach Dheá 
Locha Dhroim Chatha, Thaparán agus 
Rinn Dhún Áine 
An Chanáil Mhór 
Hill of Mael agus Rock of Curry 
Riasc Chill Modhíomóg 
Loch Knock 
Gleann na Life 
An Loch Bán 
Loch Ainninn 
Diméin Lough Fea
Loch Gleoire 
Loch Gamhna 
Lough Naglack 
Loch Ramhar 
Coimpléasc Eanach Loch Siabhair/ Slevin’s 
Cósta Loch Sionnaigh 
Halla Lú agus Coillte Bhaile Átha Fhirdhia
Gleann an Loig Mhóir 
Inbhear Mhullach Íde 
Coillte na Mainistreach Móire 
Monalty Lough 
Portach Shliabh Hevey 
Eanach na bhFeart
Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh 
Portach an Ráithín Mhóir 
Oileán Chloch Dábhiolla 
Inbhear Rogerstown 
Diméin Sheantraibh
Oileáin na Sceirí 
Slade of Saggart agus Gleann Chnoc Slinne
Riasc Abhainn na Comhla 
Locha Spring agus Chorr Chrainn 
Stabbanan-Baile Uí Bhragáin. 
The Long Derries, Éadan Doire 

Bogach Bhaile Átha Troim  
An Loch Bán, Lochanna na Binne agus An 
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Tá gach ceann de na suíomhanna sin le feiceáil i bhFigiúr 2b.  

  
Tá liosta le fáil i dTábla 3 thíos de na lonnaíochtaí i gContae na Mí atá suite gar do láithreáin Natura 
2000.  

 
Tábla 3: Lonnaíochtaí i gContae na Mí atá suite gar do láithreáin Natura 2000. 

Lonnaíocht Láithreán Natura 2000 
Purláin Chill Choca & Mhaigh Nuad Limistéar Caomhantais Speisialta is 

iarrthóir an Rí/ Carton 
Purláin Dhroichead Átha  Limistéar faoi Chosaint Speisialta 

Inbhear na Bóinne, Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir Chósta 
agus Inbhear na Bóinne  

An Uaimh Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Ceanannas Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Baile Átha Troim Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Baile Átha Buí Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

An Inse Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear agus Thrá Abhainn na hAiní 

Baile an Bhiataigh Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Baile Uí Mhornáin Thoir Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear na Bóinne, Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir Chósta 
agus Inbhear na Bóinne 

Steach Maoilín gar do Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear agus Thrá Abhainn na hAiní 

Baile Íomhair Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Maigh Dearmhaí 5km in aghaidh srutha ó Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir agus 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Abhainn na Bóinne agus na hAbhann 
Duibhe 

Baile Shláine Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  11

Carn na Ros Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Droichead Chearbhalláin 5km in aghaidh srutha ó Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir agus 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Abhainn na Bóinne agus na hAbhann 
Duibhe 

Domhnach Cairnigh gar do Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear na Bóinne agus Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir Chósta 
agus Inbhear na Bóinne 

Dún Uabhair gar do Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus le Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Abhainn na Bóinne agus na 
hAbhann Duibhe 

Baile Mhic Gormáin gar do Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear agus Thrá Abhainn na hAiní 

Baile Iúiliáin gar do Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear agus Thrá Abhainn na hAiní 

Baile Uí Mhornáin Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Inbhear na Bóinne, Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir Chósta 
agus Inbhear na Bóinne 

Maigh nEalta 5km in aghaidh srutha ó Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir agus 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Abhainn na Bóinne agus na hAbhann 
Duibhe 

 

2.5. Cúiseanna maidir leis an Ainmniú, Íogaire an Láithreáin agus Bagairtí air 
 

D'fhonn na láithreáin sin a aithint a bhféadfaí tionchar a imirt orthu, bhí sé riachtanach cur síos a 
dhéanamh ar láithreán Natura 2000 agus a insint cén fáth a bhfuil sé ainmnithe (a "Leasanna 
Cáilitheacha") agus faoi na dálaí comhshaoil agus éiceolaíochta a choinníonn na gnéithe sin ar bun. 
Is ó bhunachar sonraí láithreán Gréasáin na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
(www.npws.ie) a fuarthas an fhaisnéis faoi na Leasanna Cáilitheacha agus na bagairtí sin. Rinneadh 
na bagairtí ar na láithreáin sin a iniúchadh freisin le linn comhairliúchán neamhfhoirmiúil le foireann 
réigiúnach na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra in Eanáir 2012.  
 
Tá torthaí an chleachtaidh deisce sin le fáil in Aguisín A agus tá achoimre le fáil orthu i dTábla 4 
thíos. Tá liosta iomlán le fáil iontu sin de na leasanna cáilitheacha atá le fáil laistigh de láithreáin 
Natura 2000 i gContae na Mí. Tá liosta sa tábla seo de na tosca tacaíochta atá ag teastáil chun 
'sláinte' na ngnéithe sin a choimeád ar bun.  
 
Tábla 4: Leasanna cáilitheacha i gContae na Mí agus na tosca comhshaoil a bhíonn ag 
tacú leo.  
 

Leasanna Cáilitheacha  Na príomhthosca comhshaoil a thacaíonn le sláine an láithreáin 
Portach ardaithe gníomhach Soláthar uisce dromchla. Leibhéal íseal cothaitheach, tosca aigéadacha a 

thacóidh le fás speicis iolracha an chaonaigh sfagnaim. Draenáil shrianta 
thart faoin imlíne.  

Eanaigh alcaileacha Maoschlár ard. Soláthar uisce dromchla/screamhuisce. Tosca atá saibhir 
i gcailciam. 

Foraoiseacha gláracha le Alnus Gnáthóg bhruachánach/locha atá faoi réir ag tuiliú 
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Leasanna Cáilitheacha  Na príomhthosca comhshaoil a thacaíonn le sláine an láithreáin 
glutinosa agus Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Fásra bliantúil i línte síobtha Substráit ghainmheach. Tionchar fisiceach agus soláthar cothaitheach ó 

shreabhadh na taoide. 
Geabhróga Artacha (Sterna 
paradisaea) 

 

Bradán Atlantach Salmo salar Gnáthóg abhann.  Cáilíocht an uisce (C4-5).   Gairbhéil póraithe leaba 
abhann.  Fásra bruachánach ar ardchaighdeán. Bealaí imirce gan bhac. 

Móinéir salainn an Atlantaigh 
(Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide 

Guilbnigh Stríocearracha 
(Limosa lapponica)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  
 

Sléibhíní (Chroicocephalus 
ridibundus) 

Beatha a bheith ar fáil (fána idirthaoideach/féarach/séarachas). Cáilíocht 
uisce cósta. 

Guilbnigh Earrdhubha (Limosa 
Limosa)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Faoileáin Bhána (Larus canus) Creach mhara a bheith ar fáil. Limistéar sealgaireachta bogaigh. Ionad 
fara neamhchorraithe a bheith ar fáil.  

Scótair (Melanitta nigra) Éisc, crústaigh nó fásra a bheith ar fáil in uiscí éadoimhne cois cladaigh 
nó i bhfionnuisce. Ionaid beathaithe neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó oighear.  

Geabhróga (Sterna hirundo)  Leibhéal na farraige. Ionad nádúrtha nó saorga a bheith ar fáil dá 
neadacha. Láithreáin neamhchorraithe póraithe. Minicíocht adhaimsire. 
Creach mhara a bheith ar fáil (corra gainimh).  

Cearca Ceannann agus Coiligh 
Cheannann (Fulica atra)  

Beatha a bheith ar fáil (flóra agus fána uisce). Láithreáin fara 
neamhchorraithe fionnuisce in aice le láithreáin beathaithe. 

Crotaigh (Numenius arquata)  Beatha a bheith ar fáil (fána nó féaraigh idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe. 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir leo 
athnuachan go nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil. Clúdach íseal caonaigh. 

Lagraigh ar shubstráití móna 
den Rhynchosporion 

Baint Móna. Soláthar uisce dromchla. 

Circíní trá (Calidris alpina) Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe. 

Dumhcha athraitheacha i dtús 
fáis 

Féara chun dumhcha a thógáil Elytrigia juncea agus Leymus arenarius. 
Soláthar gainimh séidte ag an ngaoth 

Inbhir Soláthar fionnuisce abhann. Sreabhadh taoide gan bhac. Foscadh ó 
chóstaí oscailte.  Pobail inveirteabrach éagsúla. 

Fraochmhánna tirime Eorpacha Ithreacha saorshilteacha aigéadacha atá bocht ó thaobh cothaitheach 
de. Innilt agus loisceadh. 

Dumhcha socra cósta le fásra 
luibheach (dumhcha liatha) 

Gaoth íseal, tosca sáile ísle i bhfoscadh ó dhumhcha Ammophila 
arenaria. Innilt. 

Feadóg Bhuí (Pluvialis 
apricaria)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe. 

Órshúileach (Bucephala 
clangula)  

Beatha a bheith ar fáil (fána agus fána idirthaoideach agus féarach nó 
gránaigh). Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta gar do limistéir 
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Leasanna Cáilitheacha  Na príomhthosca comhshaoil a thacaíonn le sláine an láithreáin 
beathaithe. 

Foitheach Mór (Podiceps 
cristatus)  

Éisc, crústaigh nó fásra a bheith ar fáil in uiscí éadoimhne cois cladaigh 
nó i bhfionnuisce. Ionaid beathaithe neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó oighear. 

Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Gé Ghlas (Anser anser) Beatha a bheith ar fáil (fásra idirthaoideach, féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta gar do limistéir beathaithe. 
Innilt. 

Uiscí crua olaig-méisatrófach le 
fásra beantach speiceas iolrach 
de Chara. 

Uiscí éadoimhne atá saibhir i gcailciam, íseal i gcothaithigh.  
 

Faoileán Scadán (Larus 
argentatus) 

Cáilíocht uiscí cois cósta. 

Lagáin taise dumhcha Uisce ard á choinneáil ag screamhuisce agus ag ithreacha neamh-
thréscaoilteacha. Innilt. Salandacht. 

Cruidín (Alcedo atthis)  Bia mara nó bia fionnuisce a bheith ar fáil. Láithreáin neadaithe 
bhruachánacha i substráit bhog neamhchorraithe. Minicíocht adhaimsire.  
Cáilíocht an uisce. 

Pilibín (Vanellus vanellus)  Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Cadhan (Branta bernicla hrota)  Beatha a bheith ar fáil (fásra idirthaoideach, féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta gar do limistéir beathaithe. 
Innilt. 

Geabhróg Bheag (Sterna 
albifrons)  

Leibhéal na farraige. Ionad nádúrtha nó saorga a bheith ar fáil dá 
neadacha. Láithreáin neamhchorraithe póraithe. Minicíocht adhaimsire. 
Creach mhara a bheith ar fáil (corra gainimh).  

Mallard (Anas platyrhynchos) Leibhéal na farraige. Ionad nádúrtha nó saorga a bheith ar fáil dá 
neadacha. Láithreáin neamhchorraithe póraithe. Minicíocht adhaimsire. 
Creach mhara a bheith ar fáil (corra gainimh). Creachóireacht 

Fritileán Réisc Euphydryas 
aurinia 
 

Planda Succisia pratensis a bhíonn mar bheatha ag larbhaí. Talamh 
féaraigh a bhfuil struchtúr móinéir aige. Soláthar uisce lena choinneáil 
tais. 

Móinéir salainn na Meánmhara 
(Juncetalia maritimi) 

Minicíocht bá taoide 

Meirliún (Falco columbarius) Creach mhóinteáin a bheith ar fáil. Áiteanna neadaithe neamhchorraithe 
i gcoillte nó i móinteáin. Minicíocht adhaimsire. Cáilíocht an uisce. 

Réileán láibe agus réileán 
gainimh nach bhfuil clúdaithe 
ag an bhfarraige ag díthrá 

Sil-leagan siolta in inbhir le foscadh. 

Madra Uisce Lutra lutra Creach a bheith ar fáil. Cáilíocht an uisce. Fásra bruachánach go 
láithreáin póraithe.  Taisteal gan bhac in uiscebhealaí. 

An roilleach (Haematopus 
ostralegus)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Fásra ilbhliantúil ar charnáin 
cloiche 

Duirleoga fúthu mar shubstráit. Leibhéil na taoide. Soláthar dríodair ag 
an ngaoth agus ag tonnta. 

Lus na bpeiteal Petalophyllum 
ralfsii 
 

Gnáthóg ghainmheach a bhfuil aol inti. Ró-innilt. Maoschlár athraitheach 
i gcomhair dálaí taise. 

Fuaráin chlochraithe le foirmiú 
túfa (Cratoneurion) 

Soláthar screamhuisce/uisce dromchla atá saibhir i gcailciam, íseal i 
gcothaithigh. 

Biorearrach (Anas acuta)  Beatha a bheith ar fáil (fána agus fána idirthaoideach agus féarach nó 
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Leasanna Cáilitheacha  Na príomhthosca comhshaoil a thacaíonn le sláine an láithreáin 
gránaigh). Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta nó fionnuisce gar 
do limistéir beathaithe. 

Póiseard (Aythya ferina) Éisc, crústaigh nó fásra a bheith ar fáil in uiscí éadoimhne cois cladaigh 
nó i bhfionnuisce. Ionaid beathaithe neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó oighear. 

Gobadán Cosbhuí (Calidris 
maritima)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe. 

Síolta rua (Mergus serrator)  Éisc nó crústaigh a bheith ar fáil in uiscí éadoimhne cois cladaigh. Ionaid 
beathaithe neamhchorraithe mara nó fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear. 

An cosdeargán (Tringa 
totanus)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Feadóg chladaigh (Charadrius 
hiaticula) 

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe. 

Loimpre Abhann Lampetra 
fluviatilis 

Gnáthóg abhann. Cáilíocht an uisce. Gairbhéil póraithe leaba abhann 
agus substráit siolta gorlainne. Cainéil imirce gan bhac. 

Geabhróg rósach (Sterna 
dougallii)  

Leibhéal na farraige. Ionad nádúrtha nó saorga a bheith ar fáil dá 
neadacha. Láithreáin neamhchorraithe póraithe. Minicíocht adhaimsire. 
Creach mhara a bheith ar fáil (corra gainimh).  

Salicornia agus bliantáin eile 
ag coilíniú láib agus gaineamh 

Minicíocht bá taoide. Gan aon chreimeadh a bheith ar siúl.  

Luathrán (Calidris alba)  Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Tailte féaraigh tirime 
leathnádúrtha agus 
scrobarnach ar shubstráití 
cailcreacha (Festuco 
Brometalia)(*ionaid 
thábhachtacha ó thaobh 
magairlíní de) 

Ithreacha tirime éadoimhne a bhfuil mórchuid cailciam iontu. Innilt 
éadrom. 
 

Seaga (Phalacrocorax 
aristotelis)  

Éisc, crústaigh nó fásra a bheith ar fáil in uiscí éadoimhne cois cladaigh 
nó i bhfionnuisce. Ionaid fara agus ionaid beathaithe neamhchorraithe 
mara nó fionnuisce a bhíonn saor ó oighear. 

Seil-lacha (Tadorna tadorna)  Beatha a bheith ar fáil (fána agus fána idirthaoideach agus féarach nó 
gránaigh). Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

Dumhcha athraitheacha ar líne 
an chladaigh le Ammophila 
arenaria (dumhcha bána) 

Soláthar gainimh séidte ag an ngaoth. 

Spadalach (Anas clypeata)  Beatha a bheith ar fáil (fána nó féaraigh idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Naoscach (Gallinago gallinago) Minicíocht bá taoide. Dríodar láibe a bheith ar fáil ar thaobh na mara de 
riasc goirt. 

Clampaí spairtíní (Spartinion 
maritimae) 

Beatha a bheith ar fáil (fána agus fána idirthaoideach agus féarach nó 
gránaigh). Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta nó fionnuisce gar 
do limistéir beathaithe. 

Praslacha (Anas crecca)  Beatha a bheith ar fáil (fána agus fána idirthaoideach agus féarach nó 
gránaigh). Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta nó fionnuisce gar 
do limistéir beathaithe. 

Lacha Bhadánach (Aythya 
fuligula)  

Éisc, crústaigh nó fásra a bheith ar fáil in uiscí éadoimhne cois cladaigh 
nó i bhfionnuisce. Ionaid beathaithe neamhchorraithe mara nó 
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Leasanna Cáilitheacha  Na príomhthosca comhshaoil a thacaíonn le sláine an láithreáin 
fionnuisce a bhíonn saor ó oighear. 

Piardálaí trá (Arenaria 
interpres)  

Beatha a bheith ar fáil (fána nó féarach idirthaoideach). Minicíocht tuilte 
ar thailte féaraigh cois cósta. Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta 
gar do limistéir beathaithe.  

Aillte fásmhara mara ar chóstaí 
Baltacha agus an Atlantaigh 

Topagrafaíocht leibhéalta ar bhuncharraig aillte an chósta. Bíonn pH ard 
ann de bharr gainimh agus guanó éanlaithe mara 

Vertigo angustior Maoschlár portaigh cobhsaí. Fásra éiritheach. Soláthar screamhuisce. 
Tosca atá saibhir in aol. 

Vertigo moulinsiana Maoschlár portaigh cobhsaí. Fásra éiritheach. Soláthar screamhuisce. 
Tosca atá saibhir in aol. 

Cráifisc Liathdhonn 
Austropotamobius pallipes 

Lochanna/aibhneacha le leibhéal maith ocsaigine agus le pH ard. 
Substráit bhruachánach/ locha de dhuirleoga/ fásra báite. 

Eala Ghlórach (Cygnus cygnus) Beatha a bheith ar fáil (fásra idirthaoideach, féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe fara cois cósta gar do limistéir beathaithe. 
Innilt.  

 
 
Ba é an príomhrud a rinneadh ag an gcéim seo ná na bagairtí ar shláine láithreáin Natura 2000 a 
aithint. Is féidir iad sin a scrúdú i bhfianaise na dtorthaí a bhainfeadh le cur i bhfeidhm an Phlean 
Forbartha Contae, 2013-2019 le féachaint an dócha go bhfuil an baol ann go mbeadh aon éifeachtaí 
suntasacha ann dá bharr.  
 
Aithníodh na bagairtí ginearálta seo a leanas:  
 
Gníomhaíochtaí Tuaithe agus Talmhaíochta 

 Diansaothrú Talmhaíochta; 
 Leathadh leasacháin; 
 Innilt (ró-innilt agus tearchinnilt); 
 Athstruchtúrú gabháltas ar thailte curaíochta; 
 Foraoiseacht (foraoisiú nó dífhoraoisiú) 
 Beathú Stoic; 
 Draenáil agus tuilte;  
 Dobharshaothrú cois cladaigh nó amach ón gcósta; 
 Lotnaidicídí, agus; 
 Baint móna. 

 
Forbairt Gheilleagrach agus Forbairt Bhonneagair 

 Galfchúrsaí; 
 Bóithre, mótarbhealaí; 
 Oibreacha cosanta cósta; 
 Sceitheadh séarachais; 
 Forbairtí tithíochta; 
 Líonraí Cumarsáide; 
 Cairéil; 
 Canálú; 
 Líonadh agus míntíriú talún; 
 Diúscairt dramhaíola tí; 
 Cothabháil Cainéal Abhann, agus; 
 Speicis choimhthíocha ionracha. 

 
Fóillíocht agus Caitheamh Aimsire 

 Siúl, marcaíocht ar chapaill agus feithiclí gan inneall; 
 Mótarfheithiclí amach ón gcósta; 
 Tochailt i gcomhair baoite, agus; 
 Cosáin agus Rianta nua. 
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Bagairtí ginearálta ab ea iad sin agus níor cuireadh san áireamh na nithe íogaire sonracha a bhain le 
gach láithreán Natura 2000. Aithníodh na nithe íogaire sin nuair a scrúdaíodh foirmeacha sonraí na 
Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra maidir le Natura 2000 agus nuair a chuathas i mbun 
idirchaidrimh leis an bhfoireann réigiúnach. Léirítear nithe íogaire sonracha na láithreán faoi leith sna 
codanna seo a leanas.  
 

2.6. Aithint na nÉifeachtaí Suntasacha Dóchúla a d'fhéadfadh a bheith ann 
 

Tá cur síos sa chuid seo ar an gcéim dheireanach den phróiseas scagtha. Úsáideadh an fhaisnéis ann 
a bailíodh faoi íogaireacht gach aon cheann de láithreáin Natura 2000 agus tá cur síos ann ar gach 
éifeacht shuntasach is dócha a bheadh ag baint le cur i bhfeidhm an Dréachtphlean (chomh fada is 
d’fhéadfaí é sin a rá ag na céimeanna luatha den ullmhúchán). Nuair a bhí sé sin á dhéanamh, 
glacadh leis nach mbeidh aon rialuithe, coinníollacha ná bearta maolaithe ann. Nuair a bhíonn 
scagadh ar siúl, is féidir féachaint chuige nach mbeidh aon tionchar ar láithreacha faoi leith. Mar sin 
féin, ó ba rud é nach raibh aon bhearta spásúlachta comhaontaithe ann ag an gcéim luath sin de 
phróiseas an phlean, níorbh féidir glacadh leis go gcuirfí bearta maolaithe den sórt sin i bhfeidhm.   
 
Tugtar cur síos i dTábla 5 ar éifeachtaí dóchúla suntasacha an Dréachtphlean agus rinneadh é sin i 
gcás an Dréachtphlean féin agus i gcás an Dréachtphlean in éineacht le pleananna eile. Rinneadh 
cur síos níos mionsonraithe ar na tionchair sin agus tugadh aghaidh orthu i gCéim 2: Measúnacht 
Chuí.  
 
Is i gContae na Mí atá na láithreáin sin atá aibhsithe le dath uaine.  
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Tábla 5: Éifeachtaí Suntasacha Dóchúla de chur i bhfeidhm Phlean Forbartha Chontae na Mí (mura gcuirfear bearta maolaithe i bhfeidhm).  
 
Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 

Dréachtphlean 
An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

LIMISTÉIR CHAOMHANTAIS SPEISIALTA IS IARRTHÓIRÍ 
Cósta agus 
Inbhear na 
Bóinne  

D’fhéadfadh forbairtí cois cósta dochar a dhéanamh do cháilíocht an 
uisce áitiúil, go háirithe le linn tógála. D’fhéadfadh oibreacha cois 
cósta dul i gcion ar dhumhcha i dtús fáis toisc go bhfuil siad íogair ó 
thaobh gheomoirfeolaíocht an chósta de. D'fhéadfadh athrú ar bith i 
ndobharcheantar na Bóinne lena n-athrófaí cáilíocht an uisce tionchar 
a bheith aige ar ghnáthóga.  

TÁ Plean Forbartha Chontae Lú, 
Plean um Bainistíocht 
Abhantraí. Staidéar 
Bainistíochta agus 
Measúnachta ar an Riosca 
Tuilte i bhFine Gall agus in 
Oirthear na Mí (FEMFRAMS).   

TÁ 

An Bhóinn 
agus An 
Abhainn Dubh  

Astarraingt uisce laistigh de dhobharcheantar eanach alcaileach chun 
uisce inólta a sholáthar. Tionchair dhíreacha agus indíreacha ar 
fhoraoisí gláracha, cur isteach ar phoill mhadraí uisce ó fhorbairt cois 
abhann lena n-áirítear caitheamh aimsire gníomhach agus 
éighníomhach. D’fhéadfadh droichid, dobharshaothrú agus forbairtí 
eile cur isteach ar an rath a bhíonn ar imirce agus ar sceitheadh na 
mbradán.   

TÁ Pleananna Forbartha Contae 
na hIarmhí, an Chabháin agus 
Lú, mar aon le Pleananna 
limistéar Áitiúil, Plean um 
Bainistíocht Abhantraí, 
FEMFRAMS.   

TÁ 

Gleann na Rí / 
Carton 

Astarraingt uisce laistigh de dhobharcheantar fuarán chun uisce 
inólta a sholáthar. Na speicis a dtéann athruithe sa dobharcheantar i 
gcion orthu lena n-áirítear cáilíocht an uisce agus athruithe ar chóras 
tuilte. 

TÁ Plean Forbartha Contae Chill 
Dara, Pleananna Limistéir 
Áitiúil Mhá Nuad agus Léim an 
Bhradáin, Plean um 
Bainistíocht Abhantraí.  

TÁ 

Portach 
Shliabh Hevey  

D'fhéadfadh astarraingt uisce, gearradh móna, foraoisiú agus 
draenáil laistigh de dhobharcheantar an phortaigh dul i gcion ar na 
leibhéil screamhuisce áitiúla.  

TÁ Plean Forbartha Chontae na 
hIarmhí. Plean um Bainistíocht 
Abhantraí. 

TÁ 

An Loch Bán, 
Lochanna na 
Binne agus An 

Forbairtí is cúis le rith chun srutha siolta agus cothaitheach nó 
doirteadh tocsaineach. Speicis ionracha á dtabhairt isteach trí 
ghníomhaíochtaí neamhrialaithe uisce. Má athraítear leibhéil nádúrtha 

TÁ Plean Forbartha Chontae na 
hIarmhí. Plean um Bainistíocht 
Abhantraí. 

TÁ 

                                                           
1Ní mheastar gur liosta uileghabhálach an liosta seo.  



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  18

Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 
Dréachtphlean 

An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

Loch Dubh  uisce trí astarraingt nó má athraítear eis-sreafaí uisce, d’fhéadfadh na 
hathruithe sin tionchar a bheith acu ar fhairsinge na ngnáthóg.  

An Loch Bán 
agus An Loch 
Glas 

Forbairtí is cúis le rith chun srutha siolta agus cothaitheach nó 
doirteadh tocsaineach. Speicis ionracha á dtabhairt isteach trí 
ghníomhaíochtaí neamhrialaithe uisce. Má athraítear leibhéil nádúrtha 
uisce trí astarraingt nó má athraítear eis-sreafaí uisce, d’fhéadfadh na 
hathruithe sin tionchar a bheith acu ar fhairsinge na ngnáthóg. 

TÁ Plean Forbartha Chontae na 
hIarmhí. Plean um Bainistíocht 
Abhantraí. 

TÁ 

Portach 
Killyconny 
(Cloghbally) 

D'fhéadfadh astarraingt uisce, gearradh móna, foraoisiú agus 
draenáil laistigh de dhobharcheantar an phortaigh dul i gcion ar na 
leibhéil screamhuisce áitiúla. 

TÁ Pleananna Forbartha Chontae 
na hIarmhí, an Chabháin. 
Plean um Bainistíocht 
Abhantraí. 

TÁ 

Portaigh 
Moneybeg 
agus 
Clareisland  

D'fhéadfadh astarraingt uisce, gearradh móna, foraoisiú agus 
draenáil laistigh de dhobharcheantar an phortaigh dul i gcion ar na 
leibhéil screamhuisce áitiúla. 

TÁ Contae an Chabháin agus 
Pleananna Áitiúla. Plean um 
Bainistíocht Abhantraí. 

TÁ 

Portach 
Ardagullion 

Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an 
bPlean ar an screamhuisce.   

Níl Plean Chontae an Longfoirt 
agus Pleananna Áitiúla.  

Níl 

Portach 
Garriskil 

Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an 
bPlean ar an screamhuisce.   

Níl Contae na hIarmhí agus 
Pleananna Áitiúla.  

Níl 

Loch Léinn Éifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag baint le forbairtí ag teorainn an 
Chontae lena n-áirítear eotrófú agus tabhairt isteach speiceas 
ionrach.  

TÁ Plean Forbartha Chontae na 
hIarmhí. 

TÁ 

Loch Ainninn Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an 
bPlean ar an screamhuisce nó ar an uisce dromchla.   

Níl - Níl 

Portach an 
Ráithín Mhóir 

Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an 
bPlean ar an screamhuisce.   

Níl - Níl 

The Long Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an Níl - Níl 
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Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 
Dréachtphlean 

An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

Derries, Éadan 
Doire 

bPlean air.   

Portach 
Ballynafagh 

Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an 
bPlean ar an screamhuisce.   

Níl - Níl 

Loch 
Ballynafagh 

Tá sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon tionchar ag an 
bPlean ar screamhuisce ná ar uisce dromchla.   

Níl - Níl 

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir 
Chuan Bhaile 
Átha Cliath 
Thuaidh 

Mura bhfuil acmhainn go leor ag Ionad Cóireála Fuíolluisce na Rinne 
d’fhéadfadh tionchar a bheith aige sin ar cháilíocht an uisce áitiúil 
agus ar an mbail atá ar ghnáthóga. Mar sin féin meastar nach 
gcuireann na lonnaíochtaí thoir i gContae na Mí go suntasach leis an 
mbrú atá ar an Ionad Cóireála.   

Níl -  Níl 

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir 
Chuan Bhaile 
Dúill 

Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe.  

TÁ Pleananna Fhine Gall agus 
pleananna agus straitéisí 
réigiúnacha eile. 

TÁ 

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir 
Inbhear 
Mhullach Íde 

Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe.  

TÁ Pleananna Fhine Gall agus 
pleananna agus straitéisí 
réigiúnacha eile. 

TÁ 

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir 
Inbhear 

Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe.  

TÁ Pleananna Fhine Gall agus 
pleananna agus straitéisí 
réigiúnacha eile. 

TÁ 



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  20

Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 
Dréachtphlean 

An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

Rogerstown 
Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir 
Cheann 
Chlochair 

Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe.  

TÁ - TÁ 

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir 
Chuan Dhún 
Dealgan 

Meastar go bhfuil sé rófhada i gcéin le gur dhócha go mbeadh aon 
iarmhairt ann de thoradh an Phlean.   

Níl -  Níl 

LIMISTÉAR FAOI CHOSAINT SPEISIALTA 
Inbhear na 
Bóinne 

Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe. Forbairtí i 
ndobharcheantar na Bóinne a bhféadfadh athruithe carnacha a 
bheith acu ar cháilíocht an uisce. 

TÁ Plean Forbartha Chontae Lú, 
Plean Baile Dhroichead Átha 
agus a Phurláin, Plean um 
Bainistíocht Abhantraí. 
Staidéar Bainistíochta agus 
Measúnachta ar an Riosca 
Tuilte i bhFine Gall agus in 
Oirthear na Mí (FEMFRAMS).   

TÁ 

Inbhear agus 
Cladach na 
hAiní 

Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe. Forbairtí i 
ndobharcheantar na hAiní a bhféadfadh athruithe carnacha a bheith 
acu ar cháilíocht an uisce.  

TÁ Plean Forbartha Chontae Fhine 
Gall, Plean um Bainistíocht 
Abhantraí.  

TÁ 

Loch Síleann Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí 
áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe (slatiascaireacht, 
gníomhaíochtaí uisce agus gníomhaíochtaí ar bhruacha an locha). 
Forbairtí sa dobharcheantar atá ina gcúis le leibhéil mhéadaithe 

TÁ Pleananna Forbartha an 
Chabháin, agus an Longfoirt, 
Plean Limistéir Áitiúil 
Ghránaird, Plean um 

TÁ 
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Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 
Dréachtphlean 

An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

dríodair agus cothaitheach san uisce a ritheann chun srutha.  Bainistíocht Abhantraí. 
An Bhóinn 
agus An 
Abhainn Dubh 

D’fhéadfadh dochar a dhéanamh do shuíomhanna neadaithe cruidíní 
de bharr leibhéil mhéadaithe áineasa, idir ghníomhach agus 
éighníomhach, de bharr clárchosáin a thógáil cois abhann, 
coillearnacha bruachánacha a ghearradh agus athruithe a dhéanamh 
ar shruthchúrsaí agus ar chóras tuilte.   

TÁ Pleananna Forbartha Contae 
na hIarmhí, an Chabháin agus 
Lú, mar aon le Pleananna 
limistéar Áitiúil, Plean um 
Bainistíocht Abhantraí, 
FEMFRAMS.   

TÁ 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Thigh 
Beannáin agus 
Bhaile Uí 
Bhragáin 

Ní díol spéise iad géanna glasa ó thaobh cúrsaí caomhnaithe de ar 
aon láithreán sa Chontae a bhféadfadh tionchar a bheith air agus mar 
sin ní dócha go mbeidh aon tionchar ar líon na n-éan seo de bharr 
Phlean Forbartha Chontae na Mí.  

Níl - Níl 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Oileán an 
Bhulla 

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do na speicis sin dul i gcion go hindíreach ar líon 
éan áirithe (Seil-lacha, Guilbneach Stríocearrach, Feadóg Bhuí agus 
eile). Ní dócha go mbeidh aon tionchar díreach ann.  

TÁ Plean Bhaile Átha Cliath, Plean 
Fhine Gall, mar aon le 
pleananna agus straitéisí 
réigiúnacha agus contae eile.  

TÁ 

(Cuan Bhaile 
Átha Cliath 
Theas) 
Dumhach 
Thrá, Inbhear 
an Tulcha  

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do na speicis sin dul i gcion go hindíreach ar líon 
éan áirithe (Feadóg Bhuí agus eile). Ní dócha go mbeidh aon tionchar 
díreach ann. 

TÁ Pleananna Bhaile Átha Cliath, 
Fhine Gall agus pleananna 
agus straitéisí réigiúnacha eile. 

TÁ 

Cuan Bhaile 
Dúill  

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do na speicis sin dul i gcion go hindíreach ar líon 
éan áirithe (Feadóg Bhuí agus eile). Iarmhairtí mar gheall ar an 
méadú atá tagtha ar ghníomhaíochtaí áineasa ag daoine ó bhailte 
fáis in aice láimhe. Ní dócha go mbeidh aon tionchar díreach ann. 

TÁ Plean Forbartha Chontae Fhine 
Gall. Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  22

Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 
Dréachtphlean 

An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

Inbhear 
Rogerstown 

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do na speicis sin dul i gcion go hindíreach ar líon 
éan áirithe (Seil-lacha, Guilbneach Stríocearrach agus eile). 
Abhantrach na hAilbhine lasmuigh de Chontae na Mí. Ní dócha go 
mbeidh aon tionchar díreach ann.   

TÁ Plean Forbartha Chontae Fhine 
Gall. Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 

Oileáin na 
Sceirí  

Maidir leis na héin ar díol spéise iad ó thaobh cúrsaí caomhnaithe de 
ar láithreán seo, ní díol spéise den sórt sin iad in aon láithreán eile sa 
Chontae a bhféadfadh tionchar a bheith air agus mar sin ní dócha go 
mbeidh aon tionchar ar líon na n-éan seo de bharr Phlean Forbartha 
Chontae na Mí.  

Níl - Níl 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Inbhear 
Shoird / an 
Mhóinéir 
Leathain 
(Inbhear 
Mhullach Íde) 

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do na speicis sin dul i gcion go hindíreach ar líon 
éan áirithe (Foitheach Mór, Seil-lacha, Guilbneach Stríocearrach, 
Feadóg Bhuí agus eile). Iarmhairtí mar gheall ar an méadú atá tagtha 
ar ghníomhaíochtaí áineasa ag daoine ó bhailte fáis in aice láimhe i 
gceantar uirbeach an Chontae. Ní dócha go mbeidh aon tionchar 
díreach ann. 

TÁ Plean Forbartha Chathair 
Bhaile Átha Cliath agus 
Chontae Fhine Gall. Pleananna 
um Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Chuan Dhún 
Dealgan 

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do na speicis sin dul i gcion go hindíreach ar líon 
éan áirithe (Foitheach Mór, Seil-lacha, Guilbneach Stríocearrach, 
Feadóg Bhuí agus eile). Ní dócha go mbeidh aon tionchar díreach 
ann. 

TÁ Plean Forbartha Chontae Lú. 
Pleananna um Bainistíocht 
Abhantraí.   

TÁ 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Cinnéile agus 
Loch Dhoire 
Each 

Is dócha go mbeadh daonraí á gcomhroinnt aige le Loch Síleann 
(laistigh den Mhí). D'fhéadfadh iarmhairtí indíreacha tionchar ar Loch 
Síleann a thacaíonn leis na speicis sin freisin (póiseard, lacha 
bhadánach) dul i gcion ar líon speiceas eile. Ní dócha go mbeidh aon 
tionchar díreach ann. 

TÁ Plean Forbartha Chontae 
Longfoirt. Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 
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Láithreán Tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr an 
Dréachtphlean 

An bhfuil 
baol ann gur 
dhócha go 
mbeadh 
Éifeacht 
Shuntasach 
ann? 

Pleananna eile le cur san 
áireamh in éineacht leis1 

An bhfuil baol 
ann go 
mbeidh 
Thionchar 
Suntasach ag 
na pleananna 
i dteannta a 
chéile?  

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Phortach 
Garriskil 

D’fheadfadh na hiarmhairtí díreacha ar láithreáin eile sa Mhí a 
thugann tacaíocht do chosdeargáin sin dul i gcion go hindíreach ar 
líon na n-éan sin. Ní dócha go mbeidh aon tionchar díreach ann. 

TÁ Plean Forbartha Chontae 
Longfoirt. Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Dairbhreach 

Is dócha go mbeadh daonraí á gcomhroinnt aige le Loch Síleann 
(laistigh den Mhí). D'fhéadfadh iarmhairtí indíreacha tionchar ar Loch 
Síleann a thacaíonn leis na speicis sin freisin (póiseard, lacha 
bhadánach) dul i gcion ar líon speiceas eile. Ní dócha go mbeidh aon 
tionchar díreach ann. 

TÁ Plean Forbartha Chontae 
Longfoirt. Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Ainninn 

Is dócha go mbeadh daonraí á gcomhroinnt aige le Loch Síleann 
(laistigh den Mhí). D'fhéadfadh iarmhairtí indíreacha tionchar ar Loch 
Síleann a thacaíonn leis na speicis sin freisin (póiseard, lacha 
bhadánach) dul i gcion ar líon speiceas eile. Ní dócha go mbeidh aon 
tionchar díreach ann. 

TÁ Plean Forbartha Chontae na 
hIarmhí. Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí.   

TÁ 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Chloch 
Dábhiolla 

Maidir leis na héin ar díol spéise iad ó thaobh cúrsaí caomhnaithe de 
ar láithreán seo, ní díol spéise den sórt sin iad in aon láithreán eile sa 
Chontae a bhféadfadh tionchar a bheith air agus mar sin ní dócha go 
mbeidh aon tionchar ar líon na n-éan seo de bharr Phlean Forbartha 
Chontae na Mí. 

Níl - Níl 

 
 



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  20

2.7. Líonra Éiceolaíoch mar thaca le Sláine Láithreáin Natura 2000  
 

Rinneadh anailís ar na Limistéir Oidhreachta Nádúrtha is iarrthóirí agus ar na Limistéir 
Oidhreachta Nádúrtha ainmnithe maidir leis an gcaoi a dtacaíonn siad leis na speicis a 
úsáideann láithreáin Natura 2000. Glacadh leis go mbaineann an tacaíocht sin go 
príomha le fána taistil, mar shampla mamaigh agus éin, a úsáideann Limistéir 
Oidhreachta Nádúrtha agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha is iarrthóirí mar "chlocha 
cora" idir láithreáin Natura 2000.  
 
Leagtar béim in Airteagal 10 den Treoir maidir le Gnáthóga agus na Rialachán um 
Ghnáthóga Nádúrtha 2011 ar a thábhachtaí is atá na limistéar sin nach limistéir Natura 
2000 iad toisc go gceanglaíonn siad líonra Natura 2000 le chéile. Cuireadh gnéithe mar 
locháin, coillearnacha agus fálta tábhachtacha sceach san áireamh le linn na coda eile de 
phróiseas na Measúnachta Cuí.  
 
Tá na hionaid sin léirithe i bhFigiúr 2b.  

 
Tábla 6: Ainmniúcháin éiceolaíochta eile a d'fhéadfadh tacú le líonra Natura 
2000.  

 
Ainm an Limistéir 
Oidhreachta 
Nádúrtha is iarrthóir 
nó an Limistéir 
Oidhreachta 
Nádúrtha.  

Gné agus Gnáthóg in 
úsáid ag an speiceas  

Láithreán Natura 2000 a 
d'fhéadfadh a bheith 
nasctha le Limistéar 
Oidhreachta Nádúrtha nó le 
Limistéar Oidhreachta 
Nádúrtha is iarrthóir a 
dtugtar tacaíocht dó 

Laistigh de Chontae na Mí 

Eala Ghlórach (45) ag 
baint tairbhe as an loch 
agus as talamh féaraigh 
fhliuch. 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Dairbhreach (004043). 

Loch Bhéal Átha hÓ  
(001594) 
  

Pilibín (13) agus talamh 
féaraigh fhliuch. 

Limistéar Caomhantais Speisialta 
is iarrthóir Abhann na Bóinne 
agus na hAbhann Duibhe 
(004232) & Cuan Dhún Dealgan 
(004026). 

Lochanna Breakey 
(001558) 

Eala Ghlórach (14) loch 
agus talamh féaraigh. 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Dairbhreach (004043). 

An Chanáil Ríoga 
(002103) 

Seilidí rinseacha 
béalchaola agus Seilidí 
Desmoulin agus fásra atá 
ag teacht chun cinn. 

Limistéar Caomhantais Speisialta 
is iarrthóir an Rí (001398). 

Bogaigh Bhaile Átha 
Troim (001357) 

Dobharchúnna, Bradáin 
agus Loimpre Abhann 
mar aon le bogaigh agus 
srutháin. 

Limistéar Caomhantais Speisialta 
is iarrthóir Abhann na Bóinne 
agus na hAbhann Duibhe 
(004232). 
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Laistigh de Chrios Maolánach 15km 

Loch Knock (001203) Pilibín (70), Crotach (67), 
Eala Ghlórach (4), 
Guilbneach Earrdhubh 
(9), Sléibhín (111), Cearc 
Cheannann/Coileach 
Ceannann (54), Lacha 
Bhadánach (58) 

Roinnt mhaith Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta cois cósta, 
agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Loch Dairbhreach 
(004043) Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta Loch Ainninn & Loch 
Síleann (004065) & Limistéar 
faoi Chosaint Speisialta Loch 
Cinnéile agus Loch Deggagh 
(004061) 

Eala Ghlórach agus 
loch/portach 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Dairbhreach (004043) 

Portach na Roinne 
(001204) 

Feadóg Bhuí agus portach Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Chuan Bhaile Átha Cliath Theas 
agus Inbhear na Tulchann 
(004024) & Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta Inbhear an 
Mhóinéir Leathain /Shóird 
(004025) & Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta Bhaile Dúill 
(004016) 

Loch Gleoire (000686) Fheadóg Bhuí (150) agus 
portach réitithe 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Chuan Bhaile Átha Cliath Theas 
agus Inbhear na Tulchann 
(004024) & Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta Inbhear an 
Mhóinéir Leathain /Shóird 
(004025) & Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta Bhaile Dúill 
(004016) 

Loch Ramhar (000008) Madra Uisce agus Loch   Limistéar Caomhantais Speisialta 
is iarrthóir Abhann na Bóinne 
agus na hAbhann Duibhe 
(004232) 

Limistéar Oidhreachta 
Nádúrtha is iarrthóir 
Dhiméin Loch Fea 
(000560) 

Eala Ghlórach (12) agus 
loch 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Dairbhreach (004043) 

Eala Ghlórach (65) agus 
talamh féaraigh 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Dairbhreach (004043) 

Monalty Loch (001608) 

Pilibín (141) agus talamh 
féaraigh 

Limistéar Caomhantais Speisialta 
is iarrthóir Abhann na Bóinne 
agus na hAbhann Duibhe 
(004232) 

Lough Naglack 
(000561) 

Póiseard (45), Lacha 
Bhadánach (28), Cearc 
Cheannann/Coileach 
Ceannann (53), Sléibhín 
(30) agus loch 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Dairbhreach (004043) & 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Loch Ainninn & Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta Loch Síleann 
(004065)  
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2.8. Conclúidí an Scagtha 
 

Aithníodh trí phróiseas an scagtha go bhféadfaí dochar a dhéanamh do gach láithreán 
Natura 2000 laistigh den Chontae mar gheall ar chur i bhfeidhm Phlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019.  
 
Rinneadh roinnt láithreán lasmuigh de theorainn an Chontae (laistigh den chrios 15km) a 
thabhairt isteach tar éis a scagtha toisc go bhféadfadh tionchar na forbartha sa cheantar 
céanna nó éifeachtaí na ngníomhaíochtaí áineasa a eascraíonn as daonra níos mó sna 
hionaid fáis difear a dhéanamh dóibh. Tá na láithreáin a fágadh as an áireamh tar éis a 
scagtha liostaithe i gcló iodálach i dTábla 5 agus níor measadh gur gá iad a bhreithniú a 
thuilleadh sa mheasúnú. 
 
Aithníodh roinnt láithreán nach láithreáin Natura 2000 iad i bpróiseas an scagtha, 
láithreáin a d'fhéadfadh a bheith ina ngné tacaíochta i gcomhair roinnt speiceas a 
úsáideann na láithreáin Natura 2000 freisin. Dá n-imreofaí tionchar ar na láithreáin seo, 
d'fhéadfaí éifeachtaí indíreacha a chur faoi deara freisin ar na speicis faoi chosaint arb 
ionann iad agus Leasanna Cáilitheacha na láithreán Natura 2000.  
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3. CÉIM 2 – MEASÚNACHT CHUÍ  
 
3.1. Modheolaíocht an Mheasúnaithe 
 

Tugadh faoin measúnú ar na tionchair ar líonra láithreán Natura 2000 trí mheán na 
gcéimeanna seo a leanas:  

 
1. Saincheisteanna a bhaineann go sonrach leis an láithreán a leagan síos 

ionas go bhfuil an measúnú ar thionchar bunaithe ar an eolas ceart.  
 Baineadh é sin amach den chuid is mó trí thaighde a dhéanamh ar fhaisnéis 

deisce, trí chuairteanna ar an láithreán ar tugadh fúthu i mí Eanáir 2012 agus 
trí dhul i gcomhairle le foireann réigiúnach na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta 
agus Fiadhúlra.  

 
2. Nóta Treorach maidir le Beartais a eisiúint le haghaidh Chomhairle Contae 

na Mí chun eolas a chur ar fáil go réamhghníomhach a úsáidfear chun 
Beartais agus Cuspóirí a ullmhú. 
 Sa Nóta seo bhí achoimre ar an mBeart Scagtha agus moltaí faoi na beartais ba 

chóir a chur chun cinn agus a sheachaint le linn an Plean Forbartha Contae a 
ullmhú.  

 
3. Athbhreithniú Atriallach ar dhréacht-Chaibidlí an Dréachtphlean Forbartha 

Contae ionas go bhféadfaí Beartais, Cuspóirí agus téacs tacaíochta a 
leasú. Ar an dóigh sin, seachnaíodh nó maolaíodh iarmhairtí a d'fhéadfadh 
a bheith ann trí Bheartais agus Cuspóirí breise a chur leis.  

 
 
3.2. Saincheisteanna a bhaineann go sonrach le láithreáin ag láithreáin 
Natura 2000.  
 

Tabhair faoi deara sa chás nár measadh go raibh láithreáin Natura 2000 i mbaol mór níor 
liostáladh iad sna limistéir seo a leanas.  
 
3.2.1 Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir Chósta agus Inbhear na Bóinne   
 
 Ag Baile an Bhiataigh, bhí brú ar pháirceáil carranna agus ar shaoráidí leithris ag 

cur brú ar ghnáthóga duimhche agus trá ag amanna áirithe den bhliain. Tá 
dramhailt dumhcha san áit tar éis tar éis tarlú mar thoradh air sin.  
 

 Tá seans ann go dtarlóidh rith chun srutha uisce dromchla ó láithreáin tógála a 
forbraíodh le déanaí agus atá ag dul ar aghaidh sa cheantar thart ar Bhaile Uí 
Mhornáin agus ar Bhaile an Bhiataigh.  

 
 Bhí fianaise ann gur dumpáladh dramhaíl tí agus gairdín gan chead go háitiúil i 

ngnáthóga inbhir gar do thithe ar Bhóthar an Mhéirse agus ar an mBóthar Cam. Cé 
nach bhfuil sé tábhachtach mura bhfuil ach méideanna beaga i gceist, seans go 
méadófaí dumpáil neamhdhleathach dá bharr agus go gcaillfí gnáthóga agus go 
gcuirfí isteach ar speicis ina dhiaidh sin.  
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3.2.2 Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir na Bóinne agus na hAbhann Duibhe 
 

 Tá coillearnach ghlárach i mbaol mar gheall ar chaitheamh aimsire cois abhann go 
háirithe i dtreo bhéal na habhann ón Uaimh agus laistigh de 5km in aghaidh an 
tsrutha ó Dhroichead Átha.  

 D'fhéadfadh oibreacha cois bruaigh difear a dhéanamh don mhadra uisce, don 
bhradán agus don loimpre. 

 Tá daoine buartha i gcónaí faoi cháilíocht an eisiltigh chóireáilte a dhoirtear in 
abhantrach na Bóinne ach admhaíodh go bhfuil aghaidh á tabhairt ar uasghrádú 
oibreacha.  

 D'fhéadfadh astarraingtí ceadaithe ón abhainn iarmhairtí ar na leibhéil uisce a chur 
faoi deara agus mhol an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra go ndéanfaí 
iarratais a rialú amach anseo trí mheán measúnachtaí cuí.  

 Tá fadhbanna ann a bhaineann le speicis ionracha fhairsinge mar gheall ar an 
bhFeabhrán capaill, ar an nGlúineach bhiorach, ar an Labhras Silíní agus ar an 
Róslabhras. Beidh gá le díothú ach ní mór cláir den chineál sin a sheiceáil chun a 
chinntiú nach bhfuil siad ag teacht salach ar Chuspóirí Caomhantais.   

 
3.2.3 Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir an Locha Bháin agus an Locha Ghlais 
 Bhíodh éifeachtaí díobhálacha ag an ró-astarraingt i gcónaí ach is dócha gur 

réitíodh é seo agus go bhfuil dea-stádas caomhantais ag an Loch Bán arís anois. 
  

3.2.4 Limistéar faoi Chosaint Speisialta Inbhear na Bóinne 
 Bhí éifeachtaí díobhálacha ag gníomhaíochtaí áineasa a chuir isteach ar 

choilíneacht na nGeabhróg Beag ag Baile Trá (Contae Lú) agus ar na tailte 
beathaithe san inbhear. 

 
3.2.5. Limistéar faoi Chosaint Speisialta na Bóinne agus na hAbhann Duibhe  
 Ní dócha go gcuirfeadh an churachóireacht ag Droichead na hEislinne agus in 

aghaidh an tsrutha uaidh isteach ar an gCruidín ach amháin sa chás go dtarlódh 
forbairt nua a bhaineann le caitheamh aimsire gar do na láithreáin neadaithe. An 
gá le tabhairt faoi shrutháin atá ag teacht isteach sa phríomhchainéal agus an 
seans go mbeadh limistéir lasmuigh den Limistéar faoi Chosaint Speisialta (m.sh. 
Canáil) ina ngnéithe tacaíochta don Limistéar faoi Chosaint Speisialta. Cuireann 
siúlóidí cois abhann láithreáin neadaithe i mbaol mura bhfuil siad san áit cheart nó 
deartha i gceart.  

 
3.2.6 Limistéar faoi Chosaint Speisialta Inbhear agus Cladach na hAiní  
 Seachas ag an Inse, ní raibh fianaise ar bith ann go raibh éifeachtaí díobhálacha ag 

an mbrú forbartha. D'fhéadfadh sé go bhforbrófaí roinnt páirceanna lasmuigh den 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta atá á n-úsáid ag éin agus go rachaidís i bhfeidhm 
go hindíreach ar na leasanna caomhantais seo 
Seans gur gá forbairt bheartaithe ar bith amach anseo ar láithreán an champa 
mhíleata a mheas ó thaobh na n-éifeachtaí ar an Limistéar faoi Chosaint Speisialta.  

 Fianaise ar thearcinnilt ar an ngnáthóg duimhche  
 Roinnt brú áineasa agus creimeadh a spreag daoine.  Bhí fianaise ann gur chuir 

daoine ag siúl le madraí isteach ar éin gheimhrithe ach ní heol cé chomh 
tábhachtach is atá an tionchar sin ar leasanna caomhantais an Limistéir faoi 
Chosaint Speisialta.  
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3.3. Éifeachtaí Dóchúla an Phlean ar Láithreáin Natura 2000 
 

Ullmhaíodh Nóta Treorach maidir le Beartais nuair a cuireadh tús le hullmhú an 
Dréachtphlean Forbartha Contae chun cabhrú leo siúd a bhí ag ullmhú an Dréachtphlean 
drochthionchar ar láithreáin Natura 2000 a sheachaint.  
 
Bhí comhairle don Chomhairle sa Nóta Treorach trína gceadófaí tionchair ar láithreáin 
Natura 2000 a sheachaint nó a mhaolú trí Bheartais chosanta nó caveat a chur leis.  
 
Go luath in 2012, d'ullmhaigh agus leasaigh Comhairle Contae na Mí roinnt 
dréachtleaganacha de gach Caibidil den Dréachtphlean Forbartha Contae. Rinne 
comhairleoirí na Measúnachta Cuí, i gcomhar le comhairleoirí an SEA, athbhreithniú ar na 
dréacht-Chaibidlí sin agus chuir siad aiseolas ar fáil faoi na Beartais, faoi na Cuspóirí agus 
faoin téacs tacaíochta. Rinne foireann na Measúnachta Cuí ceithre athbhreithniú 
atriallacha agus cuireadh moltaí faoi bhráid na Comhairle tar éis gach athbhreithnithe 
ionas go bhféadfaidís na hathruithe a bhí beartaithe a mheas. Ba é an toradh ná leagan 
deiridh gach aon Chaibidle ina raibh beartais leasaithe agus bearta maolaithe a bhí 
leagtha amach go sonrach le tabhairt faoi thionchair ar láithreáin Natura 2000.  
 
Tá buaic Mheasúnacht Chuí an Dréachtphlean Forbartha Contae curtha i láthair i dTábla 
7. Léiríonn sé an chaoi go meastar gur dhócha go mbeadh éifeachtaí suntasacha ag 
gnéithe áirithe den Dréachtphlean Forbartha Contae ar láithreáin Natura 2000. Léiríonn 
sé freisin an chaoi ar leasaíodh na beartais sin chun na héifeachtaí díobhálacha a 
d'fhéadfadh a bheith ann a sheachaint, a laghdú nó a íoslaghdú.  

 
3.3.1 Cuspóirí Caomhantais 

Ceanglaítear le Treoir maidir le Gnáthóga an C.E. go mbeadh an mheasúnacht dírithe ag 
an bpointe seo ar shláine an láithreáin faoi mar atá curtha in iúl ina Chuspóirí 
Caomhantais. Nuair a bhí an Dréachtphlean Forbartha Contae á ullmhú ní raibh ach 
cuspóirí cineálacha ullmhaithe ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra le 
haghaidh Limistéir Caomhantais Speisialta is iarrthóirí fad agus atá Cuspóirí níos suntasaí 
ullmhaithe do roinnt Limistéar faoi Chosaint Speisialta, amhail Cuan Dhún Dealgan.  
 
Is é seo a leanas an cuspóir cineálach do gach Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir:  
 
“Objective: To maintain or restore the favourable conservation condition of the Annex I h
abitat(s) and/or the Annex II species for which the SAC has been selected”. 
  
 
Tá na gnáthóga seo a bhaineann le hIarscríbhinn I agus na speicis a bhaineann le 
hIarscríbhinn II liostaithe in Aguisín A1.  
 
Baintear amach stádas/bail Mhaith Caomhantais sa chás seo a leanas:  
 
 i gcás ina bhfuil an raon nádúrtha, agus an t-achar atá cumhdaithe laistigh den 

raon sin cobhsaí nó ag méadú, agus 
 i gcás inarb ann don struchtúr agus do na feidhmeanna a bhfuil gá leo lena 

chothabháil go fadtéarmach agus más dócha go mbeidh siad fós ann go ceann i 
bhfad,  
 

 agus 
 

 i gcás gurb é "go maith" stádas caomhantais a ghnáthspeiceas. 
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Sainítear "go maith" mar: 

 
 is léir ó shonraí faoi dhinimic daonra maidir leis na speicis lena mbaineann go 

bhfuil sé á chothabháil féin ar bhonn fadtéarmach mar ghné inmharthana dá 
ghnáthóga nádúrtha, agus 

 níl raon nádúrtha an speicis á laghdú agus ní dócha go laghdófaí go ceann i bhfad 
é ach an oiread, agus  

 tá gnáthóg sách mór ann chun a dhaonra a chothabháil ar bhonn fadtéarmach 
agus is dócha go mairfidh an ghnáthóg sin. 

  
 
I gcás na Limistéar faoi Chosaint Speisialta, tá an cuspóir cineálach seo ag an gcuid is mó 
acu: 
 
“Objective: To maintain or restore the favourable conservation condition of the bird speci
es listed as Special Conservation Interests for this SPA” 
 
 
Tá cuspóirí níos follasaí ann le haghaidh Limistéar faoi Chosaint Speisialta Chuan Dhún 
Dealgan agus baineann siad le gach ceann de na leasanna cáilitheacha. Is féidir iad sin a 
fháil ag: 
http://www.npws.ie/media/npwsie/content/images/protectedsites/conservationobjectives
/CO004026.pdf  
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Tábla 7: Gnéithe de Dhréachtphlean Forbartha an Chontae agus an chaoi ar maolaíodh iad mar thoradh ar phróiseas na 
Measúnachta Cuí.  

 
Caibidil Cuid/Beart/Cu

spóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

2  
Straitéis 
Lárnach  
 
 

2.3.3. 
Foráil maidir 
le Talamh 
Criosaithe 
Cónaitheach 

"Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar na 
Pleananna Limistéir Áitiúil agus iad a leasú 
nuair is gá chun tabhairt faoin mbarrachas sa 
chriosú cónaitheach d’fhonn comhsheasmhacht 
a chinntiú idir na líonta tithe, na riachtanais 
maidir le talamh criosaithe cónaitheach agus 
Pleananna Limistéir Áitiúil agus a chinntiú go 
bhforbraíonn na lonnaíochtaí uirbeacha sa Mhí 
ar mhodh ordúil síochánta, de réir na straitéise 
lárnaí agus na straitéise lonnaíochta atá 
leagtha síos i gCaibidil 3. Tá sé i gceist ag 
Comhairle Contae na Mír athruithe a dhéantar 
do Phleananna Limistéir Áitiúil bailte agus 
sráidbhailte a fhoilsiú laistigh de bhliain amháin 
ó ghlacfar le Plean Forbartha Contae na Mí 
2013-2019 chun a chinntiú go mbeidh siad ag 
teacht leis an bPlean Forbartha, agus go 
háirithe an straitéis lonnaíochta, leis an 
straitéis lárnach agus leis na líonta tithe atá 
leagtha amach i dTábla 2.4."  
 
D'fhéadfadh athruithe den chineál sin raon 
leathan d'éifeachtaí díobhálacha a bheith acu 
ar Láithreáin Natura 2000 mura maolaítear iad. 

Cuireadh isteach an clásal: "Ba cheart aon éagsúlú/leasú 
is gá mar thoradh ar an straitéis lárnach seo a scagadh le 
féachaint an gá Measúnacht Chuí a dhéanamh." 
 
Cuireadh é seo ar áireamh i gCUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2 freisin: "Tá sé tugtha faoi deara go 
bhféadfadh na hathruithe nó na leasuithe sin a bheith faoi 
réir Measúnacht Iomchuí ar na torthaí suntasacha 
dóchúla ar láithreáin Natura 2000 mar gheall ar 
chóngaracht na n-ionad uirbeach do láithreáin Natura 
2000." 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 
Cuspóir 

Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

4.1.1  
Príomhlimistéar 
Geilleagrach na 
hUaimhe lena 
n-áirítear an 
Uaimh féin mar 
Phríomhbhaile 
Fáis 
Gheilleagraigh. 
Áirítear leis 
Ceanannas 
agus Baile Átha 
Troim atá ina 
mBailte 
Tánaisteacha 
Fáis 
Gheilleagraigh.  
 

Sa Chuid seo cuirtear forbairt gheilleagrach 
timpeall na hUaimhe chun cinn. D'fhéadfaí 
raon leathan tionchar a bhaineann le tógáil 
agus le forbairt a chur faoi deara ar cháilíocht 
an uisce i Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir na Bóinne agus na hAbhann Duibhe 
mura maolaítear é.  

Cuireadh an clásal seo isteach "Admhaítear go bhfuil An 
Bhóinn & An Abhainn Dubh ina n-iarrthóirí le bheith 
ceaptha mar Limistéar Caomhantais Speisialta mar 
thionchar cúlra ar fhorbairt gheilleagrach laistigh de 
Phríomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe;" 
 

4 Straitéis 
Gheill-
eagrach 
 
 

4.1.2 Droichead 
Átha 

Sa Chuid seo cuirtear forbairt gheilleagrach 
timpeall Dhroichead Átha chun cinn. 
D'fhéadfaí raon leathan tionchar a bhaineann 
le tógáil agus le forbairt a chur faoi deara ar 
cháilíocht an uisce agus ar speicis íogaire i 
Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
na Bóinne agus na hAbhann Duibhe mura 
maolaítear é.  

Cuireadh an clásal seo isteach: "Aithnítear go bhfuil 
Inbhear na Bóinne ina iarrthóir le bheith ceaptha mar 
Limistéar Caomhantais Speisialta / Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta agus aithnítear Limistéar faoi Chosaint Speisialta 
Abhainn agus Chladach na hAiní mar thionchar cúlra ar 
fhorbairt gheilleagrach laistigh de Phríomhlimistéar 
Geilleagrach Dhroichead Átha;" 
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4.1.3 Limistéar 
Geilleagrach 
Mhaigh Nuad / 
Léim an 
Bhradáin 
 

D'fhéadfadh fás geilleagrach timpeall Mhaigh 
Nuad/Léim an Bhradáin raon leathan tionchar 
a bhaineann le tógáil agus le forbairt a chur 
faoi deara ar cháilíocht an uisce agus ar 
speicis íogaire i nGleann an Rí/Carton atá ina 
n-iarrthóirí le bheith ceaptha mar Limistéar 
Caomhantais Speisialta.  

Cuireadh an clásal seo isteach: "Aithnítear go bhfuil 
Gleann an Rí / Carton (atá ina n-iarrthóirí le bheith 
ceaptha mar Limistéar Caomhantais Speisialta / Limistéar 
faoi Chosaint Speisialta) mar thionchar cúlra ar fhorbairt 
gheilleagrach laistigh de phurláin Mhaigh Nuad. 
 

 
Caibidil Cuid/Beart/Cus

póir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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4 Straitéis 
Gheill-
eagrach 
(ar lean) 
 

4.1.5  
M1 Conair 
Gheilleagrach 
Bhaile Átha 
Cliath - Bhéal 
Feirste   & 
Saoráid 
Chalafoirt 
Dhomhain a 
chur ar fáil sa 
Mhí Thoir 
 

Tagraítear sa Chuid seo do thogra chun 
calafort domhain a fhorbairt ar chósta 
Oirthear na Mí. D'fhéadfadh sé tionchair 
shuntasacha a bheith aige ar ghnáthóga 
inbhear agus cósta ag brath ar an gcaoi ina 
ndeartar é agus ar an suíomh. D'fhéadfaí 
drochthionchar a imirt ar láithreáin Natura 
2000 ar an gcósta, amhail Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta/ Limistéar Caomhantais 
Speisialta is iarrthóir Inbhear na Bóinne, 
Limistéar faoi Chosaint Speisialta Inbhear 
agus Chladach na hAiní i gContae na Mí agus 
ar láithreáin ar chósta Fhine Gall agus na Mí 
mura maolaítear é.  

BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 An 
fhorbairt inbhuanaithe de chalafort domhain nua sa Mhí 
Thoir a éascú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 Ar 
feitheamh thoradh an mheasúnaithe 
réamhfhéidearthachta agus bhunú an chreata pleanála 
riachtanaigh (i ndiaidh Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta / Measúnacht Iomchuí, de réir mar is gá, i 
dtaca le BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9) ina 
bhféadfaí a iarraidh tailte a ainmniú mar Chrios Forbartha 
Straitéisí, chun gníomhaíochtaí bainteacha thaobh na 
talún a éascú chun tacú leis an gcalafort domhain 
beartaithe, féachfar leis an oiread is féidir a bhaint as na 
tairbhí geilleagracha do phobail chóngaracha agus le 
tionchair dhiúltacha a imríonn gníomhaíochtaí thaobh na 
talún ar na pobail sin nó ar chomhshaol agus oidhreacht 
an cheantair a laghdú an oiread is féidir. 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 11 A 
chinntiú go bhfuil aon mholtaí forbartha a bhaineann leis 
an gcalafort faoi réir measúnacht straitéiseach iomlán, 
lena n-áirítear Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Measúnacht 
Iomchuí, de réir mar is gá. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

4 Straitéis 
Gheill-
eagrach 
(ar lean) 
 

Beartas 
CUSPÓIR: 
FORBAIRT 
GHEILL-
EAGRACH 2 

"CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 2: 
Athbhreithniú a ionchorprú ar oiriúnacht 
chineál, shuíomh agus mhéid na húsáide talún 
tionsclaíche agus cruthaithe fostaíochta i ngach 
Plean Forbartha agus Plean Limistéir Áitiúil 
aonair." 
 
Má mhéadaítear úsáid talún thionsclaíoch agus 
cruthaithe fostaíochta as a dtagann athruithe 
ar chriosú i bPleananna Limistéir Áitiúil, 
d'fhéadfadh sé sin drochéifeachtaí a bheith 
aige ar láithreáin Natura 2000. 

Cuireadh an clásal sin isteach "Tá sé tugtha faoi deara go 
bhféadfadh na hathruithe nó na leasuithe sin a bheith faoi 
réir Measúnacht Iomchuí ar na torthaí suntasacha dóchúla 
ar láithreáin Natura 2000 mar gheall ar chóngaracht na 
n-ionad uirbeach do láithreáin Natura 2000." 
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 4.4.2  
Bithbhreoslaí 
agus 
Fuinneamh 
In-athnuaite: 
 
BEARTAS: 
FORBAIRT 
GHEILL-
EAGRACH 14 

"Lánchumas na bithmhaise le haghaidh 
táirgeadh is déantúsaíocht fuinnimh a aithint 
agus a fhorbairt, lena n-áirítear easpórtáil an 
leictreachais ghlais chuig an eangach 
náisiúnta. Admhaítear sa Phlean Forbartha seo 
go bhfreastalaítear do na fiontair sin níos 
éasca i gceantair thuaithe mar gheall ar 
fhairsinge na dtailte a bhíonn ag teastáil chun 
slándáil an tsoláthair amhábhar a chinntiú. 
Aithnítear freisin go bhfuil sé ríthábhachtach 
do thogróirí forbartha féachaint ar ghaireacht 
don líonra tras-seolta leictreachais meánvoltais 
agus ardvoltais le haghaidh easpórtáil an 
leictreachais ghlais." 
 
Dá gcuirfí fás barraí nua le haghaidh 
bithmhaise chun cinn, d'fhéadfaí 
drochthionchar i imirt ar láithreáin Natura 2000 
má leathnaíonn siad taobh amuigh dá 
gceantair. 
 

Clásal curtha leis: "Beidh scagadh de dhíth ar gach togra 
ar tháirgeadh agus ar dhéantúsaíocht fuinnimh 
bhithmhaise chun cinneadh a dhéanamh ar cé acu an 
bhfuil Measúnacht Iomchuí iomlán ar na héifeachtaí 
suntasacha dóchúla ar láithreáin Natura 2000 de dhíth nó 
nach bhfuil." 

Caibidil Cuid/ Beart/ 
Cuspóir 

Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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4 Straitéis 
Gheill-
eagrach 
(ar lean) 
 

4.6.8  
Bealaí Siúlóide 
agus 
Rothaíochta 
 
BEARTAS: 
FORBAIRT 
GHEILL-
EAGRACH 39 
 

"Tacú le forbairtí a chumasóidh agus a 
spreagfaidh áineas tuaithe agus tuiscint 
mhéadaithe don chomhshaol nádúrtha, tríd an 
bhforbairt siúlóidí pobail, conairí easbhóthair / 
forbairtí conairí tuaithe, páirceanna agus 
fóntais agus bonneagar eile allamuigh a 
éascú." 
 
Má chuirtear caitheamh aimsire faoin tuath 
chun cinn, d'fhéadfaí cur isteach ar fhána 
íogair amhail láithreáin ghoir an Chruidín ar 
feadh Limistéar faoi Chosaint Speisialta na 
Bóinne agus ar mhadraí uisce sa Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir agus ar éin 
a chaitheann an geimhreadh ann chomh maith 
 

Cuireadh an clásal isteach: "Beidh scagadh de dhíth ar 
gach togra chun cinneadh a dhéanamh ar cé acu an 
bhfuil Measúnacht Iomchuí iomlán ar na héifeachtaí 
suntasacha dóchúla ar láithreáin Natura 2000 de dhíth nó 
nach bhfuil. 
 
 

 
 
Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

5  
Straitéis 
Shóisialta 

5.10 
Saoráidí 
Spóirt agus 
Fóillíochta/ 
Caitheamh 
Aimsire/Spás 
Oscailte  

Sa chuid seo cuirtear saoráidí Spóirt agus 
Fóillíochta chun cinn, saoráidí atá gar do 
láithreáin Natura 2000 íogaire áirithe agus a 
bhféadfadh éifeachtaí díobhálacha a bheith acu 
mar gheall ar chaillteanas gnáthóige, ar 
thorann nó ar chur isteach. 

BEARTAS: SÓISIALTA 38 Sláine láithreáin Natura 2000 a 
chosaint agus na láithreáin oiriúnacha le haghaidh 
caitheamh aimsire á sainaithint, go háirithe i gcomhthéacs 
a ndearaidh agus a n-úsáide. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

6 Iompar Iompar Poiblí  
 
6.8.1 Iarnród 
 

"Bhí réiteach iarratas Ordú Iarnróid le 
haghaidh Chéim II de thionscadal Iarnróid na 
hUaimhe curtha i gcrích den chuid is mó, lena 
n-áirítear réiteach an Ráitis Tionchair 
Timpeallachta agus Measúnacht Iomchuí 
Natura 2000."  
 
Trasnóidh an tIarnród atá beartaithe san 
Uaimh Limistéar faoi Chosaint Speisialta agus 
Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir na 
Bóinne agus na hAbhann Duibhe ag Bonfield 
agus an Uaimh. Aithníodh i dTuarascáil 
Scagtha na Measúnachta Cuí i Meán Fómhair 
2011 go bhféadfaí éifeacht dhíobhálach 
shuntasach a imirt.  
 

Táthar tar éis aghaidh a thabhairt ar thionchair 
shuntasacha ar bhealach cuí trí bhíthin na mbeart 
maolaithe a comhaontaíodh agus a leagadh amach sa 
Ráiteas Tionchair Timpeallachta agus sa Ráiteas Tionchair 
Natura.  
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6.8 
Iompar Poiblí  
 
CUSPÓIR: 
IOMPAR 2 

"Uasghrádú na stáisiún iarnróid atá ann 
cheana féin a éascú agus a spreagadh, agus 
aon tailte atá riachtanach le haghaidh 
uasghrádú na stáisiún nó na línte iarnróid atá 
ann cheana féin nó le haghaidh soláthar 
stáisiún iarnróid nua ar fud an Chontae a 
chosaint de réir mar is gá." 
 
Má chuirtear an beartas i bhfeidhm, d'fhéadfaí 
drochthionchar a imirt ar éin a chaitheann an 
geimhreadh ann agus a úsáideann páirceanna 
éagsúla timpeall Bhaile an Bhiataigh agus ó 
dheas ó Dhroichead Átha agus a úsáideann na 
Limistéir faoi Chosaint Speisialta ar an gcósta 
freisin.  

Cuireadh isteach an clásal seo: "Ní mór a chinntiú nach 
mbíonn aon drochthionchar ag tograí den chineál sin 
d’fhorbairtí i mBaile an Bhiataigh agus ó dheas de 
Dhroichead Átha ar shláine na Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta." 

 
 
 
 
Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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6 Iompar 
(ar lean) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

6.9  
Siúl agus 
Rothaíocht  
 
CUSPÓIR: 
IOMPAR 8 

"Forbairt na nasc seo a leanas a chur chun 
cinn agus a iniúchadh laistigh de shaolré an 
Phlean Forbartha...." 
 
Má chuirtear rotharbhealaí agus naisc do 
choisithe chun cinn, d'fhéadfaí cur isteach ar 
ghnáthóga agus iad a chailleadh ag láithreáin 
Natura 2000 cois abhann agus ar an gcósta, 
ag brath ar scála agus ar shuíomh na ngnéithe 
sin.  

Cuireadh isteach "faoi réir na measúnuithe comhshaoil 
oiriúnacha, lena n-áirítear Measúnacht Iomchuí ar na 
héifeachtaí suntasacha a bheadh acu ar shuíomhanna 
Natura 2000 de réir Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir 
le Gnáthóga; 
 
Agus  
 
iii) Foráil a dhéanamh chun rotharbhealach / féarbhealach 
Bhaile Átha Troim – an Uaimh – Baile Shláine – Droichead 
Átha a fhorbairt in aice leis an Bhóinn faoi réir cead 
pleanála reachtúil a fháil, Measúnacht Iomchuí a 
dhéanamh, chomh maith le comhoibriú a fháil ó úinéirí 
talún agus an maoiniú riachtanach. 
   
(iv) Córas rotharbhealaí / féarbhealaí a fhorbairt, faoi réir 
acmhainní a bheith ar fáil, ar bhruacha na Bóinne agus na 
Dóinne, agus é sin a dhéanamh ar bhealach nach 
gcuirfidh isteach go suntasach ar stádas caomhantais 
shuíomh Natura 2000 ann féin ná i gcomhar le cuspóirí 
eile sa phlean seo ná i bpleananna eile. 
 
Agus  
 
CUSPÓIR: IOMPAR 9 Rochtain siúil ar cheantair áirithe de 
shuíomhanna Natura 2000 a spreagadh chun go mbainfí 
taitneamh astu agus é sin a dhéanamh ar bhealach nach 
mbeadh drochthionchar aige ar shláine na láithreán ná ar 
an stádas caomhantais fadtéarmach. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 
Cuspóir 

Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

6 Iompar 
(ar lean) 
 

6.10  
Bonneagar 
Bóithre 

D'fhéadfadh cur chun cinn bóithre náisiúnta 
amach anseo agus tionscadal eile atá bunaithe 
ar bhóithre drochthionchar a imirt ar láithreáin 
Natura 2000. Faightear abhainnchóras na 
Bóinne ( Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta) ar fud an Chontae agus is dócha go 
mbeadh bóithre nua nó uasghrádaithe ag dul 
trasna an abhainnchórais. Tá an tionchar 
carnach a bheadh ag forbairtí bóthair ar na 
láithreáin seo an-ábhartha.  

BEARTAS: IOMPAR 27 A áirithiú go ndéanfar Measúnú 
Cuí, i gcomhréir le hAirteagal 6 (3) de Threoir an CE 
maidir le Gnáthóga, ar gach plean agus moladh 
tionscadail a bhaineann le bóithre sa Chontae a 
bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu, ina n-aonar 
nó i gcomhar le pleananna nó le tionscadail eile, ar 
láithreán Natura 2000.   
 
Thug comhairleoirí na Measúnachta Cuí faoi deara go 
bhfuil roinnt de na scéimeanna sin atá leagtha amach in 
CUSPÓIR: IOMPAR 16 agus BEARTAS: IOMPAR 33 gar do 
láithreáin Natura 2000 agus gur fiú breathnú go géar ag 
na tionchair ar láithreáin Natura 2000 nuair atá siad á 
ndearadh.   
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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7  
Uisce  
 

7.9  
Measúnú 
Riachtanais 
Seirbhísí Uisce 

"Tá liosta rangaithe de 31 tionscadal oibreacha 
caipitil maidir le seirbhísí uisce sonraithe sa 
Mheasúnú Riachtanas ar Sheirbhísí Uisce na Mí 
agus costas iomlán measta €250.2 milliún 
luaite leo agus aithnítear gur gá infheistíocht 
shuntasach a chur iontu idir an ghearrthéarma 
agus an mheántéarma, d’fhonn aghaidh a 
thabhairt ar easnaimh bhonneagair 
thromchúiseacha agus foráil á déanamh san 
am céanna le haghaidh chur chun cinn agus 
fhorbairt inbhuanaithe Chontae na Mí. 
Socraíodh dáileadh €187.7m le haghaidh na Mí 
i gClár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 2010-
2013 agus níor áiríodh ach 6 cinn den 31 scéim 
atá liostaithe sa Mheasúnú Riachtanais 
Seirbhísí Uisce ar glacadh leis. Dá réir sin, tá sé 
ríthábhachtach go ndéantar tionscadail in ord 
tosaíochta."  
 
Nuair a chuirtear gníomhaíochtaí astarraingthe 
agus baint uisce chun cinn is féidir leo tionchar 
tromchúiseach a bheith acu ar láithreáin 
Natura 2000 atá spleách ar leibhéil uisce 
(cosúil le coillearnach sa Bhóinn agus cSAC 
(iarrthóir le bheith ceaptha mar Limistéar 
Caomhantais Speisialta) na hAbhann Duibhe 
agus Eanaigh Alcaileacha ag Loch Shesk). Ar 
an gcaoi chéanna is féidir le sceitheadh 
fuíolluisce cóireáilte as féin ach níos minice ná 
sin le chéile, droch-chaighdeán uisce a chruthú 
a mbíonn tionchar aige ar speicis cosúil leis an 
mBradán agus an Madra Uisce, agus is 
leasanna cáilitheacha iad an dá speiceas sin sa 
Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir.  

CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 
Measúnacht Iomchuí ar na héifeachtaí suntasacha a 
bheadh ag tograí ar láithreáin Natura 2000 de réir 
Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga i 
dtaobh tograí chun uisce a astarraingt as láithreáin Natura 
2000. 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 A áirithiú 
go bhfeidhmítear ionaid cóireála fuíolluisce trína ndéantar 
sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin 
chósta Natura 2000 de réir na gceadúnas sceite fuíolluisce 
/ na ndeimhnuithe údaraithe lena mbaineann, d’fhonn 
cáilíocht uisce a chosaint. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Na foinsí screamhuisce 
agus uiscígh atá sa chontae faoi láthair a chosaint agus a 
fhorbairt i slí inbhuanaithe, agus forbairt a rialú i slí atá i 
gcomhréir le bainistiú cuí na n-acmhainní sin. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 Cumas cóireála breise a 
fhorbairt in ionaid atá ann cheana áit ar gá fás 
inbhuanaithe beartaithe a éascú. 
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Éileamh ar fhorbairtí nua 
go ginearálta foráil a dhéanamh le haghaidh líonraí 
draenála uisce bhréin agus uisce dromchla laistigh den 
suíomh feidhmithe a dheighilt. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

7  
Uisce (ar 
lean) 
 
 
 
 

7.13  
Socruithe 
Seirbhísí Uisce 
Eatramhacha 
agus Buana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

"D’fhéadfadh easpa nó neamhleorgacht na 
seirbhísí uisce agus fuíolluisce moill a chur ar 
fhorbairt agus ar leathnú roinnt ionaid 
lonnaíochta i gContae na Mí. Ní bhfaighidh 
mórán de na bailte agus de na sráidbhailte sin 
maoiniú náisiúnta chun na seirbhísí sin a chur 
ar fáil laistigh de shaolré an Phlean Forbartha 
seo.  D’fhonn cuid de na deacrachtaí sin a 
shárú, tá sé molta ag Comhairle Contae na Mí 
go dtabharfar isteach roinnt tionscnamh lena 
gceadófaí solúbthacht i soláthar na 
n-oibreacha uisce agus cóireála camrais ar 
scála beag i mbailte agus sráidbhailte, de réir 
mar is cuí, ina bhfuil saoráidí cóireála imleora 
in easnamh." 
 
Nuair a chuirtear brú ar cháilíocht uisce mar 
gheall ar shaoráidí cóireála fuíolluisce nach 
bhfuil sách maith agus mar gheall ar thruailliú 
a tharlaíonn de bharr córais draenála atá 
deartha go dona nó nuair a théann córais 
séarachais bhréin thar bhruacha, is féidir leo 
cruinniú agus leibhéal a shroicheadh trína 
ndéantar bagairt ar fána leochaileach ar 
láithreáin Natura 2000.  

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 17 A áirithiú go bhfuil 
rochtain ag na forbairtí nua go léir ar chórais draenála 
shásúla nó go ndéanfar córais draenála shásúla a chur ar 
fáil dóibh ar mhaithe le sláinte phoiblí agus chun truailliú 
na n-uiscí dromchla agus screamhuisce a sheachaint. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 18 Foráil a dhéanamh le 
haghaidh na líonraí draenála uisce bhréin agus uisce 
dromchla a dheighilt agus chun an líonra draenála a 
uasghrádú ionas go laghdófar sceitheadh séaraigh bhréin 
le haghaidh cóireála trí mhíchónaisc agus insíothlú d’uisce 
dromchla a shainaithint agus a bhaint.  
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

7.14  
Cáilíocht an 
Uisce  

Ní mór a aithint sa Chuid seo go mbíonn 
tionchar ag athruithe i dtoirt agus i gcáilíocht 
an uisce ar íogaireachtaí láithreáin Natura 2000 
agus ní mór a aithint go bhfuil dualgas ann 
stádas caomhnaithe dearfach a chothú maidir 
le speicis agus gnáthóga uisceacha atá ina 
leasanna cáilitheacha/leasanna caomhnaithe 
sna láithreáin seo. 

Cuir isteach "Tá láithreáin Natura 2000 íogair maidir le 
hathruithe ar mhéid agus ar cháilíocht an uisce.  Aithníonn 
an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le stádas 
caomhnaithe dearfach a chothú maidir le speicis agus 
gnáthóga uisceacha atá ina leasanna 
cáilitheacha/leasanna caomhnaithe sna láithreáin seo." 
 

7.15  
Bainistíocht 
Riosca Tuilte  
 

Tá bearta faoisimh tuile deartha chun cosaint a 
thabhairt do roinnt gnéithe a bhféadfadh 
éifeachtaí díobhálacha indíreacha a bheith acu 
ar nithe eile m.sh. cosaint a thabhairt do 
choillearnach ghlárach i gcomparáid le cosaint 
a thabhairt do phoill a dhéanann an madra 
uisce cois bruaigh.  
 

(CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 12) Bearta i ndáil le 
faoiseamh tuile a dhearadh chun cuspóirí caomhnaithe 
láithreáin Natura 2000 a chosaint agus chun tionchar 
indíreach ó choimhlint le leasanna cáilitheacha nó 
láithreáin Natura 2000 eile a sheachaint. 
 

7  
Uisce (ar 
lean) 
 

Ginearálta Bíonn sé de thionchar ag gníomhaíochtaí 
tógála, astu féin nuair a bhíonn siad gar do 
láithreáin Natura 2000 nó i dteannta a chéile 
níos faide ó bhaile, éifeachtaí díobhálacha a 
bheith acu mar gheall ar uisce dromchla lofa a 
théann chun srutha.  

Cuir isteach CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 14 Iarracht a 
dhéanamh a chinntiú go ndeartar oibreacha tógála ar 
bhealach nach mbeidh rith chun srutha uisce dromchla 
isteach in cSAC (iarrthóir le bheith ceaptha mar Limistéar 
Caomhantais Speisialta) nó Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta go díreach nó go hindíreach trí shruthchúrsa. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

8  
Fuinneamh 
 

8.1.5 
Forbairt 
Fuinneamh 
Gaoithe  

"Ní mór cothromaíocht réasúnta a bhaint 
amach sa phlean forbartha idir freagairt ar 
bheartas foriomlán an Rialtais maidir le 
fuinneamh in-athnuaite agus foinsí fuinneamh 
gaoithe cheantar an Rialtais Áitiúil a chumasú 
lena gcoigeartú ar bhealach a bheidh 
comhsheasmhach le pleanáil chuí agus forbairt 
inbhuanaithe. 
 
Ní mór measúnú ar na tograí aonair d’fhorbairt 
fuinneamh gaoithe a dhéanamh laistigh de 
chomhthéacs cur chuige “arna stiúradh ag 
pleananna” a bhaineann le limistéir a 
shainaithint a meastar iad a bheith oiriúnach 
nó mí-oiriúnach i gcomhair forbartha 
fuinneamh gaoithe." 
 
Bíonn tionchair éagsúla ag forbairtí fuinneamh 
gaoithe ar ghabhdóirí éiceolaíocha ag brath ar 
dhearadh agus ar suíomh. Bíonn an baol 
tionchair is mó ag baint le forbairtí laistigh de 
láithreáin Natura 2000.  
 

Cuir isteach "Teastaíonn Measúnacht Chuí le haghaidh 
gach iarratais phleanála ar thuirbíní gaoithe maidir leis na 
héifeachtaí dóchúla suntasacha ar láithreáin Natura 2000 
de réir Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le 
Gnáthóga." 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

8.1.6  
Hidrea-
fhuinneamh 

Is féidir le forbairtí hidreafhuinnimh, ag brath 
ar dhearadh agus suíomh, ceisteanna a ardú 
maidir le gluaiseacht an Bhradáin agus an 
Loimpre agus leasanna cáilitheacha eile a 
d'fhéadfadh a bheith ag baint le láithreáin 
Natura 2000. 

Cuir isteach "Sna tograí uile, rachaidh an tÚdarás Pleanála 
i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta agus le hIascaigh Intíre na hÉireann maidir le 
hiarmhairt tograí dá leithéidí i dtaca le gluaiseacht 
shaoráideach iasc, cáilíochtaí salmanóideacha na habhann 
agus iarmhairt éiceolaíochta ar láithreáin ar bith d’ainmniú 
AE nó náisiúnta." 
 

8  
Fuinneamh 
(ar lean) 
 

8.1.8 Bith-
fhuinneamh 
 
 
 

Nuair a shaothraítear barra a fhásann go tapa 
cosúil le Mioscantach nó Saileach mar 
bhithbharra is féidir leis sin éifeachtaí 
tromchúiseacha a bheith aige má dhéanann 
siad hibridiú nó má scaipeann siad isteach i 
láithreáin Natura 2000. 
 
 

BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 23 A chinntiú i 
gcás tograí maidir le forbairt ina gcuimsítear bithbharra a 
fhás laistigh den Cheantar Abhantraí an Oirthir i gContae 
na Mí agus de stráice an chósta go bhféachfar ar an 
acmhainneacht le haghaidh a leathnaithe nó hibridiú an 
fhlóra dhúchasaigh. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  44

 
 
 
 
 
 
Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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8  
Fuinneamh 
(ar lean) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.8 
Ginearálta 
 

Is féidir forbairtí fuinnimh, go háirithe iad sin a 
úsáideann acmhainní nádúrtha cosúil le gaoth, 
hidrea-bhreoslaí agus breoslaí iontaise a fháil 
in áiteanna íogaire agus d'fhéadfadh éifeachtaí 
suntasacha a bheith acu dá bharr sin.  
 
 
 
 
  

BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Táirgeadh 
fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a spreagadh, amhail 
bithmhais, ábhar dramhaíola, an ghrian, tonnta, uisce, 
foinsí geoiteirmeacha agus fuinneamh gaoithe, faoi réir na 
ngnáthrialacha pleanála cuí, lena n-áirítear go sonrach, an 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar limistéir íogair 
chomhshaoil nó tírdhreacha agus ar láithreáin Natura 
2000.  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 15 A chinntiú go 
mbeidh measúnú ina dtugtar aghaidh ar na hiarmhairtí 
féideartha ar cháilíocht screamhuisce ag gabháil le togra 
ar bith maidir le taiscéaladh fuinnimh gheoiteirmigh nó 
taiscéaladh fodhromchla fuinnimh eile. 
 
 BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 18 Sreanga 
lastuas i láithreáin Natura 2000 a sheachaint go ginearálta 
murar féidir a chruthú nach ndéanfaidh siad difear do 
shláine an láithreáin maidir lena chuspóirí caomhantais .i. 
trí mheasúnú cuí a dhéanamh de réir Airteagal 6(3) de 
Threoir an CE maidir le Gnáthóga. 
 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 1 A chinntiú go 
mbeidh gach plean agus gach tionscadal a bhaineann le 
giniúint nó soláthar fuinnimh nó líonraí teileachumarsáide 
faoi réir Scagadh Measúnaithe Chuí agus go ndéanfar 
Measúnú Cuí ar na pleananna nó ar na tionscadail sin a 
bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu, ina n-aonar 
nó i gcomhar le pleananna nó le tionscadail eile, ar 
láithreán (nó láithreáin) Natura 2000.  
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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9  
Cultúr 
 

Ginearálta  Tá raon beart maolaithe sa Chaibidil seo atá 
deartha chun cosaint a thabhairt do láithreáin 
a bhfuil tábhacht bithéagsúlachta ag baint leo 
lena n-áirítear láithreáin Natura 2000.  
 

Tagairt do chosaint Láithreán Eorpach in 9.7.2.1. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 1 Bithéagsúlacht an 
Chontae a chosaint agus a chaomhnú agus iarracht a 
dhéanamh í a fheabhsú.  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 2 Bearta a chur chun 
cinn chun an bhithéagsúlacht a chosaint sa phróiseas 
bainistíochta forbartha trí ghnáthóga a chruthú nó a 
fheabhsú nuair is féidir. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 5 Gan cead a 
thabhairt d’fhorbairt i Limistéir Chaomhantais Speisialta 
ainmnithe, nó i Limistéir faoi Chosaint Speisialta, ná i 
Limistéir Oidhreachta Náisiúnta ná i limistéir a bhfuiltear 
ag moladh go ndéanfar iad a ainmniú ná gar d’aon 
cheann de limistéir den sórt sin thar thréimhse an phlean, 
ach amháin nuair a bheidh measúnú déanta chun 
sástachta Chomhairle Contae na Mí, i gcomhairle leis an 
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ina dtugtar 
le fios nach mbeidh aon drochthionchar suntasach ag an 
bhforbairt bheartaithe ar shláine an láithreáin. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 6 Aird a thabhairt do 
thuairimí agus do threoir na Seirbhíse Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra i leith forbartha atá beartaithe i 
gcás ina bhfuil seans ann go bhféadfadh tionchar a bheith 
ag a leithéid d'fhorbairt ar láithreán ainmnithe Eorpach nó 
Náisiúnta nó ar láithreán a bhfuil sé molta go ndéanfar é a 
ainmniú mar láithreán den sórt sin.  
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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9  
Cultúr (ar 
lean) 
 

Eolas 
Ginearálta (ar 
lean) 

 BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 7 Dul i mbun 
suirbhéanna iomchuí agus sonraí a bhailiú chun fianaise a 
sholáthar le cabhrú le Comhairle Contae na Mí a 
hoibleagáidí faoi Airteagal 6 de na Treoracha maidir le 
Gnáthóga a chomhlíonadh, ach acmhainní a bheith ar fáil 
chuige. 
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 3 A chinntiú go 
ndéanfar Measúnú Cuí i gcomhréir le hAirteagal 6(3) agus 
le hAirteagal 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga, agus i 
gcomhréir le Appropriate Assessment of Plans and 
Projects in Ireland – Guidance for Planning Authorities, 
2009 agus i gcomhréir le doiciméid treorach iomchuí ón 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ón 
gCoimisiún Eorpach, maidir le haon phlean nó tionscadal 
nach bhfuil baint dhíreach aige leis an láithreán nó nach 
bhfuil riachtanach do bhainistíocht an láithreáin ach ar 
dhócha go mbeadh tionchar suntasach aige ar láithreá(i)n 
Natura 2000, leis féin nó in éineacht le pleananna nó le 
tionscadail eile, i bhfianaise chuspóirí caomhnaithe an 
láithreáin. 
  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 4 Cosaint agus 
caomhnú a dhéanamh ar luach caomhnaithe na limistéar 
sin atá aitheanta ag Aire na Roinne Ealaíon, Oidhreachta 
agus Gaeltachta mar limistéir a d’fheadfaí a ainmniú mar 
Limistéir Chaomhantais Speisialta, nó mar Limistéir faoi 
Chosaint Speisialta, nó mar Limistéir Oidhreachta 
Náisiúnta agus gach láithreán eile a d'fhéadfaí a mholadh 
lena ainmniú i rith shaolré an Phlean seo. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

9  
Cultúr (ar 
lean) 
 

Eolas 
Ginearálta (ar 
lean) 

 CUSPÓIR: BONNEAGAR GLAS 3 Spreagadh a thabhairt, de 
bhun Airteagal 10 den Treoir maidir le Gnáthóga, do 
bhainistiú ghnéithe an tírdhreacha, amhail teorainneacha 
traidisiúnta páirce, atá tábhachtach ó thaobh 
chomhleanúnachas éiceolaíoch líonra Natura 2000 de 
agus atá lánriachtanach i gcomhair imirce, scaipeadh agus 
mhalartú géiniteach na speiceas fiáin. 
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 5 Oibriú i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara ábhartha ar 
láithreán oiriúnach (nó ar láithreáin oiriúnacha) portaigh 
chun an cleachtas is fearr a léiriú maidir le caomhnú agus 
bainistiú inbhuanaithe thailte portaigh mar aon le teicnící 
athchóirithe agus a luach oidhreachta agus oideachais a 
léiriú, faoi réir Measúnacht Tionchair Éiceolaíochta agus 
Scagadh maidir le Measúnacht Chuí de réir mar is cuí. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

Ginearálta Nuair a dhéantar forbairt tuaithe a chur chun 
cinn is féidir leis sin tionchair a bhaineann le 
tógáil agus forbairt a bheith aige ar cháilíocht 
an uisce, ar chaillteanas gnáthóige agus cur 
isteach ar speicis íogaire laistigh de roinnt 
Limistéir Chaomhantais Speisialta is iarrthóirí 
agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta sa 
Chontae agus i bpurláin.  

CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 9 A 
áirithiú go mbeidh pleananna agus tionscadail a 
bhaineann le forbairt tuaithe faoi réir Scagadh 
Measúnachta Cuí agus go ndéanfar Measúnacht Chuí ar 
na pleananna nó ar na tionscadail sin a bhféadfadh 
éifeacht shuntasach a bheith acu, ina n-aonar nó i 
gcomhar le pleananna nó le tionscadail eile, ar láithreán 
(nó láithreáin) Natura 2000. 
 
 

10  
Forbairt 
Tuaithe 
 
   

10.10  
Foraoiseacht 

"Foraoiseacht a fhorbairt go scála agus i slí ina 
mbaintear amach an cion tairbhe is mó agus is 
féidir d’fholláine eacnamaíoch agus shóisialta 
an Chontae ar bhonn inbhuanaithe agus atá 
comhoiriúnach le cosaint an chomhshaoil." 
 
Bíonn éifeachtaí tromchúiseacha suntasacha 
ag foraoisiú agus ag dífhoraoisiú ar láithreáin 
Natura 2000 mura maolaítear iad mar gheall ar 
chur isteach ar fána íogair, mar gheall ar 
chreimeadh de bharr uisce dromchla 
méadaithe a bheith ag rith chun srutha agus 
mar gheall ar chaillteanas gnáthóige.  

BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 18 Seachaint na 
dífhoraoiseachta nó na foraoiseachta tráchtála laistigh de 
láithreáin Natura 2000 a sheachaint mura mbaineann sé 
go díreach le bainistíocht an láithreáin dá leasanna 
cáilitheacha. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

10  
Forbairt 
Tuaithe 
(ar lean) 
 

10.12 An 
Tionscal 
Eastóscach 
agus 
Táirgeadh 
Ábhar Tógála 

"Soláthairtí imleora d’acmhainní cumascán a 
éascú chun freastal ar riachtanais fháis an 
Chontae agus an réigiúin i gcoitinne sa 
todhchaí agus chun dul i ngleic le 
príomhthionchair chomhshaoil, thráchta agus 
shóisialta, agus sonraí maidir le hathshlánú a 
chur ar fáil."   
 
Bíonn éifeachtaí tromchúiseacha suntasacha 
ag tionscail eastóscacha ar láithreáin Natura 
2000 mura maolaítear iad mar gheall ar tháblaí 
uisce a íostarraingt laistigh d'uiscígh, mar 
gheall ar rith chun srutha uisce dromchla agus 
cur isteach ar speicis íogaire.  

BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 21 A áirithiú go 
ndéanfaidh tionscadail a bhaineann leis an tionscal 
eastóscach scagadh maidir le Measúnacht Chuí de réir 
Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga, nuair 
is gá. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

10  
Forbairt 
Tuaithe 
(ar lean) 
 

Riachtanais 
Theicniúla 
 
10.19.3  
Diúscairt 
Fuíolluisce 
 
 
 

"De ghnáth, déantar fuíolluisce ó fhorbairtí 
cónaithe i limistéir gan seirbhísí a scaipeadh 
faoi thalamh. Ba cheart go ndéanfaí saoráidí 
cóireála fuíolluisce aonair a shuí, a thógáil agus 
a chothabháil de réir na gcaighdeán is airde le 
haghaidh tionchair íosta ar cháilíocht an uisce 
agus ar cháilíocht an screamhuisce go háirithe 
a áirithiú."  
 

Tá an baol ann go mbeidh éifeachtaí 
tromchúiseacha ag umair sheipteacha atá gar 
do láithreáin Natura 2000 a bhraitheann ar 
ardchaighdeáin uisce.  

  

BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 52 A áirithiú go 
ndéantar ionaid cóireála fuíolluisce trína ndéantar 
sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin 
chósta Natura 2000 a chothabháil go cuí agus a 
uasghrádú sula gcuirfear ualú breise orthu lena sárófaí a 
gcumas d’fhonn cáilíocht an uisce a chosaint, de réir mar 
is gá.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 53 Dea-chleachtas a chur 
chun cinn maidir le láithreánú agus dearadh umar 
seipteach, agus na humair atá ann cheana a chothabháil.  
Déanfar grinn-iniúchadh ar iarratais laistigh de 2km ó 
shruthchúrsaí dhobharcheantar na Bóinne. Ní bheidh 
drochthionchar ag tograí sa réimse sin ar cháilíocht an 
uisce áitiúil a d’fhéadfadh cur isteach ar leasanna 
cáilitheacha maidir leis an iarrthóir le bheith ceaptha mar 
Limistéar Caomhantais Speisialta nó leis an Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta. 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

11  
Caighdeáin 
Forbartha 
   
   
   
   
   

11.2.2.2 Na 
Critéir maidir 
le Dearadh 
Cónaithe: 
Tithe 

"I gcás go bhfuil forbairtí cónaithe gar do 
shaoráidí reatha nó d’fhóntais nádúrtha nó i 
gcás go measann Comhairle Contae na Mí go 
rachadh sé chun leasa dhea-phleanáil agus 
fhorbairt inbhuanaithe an cheantair, féadfaidh 
Comhairle Contae na Mí ranníocaíocht 
airgeadais a iarraidh i dtreo soláthar spás 
oscailte poiblí nó saoráidí caitheamh aimsire sa 
cheantar níos leithne in ionad spás oscailte 
poiblí a bheith laistigh den fhorbairt féin.  
 
D'fhéadfadh sé sin brú breise a chur ar 
spásanna nádúrtha a bhféadfadh sé gur 
láithreáin Natura 2000 iad atá íogair do chur 
isteach. 

Cuir isteach "Má mholtar bearta forbartha chun an cur 
chuige seo a leanúint, ní mór don iarratasóir a chinntiú 
nach mbeidh aon éifeachtaí tromchúiseacha díreacha nó 
indíreacha ag an bhforbairt ar shláine láithreán Natura 
2000. Beidh oibleagáid ar iarratasóirí cloí le hAirteagal 
6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga maidir leis sin." 
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Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

11  
Caighdeáin 
Forbartha 
(ar lean) 
 

11.5  
Saoráidí 
Spóirt 

"Féadfaidh an Chomhairle i gcásanna áirithe a 
mheas go bhfuil sé iomchuí cead sealadach a 
bhronnadh chun deis a thabhairt measúnú níos 
iomláine a dhéanamh ar thionchar bheidh ag 
leibhéil torainn agus ag aon chur isteach nó 
núis a d’fhéadfadh a bheith ann." 
 
D'fhéadfadh sé sin brú breise a chur ar 
spásanna nádúrtha a bhféadfadh sé gur 
láithreáin Natura 2000 iad atá íogair do chur 
isteach.  
 

Cuir isteach "Ach amháin nuair a d'fhéadfadh baint a 
bheith ag tionchair an torainn nó an chur isteach le leas 
cáilitheach/leas caomhantais i láithreán Natura 2000..." 
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11.10  
Stáisiúin 
Seirbhíse 
Peitril 

Tá nasc déanta idir stáisiúin peitril a bhfuil 
tancanna stórála faoi thalamh acu agus éilliú 
na talún agus uisce dromchla. D'fhéadfadh 
meath a theacht ar cháilíocht an uisce i 
láithreáin uisceacha Natura 2000 cosúil le 
Limistéir Chaomhantais Speisialta is iarrthóirí 
na Bóinne agus na hAbhann Duibhe.  

Cuir isteach "Ba chóir go mbreithneofaí i dtograí le 
haghaidh stáisiún peitril an baol a bhaineann le héilliú 
hidreacarbóin ar láithreáin Natura 2000 agus 
screamhuisce." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 

11  
Caighdeáin 
Forbartha 
(ar lean) 
   

11.13.2 
Forbairtí 
Muclaigh 
 
 
 

Tá riosca ag baint le muclaigh do Limistéir 
Chaomhantais Speisialta is iarrthóirí 
(uisceacha) toisc go ngineann siad dramhaíl i 
bhfoirm leachta agus sciodar a bhfuil baol láidir 
truaillithe ag baint leo. Nuair a bhíonn 
cinneadh á dhéanamh maidir le hiarratas ar 
shaoráid nua breathnaítear ar chomh gar is atá 
siad do Limistéar Caomhantais Speisialta is 
iarrthóir agus do Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta.  
 
 

Cuir isteach "Ba cheart go mbeadh aird faoi leith i dtograí 
ar an mbaol go bhféadfadh éifeachtaí suntasacha a bheith 
acu ar láithreáin Natura 2000."  
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11.14 An 
Tionscal 
Eastóscach 
agus 
Táirgeadh 
Ábhar Tógála 

Bíonn éifeachtaí tromchúiseacha suntasacha 
ag tionscail eastóscacha ar láithreáin Natura 
2000 mura maolaítear iad mar gheall ar tháblaí 
uisce a íostarraingt laistigh d'uiscígh, mar 
gheall ar rith chun srutha uisce dromchla agus 
cur isteach ar speicis íogaire. 

Cuir isteach "Ba cheart go mbeadh aird faoi leith i dtograí 
an tionscail eastóscaigh go bhféadfadh éifeachtaí 
suntasacha a bheith acu ar láithreáin Natura 2000 mar 
gheall ar íostarraingt screamhuisce nó truailliú uisce 
dromchla." 

11.15.2  
Fuinneamh 
Gaoithe 
 
 
 
 
 
 

Déanann fuinneamh gaoithe agus línte lastuas 
bagairt ar chosáin ina luíonn agus ina n-éiríonn 
éin gheimhrithe má tá siad lonnaithe lasmuigh 
de láithreáin Natura 2000.  
 
 
 
 
 

Cuir isteach "Is é aidhm an Phlean Forbartha seo beartas 
a chur chun cinn ina bhfabhraítear gan tionscadail 
fuinnimh gaoithe a lonnú ar láithreáin Natura 2000, ná ar 
láithreáin a thagann trasna ar an áit ina luíonn agus ina 
n-éiríonn éin gheimhrithe mura féidir a chruthú nach 
bhfuil aon bhaol ann do shláine na láithreán (trí 
mheasúnacht chuí a dhéanamh orthu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caibidil Cuid/ Beart/ 

Cuspóir 
Tionchar Suntasach Dóchúil Féideartha Maolú 
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11.15.3 
Hidrea-
fhuinneamh 

Bíonn raon tionchar ag tionscadail 
hidreafhuinnimh istigh sa sruth agus lasmuigh 
den chainéal araon.  

Cuir isteach:  
 "Ba cheart go mbeadh measúnú iomchuí ag gabháil le 

haon togra hidreafhuinnimh laistigh de 
dhobharcheantar na Bóinne ina dtugtar aghaidh ar an 
tionchar a d'fhéadfadh a bheith ar chaillteanas 
gnáthóige cois bruaigh, ar bhradán agus ar loimprí 
agus an tionchar ar mhadraí uisce. 

 
 Ba chóir go ngabhfadh measúnú iomchuí le haon 

togra ar fhuinneamh taoide nó tonnta ina dtugtar 
aghaidh ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar 
éin gheimhridh, ar ghnáthóga cois cósta agus ar a 
gcuid éiceachórais thacaíochta." 

 

11  
Caighdeáin 
Forbartha 
(ar lean) 
 

11.16  
Soilsiú Poiblí 

Tá soilsiú limistéar poiblí gar don Bhóinn in 
ann cur isteach ar mhadraí uisce.  

Cuir isteach: "I gcás tograí soilsithe phoiblí i bhfoisceacht 
100m den Bhóinn, ba chóir go mbreithneofaí an 
fhéidearthacht go mbeadh éifeachtaí suntasacha acu ar 
speicis íogaire." 
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3.4. Idirghníomhaíocht le Pleananna eile 
 
Éilítear le Treoir an CE maidir le Gnáthóga agus le Rialacháin na gComhphobal Eorpach maidir le 
Gnáthóga 2011 gur chóir measúnú a dhéanamh ar an tionchar ar láithreáin Natura 2000 ón 
bplean nó ón tionscal atá i gceist agus freisin i dteannta pleananna agus tionscadal eile a 
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar na láithreáin Natura 2000 sin.  
 
Sa phróiseas scagtha aithníodh na pleananna a d'fhéadfadh gníomhú i gcomhar leis an 
Dréachtphlean Forbartha chun éifeachtaí suntasacha a bheith acu ar láithreáin Natura 2000 i 
gContae na Mí agus a phurláin. Aithnítear sa Chuid seo cibé an ndearnadh Measúnacht Chuí ar na 
Pleananna seo iad féin toisc go meastar má ghlactar Plean tar éis Measúnacht Chuí a dhéanamh 
air nach féidir leis ansin éifeachtaí tromchúiseacha suntasacha a bheith aige ar láithreáin Natura 
2000.  
 
Toisc go ndéanfar leasú ar Phleananna Limistéir Áitiúil i gContae na Mí tar éis Dréachtphlean 
Forbartha an Chontae a ghlacadh, déanfar a Measúnacht Chuí féin ar na Pleananna Áitiúla sin 
nuair is gá agus cuirfear san áireamh na héifeachtaí carnacha ar an scála sin, go háirithe 
éifeachtaí na dtionscadal ar féidir leo gníomhú i gcomhar le cinn eile agus a aithnítear ar scála 
áitiúil.  Beidh na leasuithe/hathruithe ar na Pleananna sin i gcomhréir leis na Beartais agus 
Cuspóirí a bhfuil tuairisc orthu i dTábla 7. Dá bhrí sin meastar nach mbeidh éifeachtaí suntasacha 
ag na leasuithe/hathruithe féin ar láithreáin Natura 2000. Dá bhrí sin ní thuartar go mbeidh 
tionchar tromchúiseach carnach ag Pleananna Limistéir Áitiúil, ar an gcoinníoll go gcloífidh siad le 
Plean Forbartha an Chontae.  
 
Díríodh sa mheasúnacht tionchair charnach/le chéile ar na Pleananna Forbartha Contae eile a 
raibh an baol is airde acu tionchar a bheith acu ar láithreáin Natura 2000 a bhféadfadh tionchar a 
bheith ag Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí orthu. Tá pleananna ardleibhéil eile lena 
bhféadfaí bonneagar a chur chun cinn comhtháite laistigh den Dréachtphlean Forbartha féin agus 
measúnú déanta orthu mar sin.   
 

 Plean Forbartha Chontae Fhine Gall 2011-2017 
o Aithnítear an baol go mbeidh tionchar ag úsáideoirí áineasa na trá ag Limistéar 

faoi Chosaint Speisialta Abhainn agus Chladach na hAiní agus tá beartais 
comhtháite sa Phlean lena chinntiú go ndéantar Measúnacht Chuí i gcás tograí 
den sórt sin. Tugadh aghaidh ar thionchair charnacha mar gheall ar dhaonraí 
méadaithe in Oirthear na Mí agus i bhFine Gall, ar Inbhir Rogerstown agus 
Mhullach Íde agus rinneadh é sin le beartais mhaolaithe i bPlean Forbartha 
Contae Fhine Gall.  
 

 Plean Forbartha Chontae Chill Dara 2011-2017  
o Foilsíodh Tuarascáil Scagtha in éineacht leis an bPlean, ina nglactar an dearcadh 

gur seachnaíodh tionchair trí bheartais oiriúnaitheacha a úsáid. Ní thugtar 
aghaidh shonrach ar na tionchair ar Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
Ghleann an Rí/Carton atá roinnte leis an Mí.  

o Tugtar aghaidh ar na tionchair ar an Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
seo i dTuarascáil Scagtha Phleananna Limistéir Áitiúil 2010 Léim an Bhradáin 
agus Bhaile na gCailleach. Measadh nach raibh aon tionchair i gceist toisc gur 
tugadh aghaidh orthu le beartais mhaolaithe a bhain leis an mbealach 
bruachánach a chosaint.  
 

 Plean Forbartha Chontae na hIarmhí 2008-2014 
o Tá na Limistéir Chaomhantais Speisialta is iarrthóirí agus na Limistéir faoi 

Chosaint Speisialta seo a leanas á roinnt ag contaetha na Mí agus na hIarmhí: 
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Portach Mounty Hevey, An Loch Bán agus Lough Glass, Loch Bán an Eanaigh, 
Ben Loughs agus An Loch Dubh, Portaigh Moneybeg agus Clareisland, Loch 
Síleann agus an Bhóinn agus An Abhainn Dubh. Ní cosúil go ndearnadh 
Measúnacht Chuí ar Phlean Forbartha an Chontae faoi Airteagal 6(3) de Threoir 
an CE maidir le Gnáthóga.  

o D'fhéadfadh éifeachtaí tromchúiseacha a bheith ag beartais straitéiseacha a 
bhaineann le caitheamh aimsire agus turasóireacht a chur chun cinn i Lochanna 
an Chontae. Níl siad sin eisiata ón Measúnacht Chuí ar leibhéal an tionscadail 
agus mheasfaí nach gceadófar tograí den sórt sin má bhíonn tionchar acu ar 
shláine na láithreán seo.  

o Tá foráil i mBeartais P-EH 7 agus 8 le haghaidh chosaint ghinearálta na láithreán 
sin. Níl Beartas P-EH 10 cruinn anois tar éis na Rialachán maidir le Gnáthóga 
2011 agus tar éis bhreithiúnais an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an gcaoi ar 
chuir Éire Treoir an CE maidir le Gnáthóga i bhfeidhm.  

o Ní thuartar aon tionchar carnach toisc nach bhfuil aon bheartais shonracha ann 
ina gcuirtear forbairt chun cinn i nDréachtphlean Forbartha Chontae na Mí.  

 
 Plean Forbartha Chontae Lú 2009-2015 

o Roinneann an Lú agus an Mhí Limistéar faoi Chosaint Speisialta Inbhear na 
Bóinne, Limistéar Caomhantais Speisialta is iarrthóir agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta na Bóinne agus na hAbhann Duibhe ar fad. Rinneadh measúnú ar 
bheartais mar chuid de Mheasúnacht Chuí chuimsitheach a rinneadh agus 
rinneadh athruithe chun na láithreáin shonracha sin a chosaint. Dá bharr sin ní 
thuartar go mbeidh aon tionchar carnach ann ó chur i bhfeidhm an Phlean seo. 
 

 Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2011-2017 
o Níl aon láithreáin Natura 2000 á roinnt ag an dá Chontae. Ag an gcéim scagtha 

cinneadh go bhféadfadh tionchar indíreach a bheith ann i gcás go gcuirfí isteach 
go tromchúiseach ar ghrúpaí éan i Limistéir faoi Chosaint Speisialta sa Mhí (Seil-
lacha, Guilbneach Earrdhubh, Feadóg Bhuí agus éin eile). 

o Moladh beartais chun foráil a dhéanamh chun cosaint a thabhairt do láithreáin 
chósta Natura 2000 i gCathair Bhaile Átha Cliath áit ina bhféadfaí speicis a roinnt 
leis an Ainí agus le láithreáin Inbhear na Bóinne sa Mhí. Dá bharr sin ní thuartar 
go mbeidh aon tionchar carnach ann ó chur i bhfeidhm an Phlean seo. 
 

 Plean Forbartha Chontae an Longfoirt 2009-2015  
o Tá foráil sa Mheasúnacht Chuí don Phlean seo le haghaidh raon beartas agus 

tiomantas cosanta chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 
mbeartas maolaitheach. Dá bharr sin ní thuartar go mbeidh aon tionchar carnach 
ann ó chur i bhfeidhm an Phlean seo ar Limistéar faoi Chosaint Speisialta Loch 
Cinnéile agus Loch Dhoire Each agus ar láithreáin i dtreo bhéal na habhann sa 
Mhí.   
 

 Plean Forbartha Chontae an Chabháin 2008-2014 
o Tá na Limistéir Chaomhantais Speisialta is iarrthóirí agus na Limistéir faoi 

Chosaint Speisialta seo a leanas á roinnt ag an Mhí agus an Cabhán: Loch 
Síleann, Portach Killyconny agus an Bhóinn agus an Abhainn Dubh. Ní cosúil go 
ndearnadh Measúnacht Chuí ar an bPlean Forbartha Contae is déanaí faoi 
Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga.  

o Níl aon imní shonrach ann maidir le bagairtí ar láithreáin Natura 2000 ach tá 
tagairtí do chur chun cinn rochtana agus d'fhóntais a bhaineann le haibhneacha 
agus lochanna ach tá beartais chosanta i bhfeidhm freisin chun tionchair 
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thromchúiseacha a chosc.  Dá bharr sin ní thuartar go mbeidh aon tionchar 
carnach ann ó chur i bhfeidhm an Phlean seo. 
 

 Plean Forbartha Chontae Uíbh Fhailí 2009-2015 
o Rinneadh scagadh ar an bPlean maidir le Measúnacht Chuí agus tugtar aghaidh 

go sonrach ar Bheartais a bhfuil sé mar aidhm leo láithreáin Natura 2000 a 
chosaint i gCaibidil 15 den Phlean seo.  

o Níl aon láithreáin Natura 2000 i bhfoisceacht 10km de theorainn na Mí/Uíbh Fhailí 
mar sin meastar gur beag an seans atá ann go mbeidh aon idirghníomhú idir na 
Contaetha sin.  

 
 Plean Forbartha Chontae Mhuineacháin 2013-2019  

o Ní aithnítear aon idirghníomhú le Contae na Mí i dTuarascáil Scagtha na 
Measúnachta Cuí ina ndéantar athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae 
Mhuineacháin. Tá gach ceann de na láithreáin i Muineachán agus sa Mhí 
lonnaithe níos faide ná 20km ón teorainn agus níl aon bhaol suntasach ann go 
mbeidh éifeachtaí le chéile i gceist leo.  

 
 Tuarascáil Chomhshaoil SEA ar an Staidéar Bainistíochta agus Measúnachta ar an Riosca 

Tuilte i bhFine Gall agus in Oirthear na Mí (2011)  
o Aithníodh san anailís straitéiseach seo ar riosca tuilte agus roghanna faoisimh go 

bhféadfadh tionchar a bheith ann ar Limistéar faoi Chosaint Speisialta Inbhear 
agus Cladach na hAiní mar gheall ar thograí claífoirt ag an Inse/Baile an 
Bhiataigh. Moladh go ndéanfaí na hoibreacha atá beartaithe ar Inbhear na hAiní 
idir mí Aibreáin agus Lúnasa chun príomhthréimhse imirce agus geimhridh na 
n-éan a sheachaint; torann a laghdú trí mhodhanna tógála cuí a úsáid; agus na 
cosaintí tuile agus an bóthar a bhrú siar, nó gnáthóg idirthaoideach nua a 
chruthú chun maolú a dhéanamh do ghnáthóg a bheadh i mbaol a caillte trí 
chúngach cósta.  
 

 Plean Bainistíochta Cheantar Abhantraí an Deiscirt (2008) 
o Tugadh le fios in athbhreithniú a rinneadh ar Mheasúnú ar Airteagal 6 go bhfuil 

na Bearta a mholtar sa Phlean ag teacht leis na beartais mhaolaitheacha i 
nDréachtphlean Forbartha an Chontae. Tacaíonn príomhcheisteanna mar stráicí 
maolánaithe feadh aibhneacha, speicis ionracha a smachtú, uasghrádú agus 
toilleadh na n-ionad cóireála fuíolluisce leis na Beartais sa Phlean.   
 

 Plean Bainistíochta Cheantar Abhantraí Idirnáisiúnta Loch nEathach-na Banna (2008) 
o Clúdaítear imeall thoir thuaidh na Mí sa Cheantar Abhantraí Idirnáisiúnta seo. 

Tugadh le fios in athbhreithniú a rinneadh ar Mheasúnú ar Airteagal 6 go bhfuil 
na Bearta a mholtar sa Phlean ag teacht leis na beartais mhaolaitheacha i 
nDréachtphlean Forbartha an Chontae ar an mbealach céanna leis an ERBDMP.  
 

 Plean Bainistíochta Cheantar Abhantraí Idirnáisiúnta na Sionainne (2008) 
o Is é Ceantar Abhantraí Idirnáisiúnta Shionainne an ceantar abhantraí is mó in 

Éirinn, ina gcuimsítear limistéar talún thart ar 18,000km2 agus ina n-áirítear 
limistéar fairsing de lár na hÉireann, óna fhoinse i gContae an Chabháin go dtí 
béal Inbhear na Sionainne. Ní dhraenálann sé ach píosa beag den chuid thiar de 
Chontae na Mí taobh amuigh de dhobharcheantar na Bóinne. 

o Tugadh le fios in athbhreithniú a rinneadh ar Mheasúnú ar Airteagal 6 go bhfuil 
na Bearta a mholtar sa Phlean ag teacht leis na beartais mhaolaitheacha i 
nDréachtphlean Forbartha an Chontae ar an mbealach céanna leis an ERBDMP. 
Níl aon riosca suntasach go mbeidh éifeachtaí le chéile i gceist. 
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 Heritage Capital- Marketing Tourism in Meath 2005 – 2010 (Príomhcheantar Oidhreachta - 

Margaíocht ar Thurasóireacht sa Mhí) 
o Cé nach cosúil go ndearnadh aon Mheasúnacht Chuí ar an Straitéis, tá roinnt 

moltaí inti ina bhfuil forluí le Beartais chosanta i nDréachtphlean Forbartha an 
Chontae. Is sampla amháin de sin ná moltaí chun na tránna a chosaint ó 
pháirceáil agus dóthain páirceála a sholáthar agus ómós á thabhairt ag an am 
céanna don ghá atá leis na láithreáin ainmnithe a chosaint.  

o Tugtar faoi deara gur ullmhaíodh an Straitéis seo nuair a bhí ré an Tíogair 
Cheiltigh i mbarr réime agus níl an brú a bhí ann forbairtí óstáin agus áineasa a 
fhorbairt inmharthana níos mó. D'fhéadfadh forbairtí den sórt sin a bheith i 
gcoimhlint le cosaint roinnt de na láithreáin Natura 2000.  
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3.5. Achoimre ar na Beartais lena gcosnaítear láithreáin Natura 2000 ar 
leith.  
 
Léirítear achoimre ar na Beartais agus Cuspóirí a fheidhmíonn le chéile chun na láithreáin Natura 
2000 ar leith a chosaint i dTábla 8 thíos. Ní chuimsítear na Beartais ná na Cuspóirí cosantacha nó 
leasaitheacha sa liosta seo, ach aithnítear iad siúd a thugann faoi íogaireachtaí ar leith na 
láithreán.  
 
Tábla 8: Beartais lena gcosnaítear láithreáin Natura 2000 ar leith. 
 
Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
LIMISTÉIR CHAOMHANTAIS SPEISIALTA IS IARRTHÓIRÍ 
Cósta agus 
Inbhear na 
Bóinne  

 Cáilíocht an uisce  
 Athruithe ar gheomoirfeolaíocht 

an chósta 
 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 10; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 11; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 39; 
CUSPÓIR: IOMPAR 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 8; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
BEARTAS: IOMPAR 27; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 14; 
BEARTAS: FUINNEAMH & 
CUMARSÁID 23; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9 

An Bhóinn agus 
An Abhainn Dubh  

 Athruithe ar screamhuisce in aice 
le seascann alcaileach 

 Tionchar díreach agus indíreach 
ar fhoraoisí gláracha 

 Cur isteach ar phoill madraí uisce  
 Baic i sruthanna a chuireann 

isteach ar thaisteal iasc    

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 39; 
CUSPÓIR: IOMPAR 8;  
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
BEARTAS: IOMPAR 27; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 2; BEARTAS: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 11; 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 7; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 14; 
BEARTAS: FUINNEAMH & 
CUMARSÁID 23; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 52; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 53       

Gleann na Rí / 
Carton 

 Athruithe ar screamhuisce in aice 
le fuaráin 

 Cáilíocht an uisce agus athruithe 
ar chóras tuilte. 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
BEARTAS: IOMPAR 27; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 2; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 14; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9 

Portach Shliabh 
Hevey  

 Astarraingt uisce 
 Baint móna 
 Foraoisiú 
 Draenáil  

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 2; BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21       

An Loch Bán, 
Lochanna na 
Binne agus An 
Loch Dubh  

 Cáilíocht an uisce 
 Speicis Ionracha 
 Astarraingt uisce 

 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 14; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 21              

An Loch Bán agus 
An Loch Glas 

 Cáilíocht an uisce 
 Speicis Ionracha 
 Astarraingt uisce 

 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 14; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 21              

Portach 
Killyconny 

 Astarraingt uisce 
 Baint móna 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
(Cloghbally)  Foraoisiú 

 Draenáil 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 2; BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21       

Portaigh 
Moneybeg agus 
Clareisland  

 Astarraingt uisce 
 Baint móna 
 Foraoisiú 
 Draenáil 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 2; BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21      

Loch Léinn  Cáilíocht an uisce 
 Speicis Ionracha 
 Astarraingt uisce  

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11;  BEARTAS: 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 21              

Cuan Bhaile Dúill   Gníomhaíochtaí áineasa CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3      

Inbhear Mhullach 
Íde  

 Gníomhaíochtaí áineasa CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3      

Inbhear 
Rogerstown  

 Gníomhaíochtaí áineasa CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3      

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir Cheann 
Chlochair 

 Gníomhaíochtaí áineasa CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9      

LIMISTÉIR FAOI CHOSAINT SPEISIALTA 
Inbhear na 
Bóinne 

 Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 39; 
CUSPÓIR: IOMPAR 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 8; 
CUSPÓIR: IOMPAR 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
9BEARTAS: IOMPAR 27; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11; BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9      

Inbhear agus 
Cladach na hAiní 

 Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha  

 Cáilíocht an uisce.  

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 39; 
CUSPÓIR: IOMPAR 8;  
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
BEARTAS: IOMPAR 27; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 12; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 14; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21       

Loch Síleann  Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha  

 Cáilíocht an uisce 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 7; BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21       

An Bhóinn agus 
An Abhainn Dubh 

 Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha  

 Cáilíocht an uisce 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 39; 
CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 10; 
CUSPÓIR: IOMPAR 2; 
CUSPÓIR: IOMPAR 8; 
CUSPÓIR: IOMPAR 9; 
BEARTAS: IOMPAR 27; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 8; 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 11; CUSPÓIR: 
SEIRBHÍSÍ UISCE 7; 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ 
UISCE 14; BEARTAS: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 18; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 21; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 52; BEARTAS: 
FORBAIRT TUAITHE 53      

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Oileán 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte2.   

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 

                                                           
2 Daonra den speiceas céanna atá scartha go spásúil ach a d’fhéadfadh idirghníomhú lena chéile 
ar leibhéal éigin.  
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
an Bhulla GHEILLEAGRACH 9: 

BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3   

(Cuan Bhaile Átha 
Cliath Theas) 
Dumhach Thrá, 
Inbhear an 
Tulcha  

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte   

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3        

Cuan Bhaile Dúill   Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte   

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3        

Inbhear 
Rogerstown 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3        

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Inbhear 
Shoird / an 
Mhóinéir Leathain 
(Inbhear 
Mhullach Íde) 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte   

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9: 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR: 
OIDHREACHT NÁDÚRTHA 
3        

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Chuan 
Dhún Dealgan 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 9; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5        

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Cinnéile agus 
Loch Dhoire Each 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
BEARTAS: OIDHREACHT 
NÁDÚRTHA 5; CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9       

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Cuspóir/Beart Maolaithe 
Phortach Garriskil STRAITÉISEACH: 

FORBAIRT TUAITHE 9; 
BEARTAS: FORBAIRT 
TUAITHE 21        

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Dairbhreach 

 Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí comhroinnte 

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9 

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Ainninn 

 Éifeacht indíreach ar 
mhéiteadhaonraí comhroinnte.  Is 
dócha go mbeadh daonraí á 
gcomhroinnt aige le Loch Síleann 
(laistigh den Mhí).  

CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2; 
CUSPÓIR 
STRAITÉISEACH: 
FORBAIRT TUAITHE 9 

 
 
3.6. Freagrachtaí maidir le beartais maolaithe a chur i bhfeidhm 
  
Tá an fhreagracht maidir leis an bPlean Forbartha Contae a chur i bhfeidhm ar an Údarás 
Pleanála amháin tríd an bpróiseas Cead Pleanála. Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo forbairt a 
dhéanamh laistigh den Chontae a dheimhniú go bhfuil a n-iarratas comhsheasmhach leis na 
Beartais agus na Cuspóirí atá sa Phlean. Moltar go láidir d’iarratasóirí freisin tabhairt faoi na 
moltaí a sholáthraítear i gCuid 3.8 den Tuarascáil Tionchair Natura seo nuair atá sciathadh á 
dhéanamh do Mheasúnacht Chuí agus do phleananna agus do thionscadail a bheartaítear faoin 
bPlean Forbartha Contae.  
 
Ní mór d’iarratasóirí faisnéis a sholáthar chun cur ar chumas an Údaráis Phleanála an t-iarratas a 
sciathadh agus cinneadh a dhéanamh an bhfuil gá le Céim 2.  
 
3.7. Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na mbeartas 
 
Cé nach bhfuil aon cheanglas dlíthiúil ann monatóireacht a dhéanamh ar aschur phróiseas na 
Measúnachta Cuí, tá oibleagáid ann monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Phlean 
Forbartha an Chontae trí bhíthin Threoir SEA an CE mar a chuirtear i bhfeidhm in Éirinn é. 
D’fhéadfadh sé go mbeadh bearta teagmhasachta le cur i bhfeidhm má tá fianaise ann nach féidir 
Beartais ná Cuspóirí a chur i bhfeidhm go rathúil.  
 
 
3.8. Moltaí maidir le Measúnachtaí Cuí ar Phleananna agus ar Thionscadail 
faoin Dréachtphlean Forbartha Contae.  
 
 
Úsáideadh próiseas na Measúnachta Cuí chun Dréachtphlean Forbartha Contae a ullmhú ionas 
gur féidir é a chur i bhfeidhm go rathúil gan drochthionchar a bheith aige ar shláine láithreáin 
Natura 2000. Tá go leor de na beartais maolaithe ag brath ar sciathadh dá éis don Mheasúnacht 
Chuí nó do Chéim 2 de Phleananna amach anseo d’éagsúlachtaí díobh sin agus de thionscadail.  
 
D’fhonn soiléireacht a chur ar fáil d’iarratasóirí féideartha agus mar bhonn eolais don sciathadh 
agus do Mheasúnachtaí Cuí ar éagsúlachtaí ar Phleananna Limistéir Áitiúil, tugtar léiriú i dTábla 9 
ar scóip na faisnéise ar chóir a sholáthar don Údarás Pleanála chun cur ar a gcumas (a) sciathadh 
a dhéanamh ar an iarratas don riachtanas Measúnacht Chuí a dhéanamh (b) Measúnacht Chuí a 
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dhéanamh ar bhonn faisnéise arna sholáthar dóibh i bhfoirm Ráiteas Tionchair Natura (i gcás 
tionscadail) nó Tuarascáil Tionchair Natura (i gcás Pleananna). 
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Tábla 9: Faisnéis a mholtar a chur ar fáil nuair atáthar ag tabhairt faoi fhorbairtí féideartha a dhéanfaidh difear do láithreáin 
Natura 2000 
 
Láithreán Íogaireacht/bagairt Scagadh don Mheasúnacht Chuí Sonraí ón Measúnacht Chuí 
LIMISTÉAR CAOMHANTAIS SPEISIALTA IS IARRTHÓIR  
Cósta agus 
Inbhear na 
Bóinne  

Cáilíocht an uisce  
Athruithe ar 
gheomoirfeolaíocht an 
chósta. 
 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
sceitheadh/rith chun srutha chuig 
an Limistéar Caomhantais 
Speisialta is iarrthóir go díreach/go 
hindíreach.  

 Oibreacha ar an gcósta 
  

 An cineál sceite, an tionchar féideartha 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air.  

 An cineál oibreacha cósta, an tionchar 
féideartha agus conas is féidir maolú a 
dhéanamh air. 

An Bhóinn agus 
An Abhainn Dubh  

Athruithe ar screamhuisce in 
aice le seascann alcaileach.  
Tionchar díreach agus 
indíreach ar fhoraoisí 
gláracha.  
Cur isteach ar phoill madraí 
uisce  
Baic i sruthanna a chuireann 
isteach ar thaisteal iasc.    

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
idirghníomhú le screamhuisce. 

 Láthair i gcomparáid le coillearnach 
ghlárach aitheanta. 

 An fhéidearthacht go gcuirfí isteach 
ar mhadraí uisce (d’fhéadfadh sé 
go mbeadh suirbhé mar bhunús le 
breithiúnais). 

 An fhéidearthacht maidir le 
hoibreacha sa sruth  

 

 An cineál tionchair ar screamhuisce 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga 
 Láthair agus gníomhaíocht na madraí 

uisce 
 Sonraí aitheanta maidir le 

bradán/loimpre nó idirshuíomh bunaithe 
ar ghnáthóg. Gá le suirbhéanna má tá 
oibreacha sa sruth i limistéir sceathraí.  

 An cineál tionchair fána agus conas is 
féidir maolú a dhéanamh air.  

Gleann na Rí / 
Carton 

Athruithe ar screamhuisce in 
aice le fuaráin.  
Cáilíocht an uisce agus 
athruithe ar chóras tuilte. 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
idirghníomhú le screamhuisce. 

 Láthair i gcomparáid le fuaráin 
aitheanta. 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
sceitheadh/rith chun srutha chuig 
an Limistéar Caomhantais 
Speisialta is iarrthóir go díreach/go 
hindíreach.  
 

 An cineál tionchair ar screamhuisce 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air. 

 An cineál sceite, an tionchar féideartha 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air.  
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Scagadh don Mheasúnacht Chuí Sonraí ón Measúnacht Chuí 
Portach Shliabh 
Hevey  

Astarraingt uisce,  
Baint Móna,  
Foraoisiú 
Draenáil  

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
idirghníomhú le screamhuisce. 

 An fhéidearthacht go gcaillfí / go 
n-athrófaí gnáthóg.  

 An cineál tionchair ar screamhuisce 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air.  

An Loch Bán, 
Lochanna na 
Binne agus An 
Loch Dubh  

Cáilíocht an uisce 
Speicis Ionracha 
Astarraingt uisce 
 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
astarraingt/sceitheadh/rith chun 
srutha chuig/ón Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
go díreach/go hindíreach. 

 An fhéidearthacht go gcuirfí isteach 
ar thearmann nó ar shaolré na 
cráifisce liathdhoinne.   

 An cineál idirghníomhú uisce dromchla, 
an tionchar féideartha agus conas is 
féidir maolú a dhéanamh air.  

 An cineál tionchair fána agus conas is 
féidir maolú a dhéanamh air. 

 

An Loch Bán agus 
An Loch Glas 

Cáilíocht an uisce 
Speicis Ionracha 
Astarraingt uisce 
 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
astarraingt/sceitheadh/rith chun 
srutha chuig/ón Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
go díreach/go hindíreach. 

 

 An cineál idirghníomhú uisce dromchla, 
go háirithe athruithe ar chothaithigh 
agus ar pH, an tionchar féideartha agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air.  

 

Portach 
Killyconny 
(Cloghbally) 

Astarraingt uisce  
Baint móna  
Foraoisiú 
Draenáil 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
idirghníomhú le screamhuisce. 

 An fhéidearthacht go gcaillfí / go 
n-athrófaí gnáthóg.  

 An cineál tionchair ar screamhuisce 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air.  

Portaigh 
Moneybeg agus 
Clareisland  

Astarraingt uisce,  
Baint móna  
Foraoisiú 
Draenáil 

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
idirghníomhú le screamhuisce. 

 An fhéidearthacht go gcaillfí / go 
n-athrófaí gnáthóg.  

 An cineál tionchair ar screamhuisce 
agus conas is féidir maolú a dhéanamh 
air. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air.  

Loch Léinn Cáilíocht an uisce 
Speicis Ionracha 
Astarraingt uisce  

 An fhéidearthacht go dtarlódh 
astarraingt/sceitheadh/rith chun 
srutha chuig/ón Limistéar 
Caomhantais Speisialta is iarrthóir 
go díreach/go hindíreach. 

 An cineál idirghníomhú uisce dromchla, 
an tionchar féideartha agus conas is 
féidir maolú a dhéanamh air.  

 An cineál tionchair fána agus conas is 
féidir maolú a dhéanamh air. 
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Scagadh don Mheasúnacht Chuí Sonraí ón Measúnacht Chuí 
 An fhéidearthacht go gcuirfí isteach 

ar thearmann nó ar shaolré na 
cráifisce liathdhoinne.   

 

Cuan Bhaile Dúill  Gníomhaíochtaí áineasa  An fhéidearthacht go gcaillfí/go 
n-athrófaí gnáthóg go hindíreach. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air. 

Inbhear Mhullach 
Íde  

Gníomhaíochtaí áineasa  An fhéidearthacht go gcaillfí/go 
n-athrófaí gnáthóg go hindíreach. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air. 

Inbhear 
Rogerstown  

Gníomhaíochtaí áineasa  An fhéidearthacht go gcaillfí/go 
n-athrófaí gnáthóg go hindíreach. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air. 

Limistéar 
Caomhantais 
Speisialta is 
iarrthóir Cheann 
Chlochair 

Gníomhaíochtaí áineasa  An fhéidearthacht go gcaillfí/go 
n-athrófaí gnáthóg go hindíreach. 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air. 

LIMISTÉIR FAOI CHOSAINT SPEISIALTA 
Inbhear na 
Bóinne 

Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha 

 Láthair na forbartha beartaithe i 
gcomparáid le láthair aitheanta 
pórúcháin/cothaithe/fáirthe éan 
aitheanta. 

 An fhéidearthacht go mbeadh cur 
isteach mar thoradh ar 
ghníomhaíochtaí. 

 An fhéidearthacht go gcaillfí 
gnáthóg.  

 Méid (spásúil agus ama) an chur isteach 
(d’fhéadfadh gá a bheith le suirbhé). 

 Éifeachtaí ar mheiteadhaonraí. 
 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 

conas is féidir maolú a dhéanamh air. 
 A mhéid is féidir tionchair a mhaolú.  

Inbhear agus 
Cladach na hAiní 

Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha  
Cáilíocht an uisce.  

 Láthair na forbartha beartaithe i 
gcomparáid le láthair aitheanta 
pórúcháin/cothaithe/fáirthe éan 
aitheanta. 

 An fhéidearthacht go mbeadh cur 
isteach mar thoradh ar 
ghníomhaíochtaí. 

 Méid (spásúil agus ama) an chur isteach 
(d’fhéadfadh gá a bheith le suirbhé). 

 Éifeachtaí ar mheiteadhaonraí. 
 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 

conas is féidir maolú a dhéanamh air. 
 A mhéid is féidir tionchair a mhaolú.  
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Scagadh don Mheasúnacht Chuí Sonraí ón Measúnacht Chuí 
 An fhéidearthacht go gcaillfí 

gnáthóg.  
Loch Síleann Cur isteach de bharr 

áineasa/forbartha  
Cáilíocht an uisce. 

 Láthair na forbartha beartaithe i 
gcomparáid le láthair aitheanta 
pórúcháin/cothaithe/fáirthe éan 
aitheanta. 

 An fhéidearthacht go mbeadh cur 
isteach mar thoradh ar 
ghníomhaíochtaí. 

 An fhéidearthacht go gcaillfí 
gnáthóg.  

 Méid (spásúil agus ama) an chur isteach 
(d’fhéadfadh gá a bheith le suirbhé). 

 Éifeachtaí ar mheiteadhaonraí. 
 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 

conas is féidir maolú a dhéanamh air. 
 A mhéid is féidir tionchair a mhaolú.  

An Bhóinn agus 
An Abhainn Dubh 

Cur isteach de bharr 
áineasa/forbartha  
Cáilíocht an uisce. 

 Láthair na forbartha beartaithe i 
gcomparáid le láithreacha 
aitheanta cruidín agus láithreacha 
neadaithe. 

 An fhéidearthacht go mbeadh cur 
isteach mar thoradh ar 
ghníomhaíochtaí. 

 An fhéidearthacht go gcaillfí 
gnáthóg.  

 Méid (spásúil agus ama) an chur isteach 
(d’fhéadfadh gá a bheith le suirbhé). 

 Méid an tionchair ar ghnáthóga agus 
conas is féidir maolú a dhéanamh air. 

 A mhéid is féidir tionchair a mhaolú.  

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Oileán 
an Bhulla 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte3.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

(Cuan Bhaile Átha 
Cliath Theas) 
Dumhach Thrá, 
Inbhear an 
Tulcha  

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Cuan Bhaile Dúill  Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

                                                           
3 Daonra den speiceas céanna atá scartha go spásúil ach a d’fhéadfadh idirghníomhú lena chéile ar leibhéal éigin.  
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Láithreán Íogaireacht/bagairt Scagadh don Mheasúnacht Chuí Sonraí ón Measúnacht Chuí 
Inbhear 
Rogerstown 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Inbhear 
Shoird / an 
Mhóinéir Leathain 
(Inbhear 
Mhullach Íde) 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Chuan 
Dhún Dealgan 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Cinnéile agus 
Loch Dhoire Each 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta 
Phortach Garriskil 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Dairbhreach 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.   

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   

Limistéar faoi 
Chosaint 
Speisialta Loch 
Ainninn 

Éifeacht indíreach ar 
mheiteadhaonraí 
comhroinnte.  Is dócha go 
mbeadh daonraí á 
gcomhroinnt aige le Loch 
Síleann (laistigh den Mhí).  

 An fhéidearthacht go mbeadh 
éifeacht i gcomhar ag baint le 
togra.  

 A mhéid is féidir ról an bheartais sa 
tionchar foriomlán a mhaolú.   
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3.9. Conclúid do Chéim 2: Measúnacht Chuí 
 
Déantar taifeadadh sa Tuarascáil Tionchair Natura seo ar na cinntí a glacadh le linn ullmhú 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Cinntítear, ag glacadh leis go gcuirtear na 
Beartais agus na Cuspóirí i bhfeidhm go rathúil, nach mbeidh aon éifeachtaí suntasacha dóchúla 
ar láithreáin Natura 2000 i gContae na Mí ná ar an gceantar máguaird ag an Dréachtphlean leis 
féin nó i gcomhar le Pleananna agus Tionscadail eile a bheidh i bhfeidhm sa limistéar céanna.  
 
Leanfar ar aghaidh le próiseas na measúnachta cuí de réir mar is gá i rith thréimhse 
athbhreithnithe an Phlean. Ní mór sciathadh, agus b'fhéidir anailís, a dhéanamh ar aon leasuithe 
a dhéantar ar Bheartais agus ar Chuspóirí mar thoradh ar na céimeanna dá éis maidir le hullmhú 
Plean agus moltaí a dhéanamh más dócha go mbeidh tionchar suntasach ag na leasuithe sin ar 
láithreáin Natura 2000.  
 



Measúnacht Chuí ar 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 

  79

 
 

Aguisín A 
 
Tábla A1 Leasanna Cáilitheacha agus Bagairtí maidir le Tosca Lárnacha do Láithreáin Natura 2000  
 

Ainm an 
Láithreáin 

Uimhir an 
Láithreáin 

Leasanna 
Cáilitheacha  

Na príomhthosca 
comhshaoil a thacaíonn 
le sláine an láithreáin 

Bagairtí maidir le Tosca Lárnacha 

LIMISTÉIR CHAOMHANTAIS SPEISIALTA IS IARRTHÓIRÍ 
Móinéir salainn an 
Atlantaigh (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh agus Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh agus Breisiú 

Dumhcha athraitheacha 
i dtús fáis 

Féara chun dumhcha a 
thógáil Elytrigia juncea 
agus Leymus arenarius. 
Soláthar gainimh séidte ag 
an ngaoth 

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, satailt, ró-úsáid, cumhdaigh mara nó saothair 
chosanta an chósta 

Inbhir Soláthar fionnuisce abhann. 
Sreabhadh taoide gan 
bhac. Foscadh ó chóstaí 
oscailte.  Pobail 
inveirteabrach éagsúla. 

Dobharchultúr, Iascaireacht áineasa, Forbairt 
tithíochta, Eis-sreabhadh séarachais, Tionsclú, 
Mótarbhealaí, Cuan/Muiríne, Truailliú uisce, Míntíriú 
talún, Draenáil, Dreidireacht, Speicis Ionracha 

Dumhcha socra cósta le 
fásra luibheach 
(dumhcha liatha) 

Gaoth íseal, tosca sáile ísle i 
bhfoscadh ó dhumhcha 
Ammophila arenaria. Innilt. 

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, Innilt, Tearc-Innilt, speicis ionracha, Satailt, 
Ró-úsáid, Campáil/Carbháin, Feabhsuithe 
Talmhaíochta/Athstruchtúrú ar thalamh curaíochta, 
Beathú Stoc, Feithiclí Mótair, Cosáin, Rianta & Bealaí 
Rothaíochta, Galfchúrsaí, Leasú talún, Cumhdaigh 
mara nó saothair chosanta an chósta, 

Cósta agus Inbhear 
na Bóinne  

IE0001957 

Móinéir salainn na 
Meánmhara (Juncetalia 
maritimi) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 
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Réileán láibe agus 
réileán gainimh nach 
bhfuil clúdaithe ag an 
bhfarraige ag díthrá 

Sil-leagan siolta in inbhir le 
foscadh. 

Dobharchultúr, Iascaireacht ghairmiúil, Tochailte do 
Bhaoite, Baint Fána, Míntíriú Talún, oibreacha cosanta 
cósta, speicis ionracha 

Salicornia agus bliantáin 
eile ag coilíniú láib agus 
gaineamh 

Minicíocht bá taoide Speicis Ionracha, Creimeadh & Breisiú, Innilt 

Dumhcha athraitheacha 
ar líne an chladaigh le 
Ammophila arenaria 
(dumhcha bána) 

Soláthar gainimh séidte ag 
an ngaoth. 

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, satailt - ró-úsáid, Feithiclí Mótair 

Eanaigh alcaileacha Maoschlár ard. Soláthar 
uisce 
dromchla/screamhuisce. 
Tosca atá saibhir i 
gcailciam. 

Talmhaíocht agus Míntíriú Talún, astarraingt, Draenáil, 
Baint Móna, Foraoisiú 

Foraoiseacha gláracha le 
Alnus glutinosa agus 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Gnáthóg 
bhruachánach/locha atá 
faoi réir ag tuiliú 

Innilt, Speicis Ionracha, Draenáil, Plandú buaircíní 
neamhdhúchasacha, leagan na gcrann dúchasach 

Bradán Atlantach Salmo 
salar 

Gnáthóg abhann.  Cáilíocht 
an uisce (C4-5).   Gairbhéil 
póraithe leaba abhann.  
Fásra bruachánach ar 
ardchaighdeán. Bealaí 
imirce gan bhac. 

Saothrú (Lotnaidicídí, Leasú, Innilt), Truailliú (Truailliú 
Uisce, Innilt, Satailt/Ró-úsáid, Creimeadh, Foraoisiú, 
Dobharchultúr, Iascaireacht, Astarraingt Gainimh & 
Gairbhéil, Cairéil, Eastóscadh Móna, Mianadóireacht, 
Uirbiú, Canálú, baic, speicis ionracha, tabhairt isteach 
galar 

Loimpre Abhann 
Lampetra fluviatilis 

Gnáthóg abhann. Cáilíocht 
an uisce. Gairbhéil póraithe 
leaba abhann agus 
substráit siolta gorlainne.  
Cainéil imirce gan bhac. 

Cothabháil Cainéal Abhann.  

An Bhóinn agus An 
Abhainn Dubh  

IE0002299 

Madra Uisce Lutra lutra Creach a bheith ar fáil. 
Cáilíocht an uisce. Fásra 
bruachánach go láithreáin 

Truailliú Uisce, Mortlaíochtaí/Marú Mídhleathach, 
Áineas/Cur isteach, Scéimeanna Hidrileictreacha, 
Dobharchultúr/Iascaigh, doirteadh ceimiceáin, minc 
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póraithe.  Taisteal gan bhac 
in uiscebhealaí. 

Mheiriceánach 

Fuaráin chlochraithe le 
foirmiú túfa 
(Cratoneurion) 

Soláthar 
screamhuisce/uisce 
dromchla atá saibhir i 
gcailciam, íseal i 
gcothaithigh. 

Talmhaíocht agus Míntíriú Talún, Draenáil, Foraoisiú 
 

Vertigo angustior Maoschlár portaigh cobhsaí. 
Fásra éiritheach. Soláthar 
screamhuisce. Tosca atá 
saibhir in aol. 

Talmhaíocht agus Míntíriú Talún Caillteanas gnáthóige 
mar gheall ar bhóithre, mótarbhealaí agus uirbiú. Ardú 
uisce trí chanáil fhriothálach neamhúsáidte a 
athoscailt.  
 

Gleann na Rí / 
Carton 

IE0001398 

Vertigo moulinsiana Maoschlár portaigh cobhsaí. 
Fásra éiritheach. Soláthar 
screamhuisce. Tosca atá 
saibhir in aol. 

Athrú Aeráide, Tuiliú, Uirbiú (Cúngrach gnáthóg, 
Lotnaidicíd, Toirchithe, Innilt, Tearc-Innilt, Foraoisiú, 
Beathú Stoic, Dó, Baint Móna, Líonraí Cumarsáide, 
Cosáin agus Rianta, Siúl/marcaíocht capall & feithiclí 
gan inneall, Truailliú Uisce, Líonadh Talún, Draenáil, 
Struchtúir sruthchúrsaí intíre a leasú.  

Portaigh ardaithe 
ghníomhacha 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil.  
Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Portach Shliabh 
Hevey  

IE0002342 

Lagraigh ar shubstráití 
móna den 
Rhynchosporion 

Baint móna, Soláthar uisce 
dromchla 

Draenáil, dó, baint móna go meicniúil, ró-innilt ag 
caoire, plandú foraoise, míntíriú talún líonta talún agus 
triomú amach, athrú aeráide (trí thriomú gnáthóige), 
creimeadh, ionradh ó speiceas. 

Uiscí crua olaig-
méisatrófach le fásra 
beantach speiceas 
iolrach de Chara. 

Uiscí éadoimhne atá saibhir 
i gcailciam, íseal i 
gcothaithigh.  
 

Eotrófú, Ró-Innilt, Leasú, Foraoisiú, Speicis 
Choimhthíocha Ionracha, Gníomhaíochtaí Spóirt & 
Áineasa, Forbairtí Tithíochta. 

An Loch Bán, 
Lochanna na Binne 
agus An Loch Dubh  

IE0001810 

Cráifisc Liathdhonn Lochanna/aibhneacha le Caillteanas cháilíocht an uisce, sceitheadh: eisilteach 
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Austropotamobius 
pallipes 
 

leibhéal maith ocsaigine 
agus le pH ard. Substráit 
bhruachánach/ locha de 
dhuirleoga/ fásra báite. 
 

séarachais, sceitheadh tionsclaíoch, comhdhúile 
orgánacha san uisce; caillteanas cháilíocht na 
ngnáthóg (eallach ag ól uisce, ag satailt, forbairt 
bonneagair, athrú ar mhoirfeolaíocht srutháin mar 
thoradh ar chanálú agus dreidireacht, eotrófú 
aibhneacha), slatiascaireacht, áineas agus tabhairt 
isteach speiceas.  

An Loch Bán agus 
An Loch Glas 

IE0002120 Uiscí crua olaig-
méisatrófach le fásra 
beantach speiceas 
iolrach de Chara. 

Uiscí éadoimhne atá saibhir 
i gcailciam, íseal i 
gcothaithigh.  
 

Eotrófú, ró-innilt, leasú, foraoisiú, speicis 
choimhthíocha ionracha, gníomhaíochtaí spóirt & 
áineasa, forbairtí tithíochta, astarraingt.  

Portach ardaithe 
gníomhach 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha Portach Killyconny 
(Cloghbally) 

IE0000006 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil. 
Clúdach íseal caonaigh.  

Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Portaigh ardaithe 
ghníomhacha 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil.  
Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Portaigh Moneybeg 
agus Clareisland  

IE0002340 

Lagraigh ar shubstráití 
móna den 
Rhynchosporion 

Baint móna, Soláthar uisce 
dromchla 

Draenáil, dó, baint móna go meicniúil, ró-innilt ag 
caoire, plandú foraoise, míntíriú talún líonta talún agus 
triomú amach, athrú aeráide (trí thriomú gnáthóige), 
creimeadh, ionradh ó speiceas. 

Portach Ardagullion IE0002341 Portaigh ardaithe 
ghníomhacha 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha 
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Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil.  Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Lagraigh ar shubstráití 
móna den 
Rhynchosporion 

Baint móna, Soláthar uisce 
dromchla 

Draenáil, dó, baint móna go meicniúil, ró-innilt ag 
caoire, plandú foraoise, míntíriú talún líonta talún agus 
triomú amach, athrú aeráide (trí thriomú gnáthóige), 
creimeadh, ionradh ó speiceas. 

Portaigh ardaithe 
ghníomhacha 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil.  Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Portach Garriskil IE0000679 

Lagraigh ar shubstráití 
móna den 
Rhynchosporion 

Baint móna, Soláthar uisce 
dromchla 

Draenáil, dó, baint móna go meicniúil, ró-innilt ag 
caoire, plandú foraoise, míntíriú talún líonta talún agus 
triomú amach, athrú aeráide (trí thriomú gnáthóige), 
creimeadh, ionradh ó speiceas. 

Uiscí crua olaig-
méisatrófach le fásra 
beantach speiceas 
iolrach de Chara. 

Uiscí éadoimhne atá saibhir 
i gcailciam, íseal i 
gcothaithigh.  
 

Eotrófú, Ró-Innilt, Leasú, Foraoisiú, Speicis 
Choimhthíocha Ionracha, Gníomhaíochtaí Spóirt & 
Áineasa, Forbairtí Tithíochta. 

Loch Léinn IE0002121 

Cráifisc Liathdhonn 
Austropotamobius 
pallipes 
 

Lochanna/aibhneacha le 
leibhéal maith ocsaigine 
agus le pH ard. Substráit 
bhruachánach/ locha de 
dhuirleoga/ fásra báite. 
 

Caillteanas cháilíocht an uisce, sceitheadh: eisilteach 
séarachais, sceitheadh tionsclaíoch, comhdhúile 
orgánacha san uisce; caillteanas cháilíocht na 
ngnáthóg (eallach ag ól uisce, ag satailt, forbairt 
bonneagair, athrú ar mhoirfeolaíocht srutháin mar 
thoradh ar chanálú agus dreidireacht, eotrófú 
aibhneacha), slatiascaireacht, áineas agus tabhairt 
isteach speiceas.  

Loch Ainninn IE0000685 Eanaigh alcaileacha Maoschlár ard. Soláthar 
uisce 
dromchla/screamhuisce. 

Talmhaíocht agus Míntíriú Talún, Draenáil, Baint Móna, 
Foraoisiú 
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Tosca atá saibhir i gcailciam 
agus i gcothaithigh. 

Portaigh ardaithe 
ghníomhacha 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil.  Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Portach an Ráithín 
Mhóir 

IE0000582 

Lagraigh ar shubstráití 
móna den 
Rhynchosporion 

Baint móna, Soláthar uisce 
dromchla 

Draenáil, dó, baint móna go meicniúil, ró-innilt ag 
caoire, plandú foraoise, míntíriú talún líonta talún agus 
triomú amach, athrú aeráide (trí thriomú gnáthóige), 
creimeadh, ionradh ó speiceas. 

The Long Derries, 
Éadan Doire 

IE0000925 Tailte féaraigh tirime 
leathnádúrtha agus 
scrobarnach ar 
shubstráití cailcreacha 
(Festuco 
Brometalia)(*ionaid 
thábhachtacha ó thaobh 
magairlíní de) 

Ithreacha tirime éadoimhne 
a bhfuil mórchuid cailciam 
iontu. Innilt éadrom. 
 

Cúngrach Pteridium aquilinum agus speiceas de toir 
adhmadacha, tearc-innilt, Leasachán, Feabhsú 
Talmhaíochta - saothrú, deireadh le córais thréadacha, 
eastóscadh gainimh agus gairbhéil 
 

Portaigh ardaithe 
ghníomhacha 

Soláthar uisce dromchla. 
Tosca aigéadacha atá íseal 
ar chothaithigh. Speicis 
iolracha de sfagnam.  

Baint Móna, Dó Draenála, Foraoisiú, Speicis Ionracha 

Portaigh ardaithe 
dhíghrádaithe ar féidir 
leo athnuachan go 
nádúrtha 

Triomú ó dhraenáil.  Athstruchtúrú ar shealúchas talún curaíochta, Bainistiú 
Foraoiseachta Ginearálta, Dó, Baint Mheicniúil na 
Móna, Draenáil, Ionradh Speicis 

Portach 
Ballynafagh 

IE0000391 

Lagraigh ar shubstráití 
móna den 
Rhynchosporion 

Baint móna, Soláthar uisce 
dromchla 

Draenáil, dó, baint móna go meicniúil, ró-innilt ag 
caoire, plandú foraoise, míntíriú talún líonta talún agus 
triomú amach, athrú aeráide (trí thriomú gnáthóige), 
creimeadh, ionradh ó speiceas. 

Loch Ballynafagh IE0001387 Eanaigh alcaileacha Maoschlár ard. Soláthar Talmhaíocht agus Míntíriú Talún, Draenáil, Baint Móna, 
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uisce 
dromchla/screamhuisce. 
Tosca atá saibhir i gcailciam 
agus i gcothaithigh. 

Foraoisiú 
 

Fritileán Réisc 
Euphydryas aurinia 
 

Planda Succisia pratensis a 
bhíonn mar bheatha ag 
larbhaí. Talamh féaraigh a 
bhfuil struchtúr móinéir 
aige. Soláthar uisce lena 
choinneáil tais. 

Athruithe ar chórais talmhaíochta, caillteanas gnáthóg, 
bóithre, mótarbhealaí, ceantair uirbithe 

Seilide Rinseach 
Vertigo moulinsiana 

Maoschlár portaigh cobhsaí. 
Fásra éiritheach. Soláthar 
screamhuisce. Tosca atá 
saibhir in aol. 

Athrú Aeráide, Tuiliú, Uirbiú (Cúngrach gnáthóg, 
Lotnaidicíd, Toirchithe, Tearc-Innilt, Foraoisiú, Beathú 
Stoic, Dó, Baint Móna, Líonraí Cumarsáide, Cosáin 
agus Rianta, Siúl/marcaíocht capall & feithiclí gan 
inneall, Truailliú Uisce, Líonadh Talún, Draenáil, 
Struchtúir sruthchúrsa intíre a leasú.  
Ardú leibhéil uisce trí chanáil fhriothálach 
neamhúsáidte a athoscailt.  
 

Fásra bliantúil i línte 
síobtha 

Substráit ghainmheach. 
Tionchar fisiceach agus 
soláthar cothaitheach ó 
shreabhadh na taoide. 

Innilt, eastóscadh gainimh agus gairbhéil - baint ábhar 
ón trá, siúl, marcaíocht capall, feithiclí gan inneall, 
spóirt faoin aer & feithiclí le hinneall, tionchar eile de 
chuid na háineasa agus na turasóireachta, satailt, ró-
úsáid, cumhdaigh mara agus saothair chosanta an 
chósta 

Móinéir salainn an 
Atlantaigh (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh agus Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh agus Breisiú 

Dumhcha athraitheacha 
i dtús fáis 

Féara chun dumhcha a 
thógáil Elytrigia juncea 
agus Leymus arenarius. 
Soláthar gainimh séidte ag 
an ngaoth 

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, satailt, ró-úsáid, cumhdaigh mara nó saothair 
chosanta an chósta 

Cuan Bhaile Átha 
Cliath Thuaidh  

IE0000206 

Dumhcha socra cósta le Gaoth íseal, tosca sáile ísle i Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
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fásra luibheach 
(dumhcha liatha) 

bhfoscadh ó dhumhcha 
Ammophila arenaria. Innilt. 

inneall, Innilt, Tearc-Innilt, speicis ionracha, Satailt, 
Ró-úsáid, Campáil/Carbháin, Feabhsuithe 
Talmhaíochta/Athstruchtúrú ar thalamh curaíochta, 
Beathú Stoc, Feithiclí Mótair, Cosáin, Rianta & Bealaí 
Rothaíochta, Galfchúrsaí, Leasú talún, Cumhdaigh 
mara nó saothair chosanta an chósta, 

Lagáin taise dumhcha Uisce ard á choinneáil ag 
screamhuisce agus ag 
ithreacha neamh-
thréscaoilteacha. Innilt. 
Salandacht. 

Feabhsuithe talmhaíochta, leasú, innilt, athstruchtúrú 
ar shealúchas talún curaíochta, foraoiseacht, beathú 
stoic, galfchúrsa, siúl, marcaíocht ar chapaill agus 
feithiclí gan inneall, feithiclí le hinneall, satailt/ró-úsáid, 
draenáil, athruithe daonna eile ar thosca hiodrálacha, 
triomú amach, ionradh speicis 

Móinéir salainn na 
Meánmhara (Juncetalia 
maritimi) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 

Réileán láibe agus 
réileán gainimh nach 
bhfuil clúdaithe ag an 
bhfarraige ag díthrá 

Sil-leagan siolta in inbhir le 
foscadh. 

Dobharchultúr, Iascaireacht ghairmiúil, Tochailte do 
Bhaoite, Baint Fána, Míntíriú Talún, oibreacha cosanta 
cósta, speicis ionracha 

Salicornia agus bliantáin 
eile ag coilíniú láib agus 
gaineamh 

Minicíocht bá taoide Speicis Ionracha, Creimeadh & Breisiú, Innilt 

Dumhcha athraitheacha 
ar líne an chladaigh le 
Ammophila arenaria 
(dumhcha bána) 

Soláthar gainimh séidte ag 
an ngaoth.  

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, satailt - ró-úsáid, Feithiclí Mótair 

Lus na bpeiteal 
Petalophyllum ralfsii 
 

Gnáthóg ghainmheach a 
bhfuil aol inti. Ró-innilt. 
Soláthar uisce lena 
choinneáil tais. 
 

Éagothroime innilte, cur isteach fisiciúil, truailliú, 
triomú, satailt ó stoc agus ó áineasa, athruithe ar úsáid 
talún.  

Cuan Bhaile Dúill  IE0000199 Móinéir salainn an 
Atlantaigh (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 
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Móinéir salainn na 
Meánmhara (Juncetalia 
maritimi) 

Minicíocht bá taoide Dobharchultúr, Iascaireacht ghairmiúil, Tochailte do 
Bhaoite, Baint Fána, Míntíriú Talún, oibreacha cosanta 
cósta, speicis ionracha 

Réileán láibe agus 
réileán gainimh nach 
bhfuil clúdaithe ag an 
bhfarraige ag díthrá 

Pobail inveirteabrach 
éagsúla. Sil-leagan siolta in 
inbhir le foscadh. 

Speicis Ionracha, Creimeadh & Breisiú, Innilt 

Salicornia agus bliantáin 
eile ag coilíniú láib agus 
gaineamh 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 

Móinéir salainn an 
Atlantaigh (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh agus Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh agus Breisiú 

Dumhcha socra cósta le 
fásra luibheach 
(dumhcha liatha) 

Gaoth íseal, tosca sáile ísle i 
bhfoscadh ó dhumhcha 
Ammophila arenaria. Innilt. 

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, Innilt, Tearc-Innilt, speicis ionracha, Satailt, 
Ró-úsáid, Campáil/Carbháin, Feabhsuithe 
Talmhaíochta/Athstruchtúrú ar thalamh curaíochta, 
Beathú Stoc, Feithiclí Mótair, Cosáin, Rianta & Bealaí 
Rothaíochta, Galfchúrsaí, Leasú talún, Cumhdaigh 
mara nó saothair chosanta an chósta, 

Móinéir salainn na 
Meánmhara (Juncetalia 
maritimi) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 

Réileán láibe agus 
réileán gainimh nach 
bhfuil clúdaithe ag an 
bhfarraige ag díthrá 

Sil-leagan siolta in inbhir le 
foscadh. 

Dobharchultúr, Iascaireacht ghairmiúil, Tochailte do 
Bhaoite, Baint Fána, Míntíriú Talún, oibreacha cosanta 
cósta, speicis ionracha 

Salicornia agus bliantáin 
eile ag coilíniú láib agus 
gaineamh 

Minicíocht bá taoide Speicis Ionracha, Creimeadh & Breisiú, Innilt 

Inbhear Mhullach 
Íde  

IE0000205 

Dumhcha athraitheacha 
ar líne an chladaigh le 
Ammophila arenaria 
(dumhcha bána) 

Soláthar gainimh séidte ag 
an ngaoth.  

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, satailt - ró-úsáid, Feithiclí Mótair 
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Clampaí spairtíní 
(Spartinion maritimae) 

Minicíocht bá taoide. 
Dríodar láibe a bheith ar fáil 
ar thaobh na mara de riasc 
goirt. 

Creimeadh (Gnáthóg Neamhdhúchasach) 

Móinéir salainn an 
Atlantaigh (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh agus Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh agus Breisiú 

Inbhir Soláthar fionnuisce abhann. 
Sreabhadh taoide gan 
bhac. Foscadh ó chóstaí 
oscailte.  Pobail 
inveirteabrach éagsúla. 

Dobharchultúr, Iascaireacht áineasa, Forbairt 
tithíochta, Eis-sreabhadh séarachais, Tionsclú, 
Mótarbhealaí, Cuan/Muiríne, Truailliú uisce, Míntíriú 
talún, Draenáil, Dreidireacht, Speicis Ionracha 

Dumhcha socra cósta le 
fásra luibheach 
(dumhcha liatha) 

Gaoth íseal, tosca sáile ísle i 
bhfoscadh ó dhumhcha 
Ammophila arenaria. Innilt. 

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, Innilt, Tearc-Innilt, speicis ionracha, Satailt, 
Ró-úsáid, Campáil/Carbháin, Feabhsuithe 
Talmhaíochta/Athstruchtúrú ar thalamh curaíochta, 
Beathú Stoc, Feithiclí Mótair, Cosáin, Rianta & Bealaí 
Rothaíochta, Galfchúrsaí, Leasú talún, Cumhdaigh 
mara nó saothair chosanta an chósta, 

Móinéir salainn na 
Meánmhara (Juncetalia 
maritimi) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 

Réileán láibe agus 
réileán gainimh nach 
bhfuil clúdaithe ag an 
bhfarraige ag díthrá 

Sil-leagan siolta in inbhir le 
foscadh. 

Dobharchultúr, Iascaireacht ghairmiúil, Tochailte do 
Bhaoite, Baint Fána, Míntíriú Talún, oibreacha cosanta 
cósta, speicis ionracha 

Salicornia agus bliantáin 
eile ag coilíniú láib agus 
gaineamh 

Minicíocht bá taoide Speicis Ionracha, Creimeadh & Breisiú, Innilt 

Inbhear 
Rogerstown  

IE0000208 

Dumhcha athraitheacha 
ar líne an chladaigh le 
Ammophila arenaria 
(dumhcha bána) 

Soláthar gainimh séidte ag 
an ngaoth.  

Creimeadh, Siúl, marcaíocht capall agus feithiclí gan 
inneall, satailt - ró-úsáid, Feithiclí Mótair 

Ceann Chlochair  IE0001459 Fraochmhánna tirime 
Ithreacha saorshilteacha Feabhsuithe talmhaíochta, baint scrobarnaigh, saothrú, 
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Eorpacha aigéadacha atá bocht ó 
thaobh cothaitheach de. 
Innilt agus loisceadh. 

leasú, ró-innilt ag caoire, loisceadh, ionradh speicis, 
loitiméireacht,  

Aillte fásmhara mara ar 
chóstaí Baltacha agus an 
Atlantaigh 

Topagrafaíocht leibhéalta ar 
bhuncharraig aillte an 
chósta. Bíonn pH ard ann 
de bharr gainimh agus 
guanó éanlaithe mara 

Leasachán, innilt, ró-innilt, athstruchtúrú ar ghabháltas 
talún curaíochta, loisceadh, diúscairt dramhaíola tí, 
galfchúrsa, satailt, ró-úsáid, cumhdaigh mara/saothair 
chosanta an chósta, creimeadh 

Móinéir salainn an 
Atlantaigh (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh agus Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh agus Breisiú 

Inbhir Soláthar fionnuisce abhann. 
Sreabhadh taoide gan 
bhac. Foscadh ó chóstaí 
oscailte.   

Dobharchultúr, Iascaireacht áineasa, Forbairt 
tithíochta, Eis-sreabhadh séarachais, Tionsclú, 
Mótarbhealaí, Cuan/Muiríne, Truailliú uisce, Míntíriú 
talún, Draenáil, Dreidireacht, Speicis Ionracha 

Móinéir salainn na 
Meánmhara (Juncetalia 
maritimi) 

Minicíocht bá taoide Innilt, Inlíonadh & Míntíriú, Speicis Ionracha, 
Creimeadh 

Réileán láibe agus 
réileán gainimh nach 
bhfuil clúdaithe ag an 
bhfarraige ag díthrá 

Sil-leagan siolta in inbhir le 
foscadh. 

Dobharchultúr, Iascaireacht ghairmiúil, Tochailte do 
Bhaoite, Baint Fána, Míntíriú Talún, oibreacha cosanta 
cósta, speicis ionracha 

Fásra ilbhliantúil ar 
charnáin cloiche 

Duirleoga fúthu mar 
shubstráit. Leibhéil na 
taoide. Soláthar dríodair ag 
an ngaoth agus ag tonnta. 

Eastóscadh gainimh & gairbhéil - baint ábhar ón trá, 
forbairt bonneagair 

Cuan Dhún 
Dealgan  

IE0000455 

Salicornia agus bliantáin 
eile ag coilíniú láib agus 
gaineamh 

Minicíocht bá taoide Speicis Ionracha, Creimeadh & Breisiú, Innilt 

LIMISTÉIR FAOI CHOSAINT SPEISIALTA 
Inbhear na Bóinne  [004080] Seil-lacha (Tadorna 

tadorna)  
Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
bhaile Dhroichead Átha, forbairtí cósta crua. Cur 
isteach ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an gcósta agus 
amach ón gcósta.  
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neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg Bhuí (Pluvialis 
apricaria)  
Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  
Pilibín (Vanellus 
vanellus)  
Cnota (Calidris canutus)  
Luathrán (Calidris alba)  
Guilbnigh Earrdhubha 
(Limosa Limosa)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus)  
Piardálaí trá (Arenaria 
interpres)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  
 

Geabhróg Bheag (Sterna 
albifrons)  

Leibhéal na farraige. Ionad 
nádúrtha nó saorga a 
bheith ar fáil dá neadacha. 
Láithreáin neamhchorraithe 
póraithe. Minicíocht 
adhaimsire. Creach mhara 
a bheith ar fáil (corra 
gainimh). Creachóireacht 

Bogaigh & Éin Uisce  - 
An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg chladaigh 
(Charadrius hiaticula) 

Inbhear agus 
Cladach na hAiní  

[004158] 

Cnota (Calidris canutus)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
uirbiú suas an abhainn, forbairtí cósta crua. Cur isteach 
ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an gcósta agus amach 
ón gcósta.  
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Luathrán (Calidris alba)  cósta gar do limistéir 
beathaithe.  

Bogaigh & Éin Uisce  - 
Foitheach Mór (Podiceps 
cristatus)  
Póiseard (Aythya ferina) 
Lacha Bhadánach 
(Aythya fuligula)  
Órshúileach (Bucephala 
clangula)  

Éisc, crústaigh nó fásra a 
bheith ar fáil in uiscí 
éadoimhne cois cladaigh nó 
i bhfionnuisce. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Loch Síleann  [004065] 

Bogaigh & Éin Uisce  - 

Tosca eotrófacha, ionchur fosfair sna srutháin 
fhriothálacha a théann isteach sa loch. Cur isteach ó 
ghníomhaíochtaí áineasa agus éanadóireachta.  

An Bhóinn agus An 
Abhainn Dubh  

[004232] Cruidín (Alcedo atthis)  Bia mara nó bia fionnuisce 
a bheith ar fáil. Láithreáin 
neadaithe bhruachánacha i 
substráit bhog 
neamhchorraithe. 
Minicíocht adhaimsire.  
Cáilíocht an uisce. 

Cur isteach ó chúrsaí áineasa cois abhann, caillteanas 
láithreáin neadacha de bharr cur isteach ar an 
mbruach. Caillteanas scrobarnaí bruachánaí agus 
coillearnaigh.   
 

Tigh Beannáin 
Baile Uí Bhragáin  

[004091] Gé Ghlas (Anser anser) Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Inlíonadh gnáthóg, truailliú ó uirbiú suas an abhainn, 
forbairtí cósta crua. Cur isteach ó ghníomhaíochtaí 
áineasa. 

Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Oileán an Bhulla  [004006] 

Seil-lacha (Tadorna 
tadorna)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
uirbiú suas an abhainn, forbairtí cósta crua. Cur isteach 
ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an gcósta agus amach 
ón gcósta. 
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neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

Praslacha (Anas crecca)  Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta nó fionnuisce gar do 
limistéir beathaithe. 

Biorearrach (Anas acuta) 
Spadalach (Anas 
clypeata)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta nó fionnuisce gar do 
limistéir beathaithe. 

An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  
Cnota (Calidris canutus)  
Luathrán (Calidris alba)  
Guilbnigh Earrdhubha 
(Limosa Limosa)  
Guilbnigh Stríocearracha 
(Limosa lapponica)  
Crotaigh (Numenius 
arquata)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus)  
Piardálaí trá (Arenaria 
interpres)  
Feadóg Bhuí (Pluvialis 

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  
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apricaria)  
Sléibhíní 
(Chroicocephalus 
ridibundus)  
Circíní trá (Calidris 
alpina) 

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  

Bogaigh & Éin Uisce  - 
Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg chladaigh 
(Charadrius hiaticula)  
Feadóg Bhuí (Pluvialis 
apricaria)  
Cnota (Calidris canutus)  
Luathrán (Calidris alba)  
Guilbnigh Stríocearracha 
(Limosa lapponica)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  
  

Geabhróg rósach 
(Sterna dougallii)  

(Cuan Bhaile Átha 
Cliath Theas) 
Dumhach Thrá, 
Inbhear an Tulcha  

[004024] 

Geabhróga (Sterna 

Leibhéal na farraige. Ionad 
nádúrtha nó saorga a 
bheith ar fáil dá neadacha. 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
uirbiú suas an abhainn, forbairtí cósta crua. Cur isteach 
ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an gcósta agus amach 
ón gcósta. 
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hirundo)  
Geabhróga Artacha 
(Sterna paradisaea) 

Láithreáin neamhchorraithe 
póraithe. Minicíocht 
adhaimsire. Creach mhara 
a bheith ar fáil (corra 
gainimh). Creachóireacht 

Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Seil-lacha (Tadorna 
tadorna)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

Feadóg chladaigh 
(Charadrius hiaticula)  
Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  
Guilbnigh Stríocearracha 
(Limosa lapponica)  
Feadóg Bhuí (Pluvialis 
apricaria)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  
  

Cuan Bhaile Dúill  [004016] 

Bogaigh & Éin Uisce   - 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
uirbiú suas an abhainn, forbairtí cósta crua. Cur isteach 
ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an gcósta agus amach 
ón gcósta. 

Gé Ghlas (Anser anser)  
Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Inbhear 
Rogerstown  

[004015] 

Seil-lacha (Tadorna Beatha a bheith ar fáil 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
uirbiú suas an abhainn, forbairtí cósta crua. Cur isteach 
ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an gcósta agus amach 
ón gcósta. 
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tadorna)  
Spadalach (Anas 
clypeata)  

(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta nó fionnuisce gar do 
limistéir beathaithe. 

An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg chladaigh 
(Charadrius hiaticula)  
Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  
Cnota (Calidris canutus)  
Guilbnigh Earrdhubha 
(Limosa Limosa)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  

Seaga (Phalacrocorax 
aristotelis)  

Éisc, crústaigh nó fásra a 
bheith ar fáil in uiscí 
éadoimhne cois cladaigh nó 
i bhfionnuisce. Ionaid fara 
agus ionaid beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Gobadán Cosbhuí 
(Calidris maritima)  

Oileáin na Sceirí [004122] 

Piardálaí trá (Arenaria 

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 

Speicis chreiche ionracha (francaigh, éin, sionnaigh). 
Truailliú amach ón gcósta (doirteadh ceimiceáin).  
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interpres)  tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  

Foitheach Mór (Podiceps 
cristatus)  

Éisc nó crústaigh a bheith 
ar fáil in uiscí éadoimhne 
cois cladaigh. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Seil-lacha (Tadorna 
tadorna)  

Bia riachtanach 
(inveirteabraigh agus fásra 
idirthaoideach). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

Biorearrach (Anas acuta) 
Órshúileach (Bucephala 
clangula)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

(Inbhear Mhullach 
Íde) Inbhear 
Shoird/an Mhóinéir 
Leathain  

[004025] 

Síolta rua (Mergus 
serrator)  

Éisc nó crústaigh a bheith 
ar fáil in uiscí éadoimhne 
cois cladaigh. Ionaid 
beathaithe 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú ó 
uirbiú suas an abhainn (Abhainn Ghabhra & Gléasraí 
Séarachais agus Sord agus Mullach Íde), forbairtí cósta 
crua. Cur isteach ó ghníomhaíochtaí áineasa ar an 
gcósta agus amach ón gcósta.  
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neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg Bhuí (Pluvialis 
apricaria)  
Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  
Cnota (Calidris canutus)  
Guilbnigh Earrdhubha 
(Limosa Limosa)  
Guilbnigh Stríocearracha 
(Limosa lapponica)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  

Bogaigh & Éin Uisce   - 
Foitheach Mór (Podiceps 
cristatus) 

Éisc, crústaigh nó fásra a 
bheith ar fáil in uiscí 
éadoimhne cois cladaigh nó 
i bhfionnuisce. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Gé Ghlas (Anser anser) 
Cadhan (Branta bernicla 
hrota)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Cuan Dhún 
Dealgan  

[004026] 

Seil-lacha (Tadorna 
tadorna)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú (foinse 
ar leith agus idirleata - talmhaíocht agus baile), 
forbairtí cósta crua. Cur isteach ó ghníomhaíochtaí 
áineasa ar an gcósta agus amach ón gcósta. 
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Praslacha (Anas crecca) idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

Mallard (Anas 
platyrhynchos) 

Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara gar 
do limistéir beathaithe. 

Biorearrach (Anas acuta) Beatha a bheith ar fáil 
(fána agus fána 
idirthaoideach agus féarach 
nó gránaigh). Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe. 

Scótair (Melanitta nigra) 
Síolta rua (Mergus 
serrator)  

Éisc, crústaigh nó fásra a 
bheith ar fáil in uiscí 
éadoimhne cois cladaigh nó 
i bhfionnuisce. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

An roilleach 
(Haematopus 
ostralegus)  
Feadóg chladaigh 
(Charadrius hiaticula)  
Feadóg Bhuí (Pluvialis 
apricaria)  
Feadóg Ghlas (Pluvialis 
squatarola)  

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féarach 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  
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Pilibín (Vanellus 
vanellus) 
Cnota (Calidris canutus)  
Circíní trá (Calidris 
alpina) 
Guilbnigh Earrdhubha 
(Limosa Limosa)  
Guilbnigh Stríocearracha 
(Limosa lapponica)  
Crotaigh (Numenius 
arquata)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus) 
Sléibhíní 
(Chroicocephalus 
ridibundus) 

Beatha a bheith ar fáil 
(fána 
idirthaoideach/féarach/séar
achas). Cáilíocht uisce 
cósta. 

Faoileáin Bhána (Larus 
canus) 

Creach mhara a bheith ar 
fáil. Limistéar 
sealgaireachta bogaigh. 
Ionad fara neamhchorraithe 
a bheith ar fáil.  

Faoileán Scadán (Larus 
argentatus) Cáilíocht uiscí cois cósta.  
Bogaigh & Éin Uisce  - 
Póiseard (Aythya ferina) Loch Cinnéile agus 

Loch Dhoire Each 
[004061] 

Lacha Bhadánach 
(Aythya fuligula)  

Éisc, crústaigh nó fásra a 
bheith ar fáil in uiscí 
éadoimhne cois cladaigh nó 
i bhfionnuisce. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Eotrófú. Sioltachán uiscí éadoimhne Truailliú (foinse ar 
leith agus idirleata - talmhaíocht agus baile), forbairtí 
cósta crua. Cur isteach ó ghníomhaíochtaí áineasa ar 
an gcósta agus amach ón gcósta. 

Portach Garriskil [004102] Meirliún (Falco 
Creach mhóinteáin a bheith 

Draenáil, modhnú ar aibhneacha intíre, 
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columbarius) ar fáil. Áiteanna neadaithe 
neamhchorraithe i gcoillte 
nó i móinteáin. Minicíocht 
adhaimsire. Cáilíocht an 
uisce. 

Naoscach (Gallinago 
gallinago) 
Crotaigh (Numenius 
arquata)  
An cosdeargán (Tringa 
totanus) 

Beatha a bheith ar fáil 
(fána nó féaraigh 
idirthaoideach). Minicíocht 
tuilte ar thailte féaraigh cois 
cósta. Láithreáin 
neamhchorraithe fara cois 
cósta gar do limistéir 
beathaithe.  

foraoisiú/dífhoraoisiú, athstruchtúrú gabháltas talún 
curaíochta. Loisceadh.  

Eala Ghlórach (Cygnus 
cygnus) 

Beatha a bheith ar fáil 
(fásra idirthaoideach, 
féarach nó barraí). 
Láithreáin neamhchorraithe 
fara cois cósta gar do 
limistéir beathaithe. Innilt.  

Póiseard (Aythya ferina) 
Lacha Bhadánach 
(Aythya fuligula)  

Éisc nó crústaigh a bheith 
ar fáil in uiscí éadoimhne 
cois cladaigh. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Loch Dairbhreach [004043] 

Cearca Ceannann agus 
Coiligh Cheannann 
(Fulica atra)  

Beatha a bheith ar fáil 
(flóra agus fána uisce). 
Láithreáin fara 
neamhchorraithe fionnuisce 
in aice le láithreáin 
beathaithe. 

Inlíonadh réileáin láibe idirthaoideacha, truailliú (foinse 
ar leith agus idirleata - talmhaíocht agus baile), cur 
isteach ó ghníomhaíochtaí áineasa agus 
éanadóireachta.  

Póiseard (Aythya ferina) Loch Ainninn [004044] 
Lacha Bhadánach 
(Aythya fuligula)  

Éisc, crústaigh nó fásra a 
bheith ar fáil in uiscí 
éadoimhne cois cladaigh nó 

Truailliú (foinse ar leith agus idirleata - talmhaíocht 
agus baile), Méaduithe ar ghníomhaíocht áineasa.  
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Cearca Ceannann agus 
Coiligh Cheannann 
(Fulica atra)  

i bhfionnuisce. Ionaid 
beathaithe 
neamhchorraithe mara nó 
fionnuisce a bhíonn saor ó 
oighear.  

Geabhróg rósach 
(Sterna dougallii)  
Geabhróga (Sterna 
hirundo)  

Cloch Dábhiolla  [004014] 

Geabhróga Artacha 
(Sterna paradisaea) 

Leibhéal na farraige. Ionad 
nádúrtha nó saorga a 
bheith ar fáil dá neadacha. 
Láithreáin neamhchorraithe 
póraithe. Minicíocht 
adhaimsire. Creach mhara 
a bheith ar fáil (corra 
gainimh). Creachóireacht 

Speicis chreiche ionracha (francaigh, éin, sionnaigh). 
Truailliú amach ón gcósta (doirteadh ceimiceáin). 

 


