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An Grúpa Comhairleach um Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (2020). Líonra na Limistéar Muirí faoi Chosaint
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Téarmaí Tagartha don
Ghrúpa Comhairleach MPA
Cuireadh an Grúpa Comhairleach um Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPA) i mbun i mí na
Nollag 2019 nuair a d’iarr an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar thuarascáil a
chur amach ina mbeadh comhairle agus moltaí le fáil a thacódh leis an leathnú de líonra na
Limistéar Muirí faoi Chosaint in Éirinn ionas go mbeidh sé comhleanúnach, ionadaíoch,
nasctha agus athléimneach agus ar bhealach go gcomhlíonfaidh sé leis na gealltanais atá
tugtha againn in Eirinn faoin Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, faoi Choinbhinsiún OSPAR,
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, sprioc 11 Aichi agus faoi
Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 na Náisiún Aontaithe, Life Under Water, gan ach cúpla a
lua.
Cuireadh saineolaithe sinsearacha faoi gach aon cheann de thrí réimse ábhair leathan ar an
ngrúpa:




Na heolaíochtaí beatha agus aigéin
Meoin ó thaobh eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha de
An rialachas agus an reachtaíocht

Ag seo a leanas, príomhróil agus príomhfhreagrachtaí an ghrúpa:
Comhairle agus moltaí ó shaineolaithe a chur ar fáil maidir leis na próisis atá de dhíth agus na
dúshláin nach mór aghaidh a thabhairt orthu a ghabhann le leathnú amach an líonra MPA in
Éirinn ach tuarascáil a ullmhú le bheith curtha faoi bhráid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil (DHPLG), is é sin le rá Roinn an Aire - a bhfuiltear tar éis a teideal a leasú go
dtí an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) i mí Dheireadh Fómhair
2020.i
Ní mór aghaidh a thabhairt ar na bearta cosanta spásúla agus na riachtanais eacnamaíocha,
sóisialta agus cultúrtha atá ann cheana féin, chomh maith leis na bearnaí ata ann sa
reachtaíocht atá ann cheana féin, a mheas ar bhealach atá oibiachtúil agus cothrom, agus na
bearnaí sa reachtaíocht atá ann cheana chun bonn agus taca a chur faoi leathnú líonra MPA
na hÉireann.
Bhí an comhairliúchán agus an bailiú faisnéise leathan agus éifeachtach le raon éagsúil de
gheallsealbhóirí san earnáil mhuirí mar chuid lárnach den fhreagracht agus den obair a bhí ag
an ngrúpa. Mar chuid den fhorbairt a bhí le déanamh ar an tuarascáil seo, rinneadh
comhairliúchán le páirtithe leasmhara/grúpaí/comhlachtaí príomhúla san earnáil mhuirí
(féach Iarscríbhinn 1). Is é an aidhm a bhí leis ná smaointe a bhailiú, cuir chuige,
modheolaíochtaí agus saincheisteanna próisis a phlé, chomh maith leis na rudaí ar éirigh leo,
na rudaí ar theip orthu, na dúshláin, na húdair imní agus na peirspictíochtaí, ar bhealach
oscailte, cuiditheach, ionas go mbeadh an grúpa (a) go maith ar an eolas faoi chúrsaí agus (b)

i Táthar tar éis feidhmeanna agus ainmneacha ranna rialtais a leasú ar aon dul leis an gClár Rialtais nua (Meitheamh

2020). Tá sonraí faoi na hathruithe ábhartha le fáil i gCuid 3.3.1. Sa tuarascáil seo, úsáidtear na hainmneacha agus
na freagrachtaí a bhí infheidhmithe roimh Mheitheamh 2020 an chuid is mó den am, seachas amháin sa chás go
bhfuil cur síos sa téacs ar bhearta agus freagrachtaí reatha nó ar bhearta agus freagrachtaí a bheidh ann amach
anseo.
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go raibh siad in ann a leithéid d’fhaisnéis a chur san áireamh, de réir mar is iomchuí san ábhar
a ndearna sé a phlé agus san aschur deiridh freisin.
Rinne an DHLGH obair Ghrúpa Comhairleach an MPA a éascú agus tacaíocht a chur ar fáil di,
agus bhí tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin curtha ar fáil ag an Roinn le haghaidh
chruinnithe an ghrúpa freisin.
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Struchtúr Ghrúpa Comhairleach an MPA
Cathaoirleach
An tOllamh Tasman Crowe
Taighdeoir
An Dr Rebecca Giesler

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Na heolaíochtaí beatha agus aigéin
An tOllamh Louise Allcock
(Comhordaitheoir/Cathaoirleach)
An tOllamh Mark Johnson
An Dr Martin White
An Dr Tom Doyle
An Dr Oliver Tully
An Dr Rebecca Jeffrey

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Foras na Mara
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta

Meoin ó thaobh eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha de
An Dr Stephen Hynes
(Comhordaitheoir/Cathaoirleach)
An Dr Cormac Nolan
Gráinne Devine, Uas
An Dr Ruth Brennan
An tUasal Macdara Ó Cuaig
An tOllamh Comhlach Geertje
Schuitema
An Dr Caroline Hattam

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Líonra Uisce Inbhuanaithe
An Bord Iascaigh Mhara
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Foras na Mara
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ollscoil Plymouth

An rialachas agus an reachtaíocht
An Dr Anne Marie O’Hagan
(Comhordaitheoir/Cathaoirleach)
An Dr Anthony Grehan
An Dr Judith O’Connor
An tUasal Michael McLeod
An tUasal Colin Armstrong

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta
Marine Scotland
An Roinn Talmhaíochta, Comhshaoil
agus Gnóthaí Tuaithe, Tuaisceart
Éireann

An Rúnaíocht
An Rannán um Chomhshaol Mara

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta
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Buíochas
Ba mhaith leis an nGrúpa Comhairleach MPA aitheantas agus buíochas a ghabháil leis na
heagraíochtaí agus leis na daoine aonair ag seo a leanas as an gcabhair ar thug siad dúinn chun
an tuarascáil seo a ullmhú:
Thacaigh Richard Cronin, Oliver Ó Cadhla, Anita Berney agus Shannon Hoary (An Rannán
um Chomhshaol Mara, an Rannán Uisce) agus Feargal Ó Coigligh (Rúnaí Cúnta, an Rannán
Uisce) ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta leis an ngrúpa i rith an phróisis
ar fad.
Rinne Pádraic Ó Máille (Smácht Business Mastermind Alliance) rannpháirtíocht na
ngeallsealbhóirí a éascú.
Rinne an Dr Jean-Luc Solandt (An Cumann um Chaomhnú Muirí) agus an tOllamh Simonetta
Fraschetti (Ollscoil Napoli) athbhreithnithe idirnáisiúnta ar an tuarascáil.
Rinne Ron Wilson, Maisitheoir, na léaráidí.
Chuir Cormac Nolan agus Jochen Roller na léarscáileanna ar fáil.
Ba dheas ó na daoine seo a leanas na grianghraif a chur ar fáil dúinn:
 Simon Berrow, An Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna
 Tasman Crowe
 Tony O’Callaghan, SeaSearch Ireland
 Rebecca Giesler
 Bernard Picton
 Jon Yearsley
 Mark Kirkland
 Fáilte Éireann agus Turasóireacht Éireann trí Thaisclann Ábhar na hÉireann
 Grianghraif domhainfharraige curtha ar fáil ag Foras na Mara, glactha le ROV Holland
I, arna n-imscaradh ón RV Celtic Explorer ag OÉ Gaillimh. Turais taiscealaíochta arna
tacú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus Foras na Mara faoi Chlár na
nImscrúdaitheoirí Uimhir Dheontais SFI/15/IA/3100 agus arna chómhaoiniú le Ciste
Forbartha Réigiúnaí na hEorpa 2014-2020.
Thug geallsealbhóirí ar tugadh cuireadh dóibh freastal ann a gcuid ama ar fáil ar a thoil féin
chun cur leis an ábhar agus leis na meoin a bhí á phlé, agus tá siad liostaithe in Iarscríbhinn
1.
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Achoimre Fheidhmeach
Tá timpeallacht mhuirí éagsúil fairsing in Éirinn, agus saibhreas ann ó thaobh gnáthóga,
speiceas agus tábhacht chultúrtha de. Tá raon leathan seirbhísí éiceachórais le fáil ann atá mar
bhonn agus taca leis an tsláinte agus an fholláine, rialaítear an aeráid leis agus thacaíonn sé le
hiascaigh, leis an dobharshaothrú, leis an áineas, an turasóireacht agus an bhiteicneolaíocht,
agus is rudaí iad sin go léir a chuireann go mór le geilleagar na hÉireann agus atá riachtanach
do go leor slite beatha, go háirithe do phobail ar an gcósta agus ar na hoileáin. Is tairseach
riachtanach é ar an domhan mór freisin, tríd an loingseoireacht, agus tá sé ag éirí níos
tábhachtaí mar fhoinse don bhonneagar fuinnimh éagsúil é de réir a chéile. Cé go bhfuil cuid
mhaith de thimpeallacht mhuirí na hÉireann i ndea-riocht, den chuid is mó, is cúis mhór imní
iad an caillteanas bithéagsúlachta agus an díghrádú éiceachórais mar gheall ar bhrúnna
méadaithe a bheith ann dála an ró-shaothrú, an cailliúint gnáthóige, an truailliú agus an tathrú aeráide.
Tá an chosaint limistéar-bhunaithe trí Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPAanna) agus an
úsáid a bhaintear as uirlisí gaolmhara ar chuid de raon de chineálacha cur chuige
comhlántacha atá ann chun éiceachórais mhuirí a chothabháil, a chaomhnú agus a athshlánú.
Cé go bhfuil sainmhínithe éagsúla le fáil orthu, is féidir smaoineamh ar MPAanna mar limistéir
mhuirí a bhainistítear san fhadtéarma, agus é mar phríomhaidhm acu gnáthóga agus/nó
speicis agus gnéithe nádúrtha eile a chaomhnú. Ba cheart go mbeadh na MPAanna ar leith
mar chuid de líonra limistéar a bhfuil sé mar aidhm acu feidhmiú go sineirgíoch chun cuspóirí
uileghabhálacha a bhaint amach.
Tá caomhnú agus bainistíocht inbhuanaithe na timpeallachta muirí sainordaithe ag roinnt
comhaontuithe idirnáisiúnta agus oibleagáidí dlíthiúla araon. I measc na gcinn a chuimsíonn
sainriachtanais maidir leis an gcosaint limistéarbhunaithe, tá Treoir Réime um Straitéis
Mhuirí an EU (MSFD), Coinbhinsiún OSPAR, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um an
Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.
Tá méid áirithe cosanta limistéarbhunaithe i bhfeidhm cheana féin in Éirinn, go príomha trí
líonra Natura 2000 de láithreáin ar bunaíodh é faoi Threoracha an EU um Éin agus um
Ghnáthóga. Tá roinnt easnaimh thábhachtacha ann, maidir le stádas reatha na timpeallachta
muirí, áfach, agus maidir leis na spriocanna idirnáisiúnta a ghabhann leis an gclúdach iomlán
agus leibhéal na cosanta do speicis agus do ghnáthóga tábhachtacha atá faoi bhagairt nó atá
ag dul i laghad, bíodh sé sin in ainneoin na cosanta faoi Natura 2000 nó gan aon chosaint a
bheith acu faoi láthair.
Ag an bpointe seo, ní féidir a mheas go bhfuil líonra na limistéar faoi chosaint in Éirinn
comhleanúnach, ionadaíoch, ceangailte nó athléimneach, ná go bhfuil sé comhlíontach le
tiomantais idirnáisiúnta agus oibleagáidí dlíthiúla atá againn in Éirinn. Níl aon sainmhíniú
ann ar cad is MPA ann i ndlí na hÉireann agus is ionann sin agus bearna nach mór aghaidh a
thabhairt uirthi. Tá forálacha na nAchtanna um Fhiadhúlra, arna leasú, teoranta i dtéarmaí an
raon feidhme geografach atá acu, agus níl feidhm acu ach amháin ar an urthrá. Fágann sé sin
go bhfuil an chosaint i limistéir mhuirí atá níos faide amach ná 12 mhuirmhíle ón gcósta
teoranta do bhearta a dhéantar faoi Threoracha an EU um Éin agus um Ghnáthóga nó faoi
Choinbhinsiún OSPAR. Ní féidir an chosaint riachtanach a thabhairt do ghnáthóga agus do
speicis nach bhfuil liostaithe i dTreoracha an EU, ach a d’fhéadfadh a bheith tábhachtach ar
an mbonn áitiúil, náisiúnta nó fiú idirnáisiúnta, faoi láthair, san fhírinne. Tá an tsolúbthacht
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chun foirmeacha agus leibhéil éagsúla cosanta a chur i bhfeidhm teoranta freisin faoi dhlí an
EU, go háirithe sa chás go bhfuil inniúlachtaí chomhroinnte idir an EU agus Éire. Tá an
fhéidearthacht ann leibhéal rannpháirtíochta na ngeallsealbhóirí sa phróiseas roghúcháin
agus bainistíochta láithreán a fheabhsú go mór chomh maith chun an caomhnú muirí agus
éifeachtacht fhoriomlán an líonra a chur chun cinn agus chun tacú leis.
Trí na MPAanna, baintear amach buntáistí, ní amháin don timpeallacht mhuirí, ach don
tsochaí leathan freisin, trí fheabhas agus athléimneacht a chur leis an seachadadh seirbhíse
éiceachórais san áireamh. Mar sin féin, tá costais i gceist leis freisin. Athraíonn fabhrú na
gcostas agus na sochar socheacnamaíoch atá i gceist as a bheith ainmnithe mar MPA, laistigh
de na hearnálacha agus ar fud na n-earnálacha agus na ngrúpaí geallsealbhóirí araon, agus
braitheann sé ar an gcomhthéacs soch-chultúrtha áitiúil agus ar an gcaidreamh atá ann le
hinstitiúidí soch-pholaitiúla ar leibhéil éagsúla. Tá sé dóchúil go mbeidh an tionchar is mó ag
an ainmniúchán mar MPA ar an earnáil iascaigh gabhála, ar earnáil na turasóireachta mara
agus ar an earnáil dobharshaothraithe. Tá taighde ann ina dtugtar le fios go bhféadfadh na
glaniarmhairtí ar iascaigh a bheith dearfach nó diúltach sa deireadh, agus beidh sé sin ag brath
ar an gcineál iascaigh atá i gceist agus raon leathan d’fhachtóirí eile. Is féidir le hearnáil na
turasóireachta mara agus áineasa leas mór a bhaint as ainmniúchán MPA, ach, mar atá séin
earnálacha eile, beidh méid na sochar ag brath roinnt mhaith ar shuíomh na láithreán MPA
laistigh den líonra agus ar na bearta bainistíochta a bheidh curtha i bhfeidhm iontu.
Tá achoimre déanta sa tuarascáil seo ar fhaisnéis ábhartha agus ar an smaointeoireacht reatha
faoi MPAanna i gcomhthéacs na hÉireann, agus moltaí le fáil inti freisin maidir le líonra
MPAanna na hÉireann a leathnú amach de réir obair Ghrúpa Comhairligh an MPA agus an
rannpháirtíocht atá déanta aige le príomhpháirtithe leasmhara i dtimpeallacht mhuirí na
hÉireann. I measc na bpríomhpháirtithe leasmhara, bhí daoine ó phobail chósta agus oileán
agus ionadaithe thar ceann earnálacha éagsúla lena n-áirítear an earnáil iascaigh,
dobharshaothrú, turasóireachta, áineasa, fuinnimh, loingseoireachta agus biteicneolaíochta.
Rinne baill de chuid NGOanna agus ranna agus gníomhaireachtaí de chuid an rialtais a bhfuil
leas acu sa timpeallacht mhuirí an grúpa a chur ar an eolas freisin. Anuas air sin, rinne
saineolaithe idirnáisiúnta seachtracha ar MPAanna athbhreithniú ar an dréacht-tuarascáil
deiridh.
Tá sainmhíniú oibríochta beartaithe do MPAanna léirithe sa Bhosca thíos, mar aon le roinnt
treoirphrionsabal bunaithe ar chonclúidí an ghrúpa. Tá achoimrí ar phríomhphointí léirithe
ag deireadh gach aon Chuid den tuarascáil. Tá moltaí mionsonraithe liostaithe i gCuid 3.6. Tá
tuairisc déanta ar thorthaí phróiseas rannpháirtíochta na ngeallsealbhóirí in Iarscríbhinn 1.
Cé go bhfuil leathnú an líonra MPA á thiomáint go príomha ag fianaise agus ag ábhair imní
faoin gcaillteanas bithéagsúlachta atá cumhdaithe i raon gealltanas idirnáisiúnta, ba cheart a
aithint freisin go gcuireann an líonra le creat bainistíochta éaceachóri níos leithne atá bunaithe
ar éiceachóras agus é mar aidhm dheiridh aige sin Stádas Dea-Chomhshaol a bhaint amach
faoin MSFD lena gcomhcheanglaítear raon cuspóirí eile, lena n-áirítear an bhainistíocht
inbhuanaithe ar iascaigh, an athléimneacht i leith an athraithe aeráide, an fhorghabháil
charbóin feabhsaithe san áireamh, agus an Phleanáil Spásúlachta Muirí éifeachtach. Agus
sásra á forbairt chun líonra MPAanna na hÉireann a leathnú amach agus a fheabhsú, chomh
maith leis na struchtúir agus na próisis rialachais a ghabhann leis, tá deis iontach ann an creat
a fheabhsú ó bhonn chun timpeallacht mhuirí na hÉireann a bhainistiú agus chun tairbhí na
timpeallachta muirí a choinneáil slán do na glúine atá le teacht.
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Sainmhíniú atá molta do MPAanna in Éirinn agus na
príomhphrionsabail atá molta
Tá an sainmhíniú oibríochtúil ar MPA ag seo a leanas molta do MPAanna in Éirinn.
Limistéar atá ainmnithe ar bhonn geografach a bhfuil gné nó tionchar muirí ag baint
leis agus atá cosanta trí mhodhanna dlíthiúla chun speicis, gnáthóga nó éiceachórais
shonraithe a chaomhnú chomh maith leis na seirbhísí éiceachórais agus na luachanna
cultúrtha a ghabhann leo, agus a ndéantar é a bhainistiú chun críocha cuspóirí
sonraithe a bhaint amach san fhadtéarma.
Na príomhphrionsabail atá molta:


Ba cheart na MPAanna a ainmniú agus a bhainistiú ar bhealach lena ndéanfar
líonra a chruthú le bheith comhleanúnach, ionadaíoch, nasctha agus
athléimneach agus chun na gealltanais atá tugtha ag Éirinn a chomhlíonadh faoi
ionstraimí idirnáisiúnta amhail Treoir Réime um Straitéis Mhuirí an EU,
Coinbhinsiún OSPAR, CBD na Náisiún Aontaithe agus Spriocanna Aichi (go
háirithe Sprioc 11) agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún
Aontaithe (go háirithe Sprioc 14).



Féadfar cuspóirí do na MPAanna agus don líonra MPA in Éirinn a bheith dírithe
ar an gcosaint agus an aisghabháil:
•
•
•
•
•
•

Speicis nó gnáthóga faoi bhagairt nó atá ag dul i laghad
Speicis nó gnáthóga atá tábhachtach nó suntasach ó thaobh na héiceolaíochta
de
Gnéithe lena léirítear an raon de ghnéithe atá le fáil in uiscí na hÉireann
Réimsí na hard-bhithéagsúlachta, na hard-nádúrthachta nó ard-íogaireachta
Réimsí ina gcuidítear le feidhmiú éiceachórais agus seirbhísí éiceachórais a
chothabháil, lena n-áirítear an fhorghabháil charbóin
Limistéir a bhfuil luach suntasach ag gabháil leo ó thaobh na héagsúlachta
bithchultúrtha



Is féidir leis na cuspóirí láithreáin MPA a bheith dírithe ar thionchair ó bhrúnna
sonraithe freisin, an solas agus an torann saorga, mar shampla, nó ar éifeachtaí
an athraithe aeráide a laghdú.



Glactar leis gurb éard atá i gceist leis an gcaomhnú sa chomhthéacs seo ná
cothabháil nó athshlánú a dhéanamh chun an staid, an struchtúir agus feidhmiú
ionchasach an éiceachórais a thabhairt ar ais i bhfianaise fhiseagrafaíocht
ghinearálta agus shuíomh an limistéir nó curtha i gcomparáid le láithreáin
tagartha nó le stáit roghnaithe. I gcás MPAanna atá ainmnithe mar gheall ar
luach éagsúlachta bithchultúrtha, bheadh sé mar phríomhchuspóir an luach sin
a chaomhnú.



I measc na buntáistí breise a ghabhann le MPAanna, féadfar a áireamh ina measc
deiseanna le haghaidh na taighde agus an oideachais chomhshaoil agus
breisluach socheacnamaíoch a chruthú, ar an gcoinníoll nach bhfuil siad seo ag
teacht salach ar chuspóirí láithreán an MPA.
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Ba cheart glacadh le cur chuige Pleanála Chórasach Caomhnaithe (SCP) chun an
líonra leathnaithe a phleanáil, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú, agus ba cheart
foráil a bheith déanta freisin maidir le MPAanna aonair láithreán-bhunaithe a
mholadh.



Agus an líonra á dhearadh, ba chear idirghníomhaíochtaí le líonraí arna nainmniú ag Stáit eile sna réigiúin mhuirí chéanna a bheith curtha san áireamh
freisin.



Ba cheart go mbeadh rannpháirtíocht luath agus inbhuanaithe geallsealbhóirí
mar chuid lárnach de na próisis roghnúcháin agus bhainistíochta le haghaidh na
MPAanna. Ba cheart go mbeadh an rannpháirtíocht uilechuimsitheach agus
cothrom agus ba cheart an próiseas a dhearadh ar bhealach ar a mbeifear in ann
a chinntiú go bhfuil sé trédhearcach, fiúntach agus éascaithe.



Ba cheart bearta bainistíochta a chur i mbun de réir mar is iomchuí i
gcomhthéacs gach aon MPA ar leith chun na cuspóirí caomhnaithe sainithe atá
aige a bhaint amach, agus cúinsí socheacnamaíocha agus cultúrtha curtha san
áireamh.



Ba cheart bearta bainistíochta a chur i mbun mar chuid den phróiseas
ainmniúcháin.



Ba cheart go mbeadh bainistíocht na MPAanna bunaithe ar an bhfianaise is fearr
atá ar fáil, chomh maith le prionsabal an réamhchúraim.



Ba cheart glacadh leis an monatóireacht atá deartha go cúramach chun
éifeachtúlacht an líonra a mheas agus chun athbhreithnithe agus oiriúnuithe
tréimhsiúla ar ainmniúcháin agus ar bhearta bainistíochta a threorú.



Moltar gur cheart comhlacht náisiúnta comhordaithe a bhunú a mbeadh an túdarás aige chun an phleanáil agus an cur i bhfeidhm a chomhordú, chun an dearialachas a chothú agus chun an dlúthchomhoibriú a chinntiú i measc ranna agus
gníomhaireachtaí ábhartha agus sineirgíocht le gnóthais ghaolmhara dála an
Chreata Náisiúnta Pleanála Mara.



Teastaíonn reachtaíocht nua chun an creat riachtanach a chur i mbun le
haghaidh an rialachais agus na bainistíochta agus ní mór acmhainní agus
maoiniú iomchuí a leithdháileadh chun an líonra MPA a phleanáil, a chur i
bhfeidhm, a bhainistiú, agus chun monatóireacht agus athbhreithniú a
dhéanamh air.

x
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Brollach
I gcomhthéacs na géarchéime bithéagsúlachta domhanda agus na géarchéime aeráide,
cuimsítear leis an mbeartas idirnáisiúnta gealltanais agus straitéisí chun ár n-éiceachórais
talún agus mara a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe chun leasa na daoine atá
ina mbeo sa lá atá inniu ann, agus chun leasa na glúine atá le teacht araon. Sainmhínítear
Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPAanna) ar go leor bealaí, ach is féidir smaoineamh orthu
go ginearálta mar limistéir mhuirí a bhainistítear san fhadtéarma, agus é mar phríomhaidhm
ag an mbainistíocht sin gnáthóga agus/nó speicis a chaomhnú chomh maith le seirbhísí
éiceachórais agus luachanna cultúrtha atá gaolmhar leo. Úsáidtear uirlisí bainistíochta
limistéarbhunaithe cosúil le MPAanna go forleathan ar fud an domhain agus éilítear go
sonrach iad faoin reachtaíocht agus faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil Éire tiomanta
dóibh, agus Creat-Treoir Straitéise Mara an EU, Coinbhinsiún OSPAR, an Coinbhinsiún ar
Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe ina
measc.
Is minic a bhíonn sé i gceist ag MPAanna aonair a bheith mar chuid de líonra láithreán atá
deartha chun cuspóirí uileghabhálacha beartais a bhaint amach agus a bhfuil cuntas teiste
láidir acu maidir le cuidiú leis na farraigí éagsúla, glan, sláintiúla agus táirgiúla a chothú, rud
atá ríthábhachtach dár sochaí, dár ngeilleagar agus dár gcultúr. Tá roinnt limistéar cosanta
ann in Éirinn cheana féin a bhfuil clúdach muirí orthu. Limistéir Faoi Chosaint Speisialta
(SPAanna) agus Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACanna) arna dearbhú iad faoi
Threoracha um Éin agus um Ghnáthóga an EU agus a chuireann le líonra Natura 2000 an EU
chun speicis agus gnáthóga ar leith a chosaint atá i gceist leo, den chuid is mó. Tá roinnt
láithreán ann atá ainmnithe faoi Choinbhinsiún Ramsar, cuid acu a chuireann le líonra OSPAR
MPAanna, agus cinn eile a bhfuil ainmniúchán náisiúnta acu, ach i ndáiríre is SPAanna
agus/nó SACanna iad go léir agus is faoi chreat Natura 2000 a dhéantar iad a chosaint agus a
bhainisiú ainistithe, go bunúsach. Clúdaíonn siad 10,420 km2, is ionann sin agus 2.13%
d’achar muirí iomlán na hÉireann, atá beagnach 488,762 km2 ina iomláine. Tá sé seo i bhfad
níos lú ná na spriocanna idirnáisiúnta atá geallta ag Éirinn. Níl Limistéir Mhuirí faoi Chosaint
shainmhínithe sa reachtaíocht Éireannach faoi láthair agus táthar teoranta sa tír seo inár
gcumas caomhnú a dhéanamh ar go leor de speicis, gnáthóga agus gnéithe mara eile in Éirinn
atá faoi bhagairt nó a bhfuil tábhacht bhitheolaíoch nó chultúrtha ag gabháil leo.
Dá bhar sin, tá gealltanas tugtha sa Chlár Rialtais atá ann faoi láthair ag Rialtas na hÉireann
(2020) chun líonra MPAanna na hÉireann a leathnú amach chun 10% dá limistéar muirí a
chlúdach a luaithe is praiticiúil agus chun sprioc níos airde de MPAanna arb ionann iad agus
30% dá limistéar muirí a bhaint amach faoi 2030, ar aon dul le Straitéis Bithéagsúlachta an
EU atá foilsithe le déanaí. Cuideoidh leathnú líonra MPA na hÉireann leis an mbithéagsúlacht
a chosaint i ngéarchéim, le todhchaí inbhuanaithe a chruthú, agus leis an bhfreastal ar na
dúshláin a bhaineann leis an aeráid atá ag athrú. Is ionann na MPAanna agus cur chuige
amháin chun na haidhmeanna seo a bhaint amach, ach is féidir a gcur chun feidhme a bheith
conspóideach mura dtéitear i dteagmháil leo ar bhealach a urramaíonn riachtanais daoine
agus pobail, chomh maith leis an timpeallacht a bhfuil siad lonnaithe. Agus a cur chuige féin
á bhforbairt againn sa tír seo, tá deis againn in Éirinn foghlaim ó phróisis phleanála,
roghnúcháin agus bhainistíochta MPAanna ó thíortha eile agus ón taithí a bhí acu sna tíortha
sin ar an gcosaint limistéar-bhunaithe go dtí seo.
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Tá achoimre déanta sa tuarascáil seo ar fhaisnéis ábhartha agus ar an smaointeoireacht reatha
faoi MPAanna i gcomhthéacs na hÉireann, agus moltaí le fáil inti maidir le líonra MPAanna
na hÉireann a leathnú amach de réir obair Ghrúpa Comhairligh an MPA agus an
rannpháirtíocht atá déanta aige le príomhpháirtithe leasmhara i dtimpeallacht mhuirí na
hÉireann. Níl moltaí faoi shuíomh MPAanna a bheidh ann amach anseo le fáil ann. Tá an
tuarascáil roinnte ina thrí chuid: sa chéad chuid, leagtar amach an réasúnaíocht chun líonra
MPAanna na hÉireann a leathnú amach, sa dara chuid, tá iniúchadh déanta ar na hiarmhairtí
atá i gceist chun é sin a dhéanamh ó thaobh na sochaí agus na heacnamaíocha de agus sa tríú
cuid tugtar aghaidh ar na próisis gur cheart iad a chur i bhfeidhm chun é sin a chur i gcrích,
lena n-áirítear breithnithe agus moltaí éiceolaíocha agus sochaíocha maidir leis an rialachas,
an bainistíocht agus an reachtaíocht.
Tá achoimre ar phríomhtheachtaireachtaí atá mar bhonn leis an gcomhthéacs chun an líonra
a leathnú amach le fáil ag deireadh Cuid 1 agus 2; agus tá achoimre ar mholtaí don phróiseas
chun an líonra a leathnú amach le fáil ag deireadh Cuid 3.

xx
© Turasóireacht Éireann

1 Cuid 1: Cén fáth a leathnófaí líonra
na Limistéar Muirí faoi Chosaint?
Sa Chuid seo den tuarascáil, tá an réasúnaíocht maidir le conas bainistíocht na
bithéagsúlachta agus éiceachóras inbhuaine a chaomhnú leagtha síos agus tá cur síos
ann freisin ar timpeallacht mhuirí na hÉireann i dtéarmaí a carachtar aigéaneolaíochta,
an raon gnáthóg agus speiceas atá ann agus an tábhacht a bhaineann leis ó thaobh
gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus chultúrtha de. Tá cur síos déanta ann ar an ngaol
idir an timpeallacht mhuirí agus ár rathúnas eacnamaíoch agus ár bhfolláine sochchultúrtha, chomh maith lenár gcumas na bpríomhbhrúanna atá ag dul i bhfeidhm ar
ár n-éiceachórais mhuirí agus atá ag cur isteach ar a n-ionracas agus ar a dtáirgiúlacht.
Tá bearta limistéar-bhunaithe curtha i láthair ann mar cheann de roinnt cineálacha cur
chuige éagsúla chun an comhshaol inbhuanaithe a chaomhnú agus a bhainistiú, agus
déantar scrúdú ann ar na gnéithe a ghabhann le Limistéir Mhuirí faoi Chosaint
(MPAanna). Tá breac-chuntas le fáil ann ar na spreagthaí reachtaíochta agus beartais
idirnáisiúnta agus náisiúnta don bhainistíocht limistéar-bhunaithe in Éirinn, mar aon
le creataí agus ionstraimí ábhartha eile. Tá achoimre ar stádas reatha na cosanta
limistéar-bhunaithe in Éirinn agus ar na gnáthóga agus speicis mhuirí sa tír, agus ina
dhiaidh sin tá cuid den tuarascáil atá tiomnaithe do bhearnaí reatha atá ann i líonra na
limistéar muirí faoi chosaint in Éirinn, agus ar an fhéidearthacht atá ann leis an
fheabhsú i dtéarmaí an chumhdaigh, sprioc-speicis, gnáthóga agus gnéithe mara eile,
solúbthacht na gcineálacha ainmniúcháin, leibhéal rannpháirtíochta na
ngeallsealbhóirí agus an bunús chun an líonra a leathnú amach atá ann sa dlí.
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Réamhrá
Tá tuairiscí ar an gcaillteanas bithéagsúlachta agus ar an ngéarchéim ina bhfuil an domhan ar
fad ag éirí níos forleithne agus tá feasacht an phobail ag méadú i leith ár dtimpeallachta agus
ar an oiread a bhfuilimid go léir ag brath uirthi. Tá faisnéis ar fáil go forleathan, saor in aisce,
ach is féidir leis a bheith deacair tuiscint shoiléir a bheith agat faoina bhfuil ag tarlú, faoin fáth
gur chóir dúinn a bheith buartha faoi agus faoi cad ba cheart dúinn a dhéanamh ina leith. Tá
a lán daoine ann nach bhfuil i gceist leis an dúlra dóibh ach coincheap doláimhsithe, tá a lán
daoine eile ann a théann amach sa dúlra go rialta agus a bhfuil meas acu air agus tá daoine eile
ann gur cuid dhílis dá saol oibre é an dúlra, ach fós féin is rud rúndiamhair agus iontach atá
ann dóibh. Tá timpeallacht iontach againn in Éirinn, buíochas mór le Dia, go háirithe na
farraigí saibhre agus na críocha aigéin atá againn, ach cad atá ann faoin dromchla, agus cén
fáth ar chóir dúinn aird a thabhairt dó?

An fáth gur cheart an bhithéagsúlacht a chaomhnú?
Tá meas mór ag daoine ar go leor speiceas agus áiteanna fiáine toisc go bhfuil siad go hálainn
agus toisc gur údar inspioráide iad. Glactar leis gur cheart dúinn a bheith in ann cuairt a
thabhairt ar thimpeallachtaí nádúrtha, nó ar a laghad a fhios a bheith ag daoine go bhfuil saol
mór an dúlra ann, agus tá go leor daoine thar a bheith buartha faoin tslí go bhfuilimid ag
scriosadh an oidhreacht nádúrtha atá againn, agus ag déanamh dochar dó.
Tá éiceachórais nádúrtha agus táirgiúla thar a bheith tábhachtach freisin ó thaobh na folláine
de, chomh maith le rath an duine. Tá go leor buntáistí don tsochaí a thagann astu trí “sheirbhísí
éiceachórais”, an soláthar bia agus amhábhair, mar shampla, chomh maith le cothabháil na
cáilíochta aeráide agus uisce, agus na timpeallachtaí saibhre ar a mbímid ag brath le haghaidh
na háineasa, na turasóireachta agus na folláine chultúrtha. Sa tslí sin, táimid mar chuid de
chóras soch-éiceolaíochta;1 éilítear orainn na gnáthóga, na speicis agus na próisis éiceachórais
ar a mbíonn siad ag brath a aisghabháil agus a chaomhnú chun na seirbhísí éiceachórais a
choimeád slán agus chun iad a chothabháil.
Tá roinnt daoine ann atá den tuairim nach féidir cuntas a dhéanamh ach amháin ar chuid den
speictream leathan den chaidreamh atá ann idir an dúlra agus an duine leis an sochair a
fhaigheann daoine uaidh. Is féidir a áireamh le brí agus le cuspóir an chaomhnaithe an
éagsúlacht shaibhir chultúrtha atá tagtha chun cinn agus a leanann chun cinn a fhorbairt tríd
an gcaidreamh sóisialta, eacnamaíocha agus cultúrtha a bhíonn eadrainn agus an timpeallacht
nádúrtha. Dá bhrí sin, is féidir leis an gcaomhnú a bheith conspóideach, is féidir le hábhair
imní dul go smior ar dhaoine agus is féidir eagla a bheith ag daoine roimh shrianta féideartha,
nó olc a bheith curtha orthu mar gheall orthu. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara cé
chomh casta is atá an caidreamh idir dhaoine agus a chinntiú go gcuirtear raon de mheoin san
áireamh agus iniúchadh á dhéanamh ar an réasúnaíocht agus ar an gcur chuige maidir leis an
gcaomhnú.
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Figiúr 1.1 - Gnéithe hidreagrafacha roghnaithe agus próisis dhinimiciúla in uiscí na hÉireann a bhfuil tionchar acu ar éiceachórais sa ghnáthóg sin. Is
éard is tonnbhráid ann ná réigiúin ina bhfuil gníomhaíocht mhéadaithe bhitheolaíochta, idir iascaigh agus planctón araon. Meascann comhábhair uisce
san fhuinneamh taoide, leithéidí chothaithigh, agus táirgeann siad sin baill teo ina mbíonn sruthanna méadaithe ar ghrinneall na farraige. Tagann an tuisce is teo salainn don réigiún sa sruth teorann ilchríochach. Amach níos faide ón gcósta, tá tuilleadh próisis atmaisféar-aigéin ar scála abhantrach
amach ón gcósta ann lena rialaítear struchtúr an cholúin uisce agus neart chúrsaíocht an aigéin.
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Timpeallacht mhuirí na hÉireann
An tíreolaíocht agus dinimic aigéin
Náisiún oileánda is í Éire. Cuimsítear lena Limistéar Muirí níos mó ná 480,000 km2 d’uiscí
cósta agus d’uiscí trasdultacha, d’fharraigí scairbhe measartha éadomhain (<200 m),
timpeallachtaí aigéin dhomhain agus go leor gnéithe topagrafacha ar ghrinneall na farraige ar
nós bruacha fomhuirí, cainneon agus tulán grinnill. Le huiscí cósta agus uiscí trasdultacha
cuirtear nasc díreach idir an talamh tirim agus an fharraige ar fáil chomh maith le foinse
fionnuisce agus na cothaithigh agus na comhábhair eile go léir atá le fáil san uisce. Is rudaí
casta agus éagsúil iad gnáthóga agus sruthanna araon. Tá na farraigí scairbhe táirgiúil, agus
déantar an dinimic a rialú go príomha leis an ngníomhaíocht taoide, leis an téamh agus fuarú
séasúrach, leis an ionchur fionnuisce, agus le fuinneamh na gaoithe. Déantar tréithe aigéin
doimhne a rialú le hidirghníomhaíochtaí atmaisféar-aigéin ar scála domhanda agus patrúin
scaipthe farraige-aeráide ar scála mór a bhíonn ag tarlú thar na blianta ag dul siar i bhfad ó
shin. Tá imeall na scairbhe, imeall ilchríochach na hÉireann, mar nasc agus mar bhac araon
ar na huiscí doimhne agus ar na scairbheacha. Réigiún an-táirgiúil atá ann agus tá éiceachórais
thábhachtacha, leochaileacha agus dinimiciúla le fáil ann.

An éagsúlacht bhitheolaíoch
Tá an-éagsúlacht i gceist le flóra agus fána muirí na hÉireann. Chun ciall a bhaint as an
mbithéagsúlacht seo, is fearr é a rangú ina cúig thimpeallacht mhuirí leathana agus ansin na
gnáthóga agus na speicis mhuirí éagsúla atá le fáil iontu siúd a phlé.
1.1.2.2.1

Cladaí creagacha, tránna gainimh agus gnáthóga cósta eile

Níl aon timpeallacht mhuirí ann ar a bhfuil eolas maith ag formhór na ndaoine ná na cladaí
creagacha agus na tránna ghainimh atá againn. Is féidir leis an té nach dtéann go dtí an trá
ach anois is arís, fiú, na gnéithe mara sainiúla atá ann a aithint, dála na crosán mara agus
portán. Mar sin féin, is beag duine atá ann a thuigeann an éagsúlacht mhór atá le fáil ar ár
gcladach. Mar shampla, tá cur síos déanta ar níos mó ná 480 gné ar bhruacha creagach agus
ghainmheacha Chontae Loch Garman.2
Is minic a bhíonn cineálacha feamainne ar leith ag fás i gCladaí carraigeacha (Pelvetia
canaliculata, Fucus spiralis agus Fucus serratus, mar shampla), agus iad ag fás ag airde
difriúla. Déanta na fírinne, tá éagsúlacht feamainne shaibhir le fáil ar fad chósta na hÉireann,
agus tábhacht chultúrtha ag baint le go leor acu trína n-úsáid san oidis agus i leigheasanna,
mar shampla an cosáinín (Chondrus crispus) agus an duileasc (Palmaria palmata).3 Tá na
patrúin seo le feiceáil freisin sa dáileadh ainmhithe ar ár gcuid cladaigh chreagacha. Mar
shampla, is gnách go mbíonn an fhaocha gharbh (Littorina saxatilis) le fáil suas go hard ar
bhruacha creagacha ach tá an fhaocha chapaill (Nucella lapillus) le fáil níos ísle ar an gcladach,
na sciobóil agus na diúilicíní a mbíonn siad ag beathú orthu freisin. I measc roinnt ainmhithe
coitianta eile atá le fáil ar bhruacha creagacha tá na faochain inite (Littorina littorea), sliogáin
barr ildaite lena n-áirítear an bhlaosc barr péinteáilte (Calliostoma zizyphinum), diúilicíní
(Mytilus edulis) agus bairnigh (Patella vulgata).
Laistigh de na locháin charraigeacha, agus ar na carraigeacha scaoilte agus ar an fheamainn,
is féidir raon orgánach i bhfad níos leithne a aimsiú, lena n-áirítear portáin éagsúla, chomh
maith le crosáin mhara, spúinsí, cuáin, bundúin leicne, séaclaí agus éisc éagsúla (seamhróga
agus ceannruáin, mar shampla) agus tacsóin níos neamhghnáiche den sórt sin dála diatóim,
cúpóid, péisteanna polachait, chiotóin, bríosóin agus hiodráití. Ag brath ar an neamhchosaint
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atá ann roimh tonnta chomh maith leis an bhuncharraig atá sa talamh, is féidir teacht ar
ghnáthóga chladaigh chreagacha an-difriúla, agus mealltar éin mhara sealgaireachta dála
piardálaí agus roilligh mar gheall ar an éagsúlacht saibhir sin.
Tá banda feamainne móra, nó ceilp, ag teorainn íochtarach na gcladach creagach. Go minic
cruthaíonn siad ceannbhrait dlútha, dá ngairtear foraoisí ceilpeanna, ar féidir leo a bheith
chomh mór le 30m ar leithead. Tá foraoisí ceilpeanna i measc na gcóras mara is tábhachtaí le
haghaidh an táirgthe phríomhúil de réir mar a fhásann bithmhais nua orthu bliain i ndiaidh
bliana agus de réir mar a thiteann ábhar díobhálach agus mucus óna lanna go an t-am ar fad.
Cruthaíonn dhá speiceas in Éirinn foraoisí ceilpeanna leathnaithe, Laminaria digitata agus
L. hyperborea, agus tacaíonn siad araon le flóra agus fána saibhir,4 lena n-áirítear eipifíte mar
an duileasc Palmaria palmata agus an fheamainn dhearg ‘feá mara’ Delesseria sanguinea,
chomh maith le go leor speiceas éisc (go háirithe an ballach), agus tá éagsúlacht mhór
inveirteabrach ann chomh maith, amfapóid, gastrapóid agus polacaeit, mar shampla.
I gcodarsnacht leis na cladaí creagacha, tá an chuma ar na tránna gainimh gur gaineamhlaigh
loma iad den chéad fhéachaint. Nuair a dhéantar iniúchadh níos dlúithe air, tá comharthaí
beatha le feiceáil ar an dromchla, agus teilgean déanta de luibheanna (Arenicola marina) agus
sliogáin ainmhithe marbha ar tháinig i dtír ar an gcladach i bhfad ó shin. Mar sin féin, chun
an saol ar thrá ghainimh a thuiscint i gceart, ní mór duit tochailt agus a criathrú chun na
hainmhithe a aimsiú. Thíos faoin ngaineamh, i measc an iliomad speiceas atá le fáil ann, tá an
portán clismín (Corystes cassivelaunus), an fhaocha fliomaigh (Pagurus bernhardus), an
bholgach (Echinocardium cordatum), an sliogán dinge bandach (Donax vittatus) agus míolta
trá cosúil le Talitrus saltator. Ag brath ar an trá agus ar an gcineál agus an méid gainimh atá
uirthi, is féidir éagsúlacht mhór sliogéisc éagsúla a fháil ann freisin, lena n-áirítear sceana
mara (Ensis magna) agus coilíní (Cerastoderma edule). Is féidir éin mhara cosúil leis an
luathrán nó an bhreacóg a fheiceáil ag sealgaireacht ar thránna, feadh imeall na farraige.
Cé gur cosúil gur gan aon ghné shuntasach atá inbhir agus réileáin láibe, tá na gnáthóga sin
an-táirgiúil agus tá líon mór inveirteabrach ina gcónaí iontu, moileasc débhlaoscach agus
péisteanna polachait den chuid is mó. Tá cuid de na réileáin láibe is tábhachtaí in Éirinn gar
d’ionaid mhóra uirbeacha leithéidí Bhaile Átha Cliath, Thrá Lí, Sionainn agus Dún Dealgan.
In inbhir, bíonn na taoidí salann agus fíoruisce ag meascadh le chéile, ag tacú le speicis uathúla
atá curtha in oiriúint don saol iontu agus a mbíonn líon mór díobh ann go minic. Tá speicis
cosúil le ruacain agus sceana mara sna gnáthóga seo a bhfuil speicis thábhachtach in ann
maireachtáil ann dá bharr. Is gnáthóga criticiúla iad réileáin láibe agus inbhir d’éisc óga agus
d’éin mhara freisin, chomh maith le héin imirce, go háirithe éin beathaithe geimhridh. I measc
na speiceas coitianta atá ann, tá an crotach, an glúineach dearg, an guilbneach agus an cadhan.
Is ceantair thábhachtacha don stóráil charbóin iad réileáin láibe chobhsaí, atá dúnta isteach
go domhain laistigh den láib.
I gceantair áirithe, go háirithe nuair atá an gaineamh agus an láib measctha le chéile, is féidir
linn móinéir féar mara faoi uisce a bhreathnú. In Éirinn, tá dhá speiceas den fhéar mara ann,
an féar mara coitianta (Zostera marina) atá níos coitianta agus a chruthaíonn beirtreacha
dlúth le duilleoga suas le 1 m ar fhad i mbánna foscadh éadoimhne,5 agus an mionféar mara
(Zostera noltii) atá ina speiceas idirthaoideach agus duilleoga i bhfad níos giorra agus níos
cúinge (<20 cm) air. Tá bithéagsúlacht saibhir le fáil sna móinéir féar mara seo toisc go
soláthraíonn na ribí féir iontu gnáthóg d’orgánaigh agus méadaíonn na maitrísí riosóim
fréimhe iontu castacht struchtúrtha an dríodair, agus soláthraíonn siad gnáthóg bhreise
d’orgánaigh dá bharr. Fuarthas breis is 124 speiceas, lena n-áirítear amfapóid, crústaigh,
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moilisc dhébhlaoscacha, bundúin leicne agus crosóga briosc atá gaolmhar le móinéir féar mara
i staidéar a ndearnadh le déanaí i gContae Chorcaí agus i gContae Chiarraí.
Gnáthóg chósta éadomhain uathúil eile is ea an scairbh maërl. Is téarma ginearálta é Maërl a
úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar go leor speicis éagsúla den algaí dearg (algaí coralline)
a thaisceann carbónáit chailciam i struchtúr tríthoiseach ina gcónaíonn siad. Tá an chuid is
mó de na beirtreacha maërl atá lonnaithe timpeall na hÉireann déanta suas de dhá speiceas
den algaí coralline (Phymatoliton calcareum agus Lithothamnion corallioides). Mar gheall ar
an gcastacht mhór struchtúrach atá i gceist leis na beirtreacha maërl, soláthraíonn siad an
iliomad scáintí agus poill ina féidir le meiofána (fána atá idir 1cm agus 250µm ar fad)
maireachtáil, lena n-áirítear crústaigh, eicínideirmigh, agus péisteanna anailide. Meastar go
bhfuil scaibheacha maërl den sórt sin an-tábhachtach ar fad mar áit inar féidir le héisc óga
agus orgánaigh óga eile cosúil leis an muirín rí maireachtáil. Cruthaíonn diúilicíní, oisrí
dúchasacha, péisteanna serpulid agus péisteanna milteogacha struchtúir casta scairbheacha
bithghéineacha, a thacaíonn le raon leathan speiceas eile agus is gnéithe tábhachtacha iad de
chuid thimpeallacht mhuirí chósta na hÉireann. Tá cáil ar na scairbheacha agus ar na
gnáthóga bithghéineacha seo freisin toisc go ndúntar an carbón isteach laistigh de struchtúir
bheo, agus laistigh den dríodar saibhir timpeall orthu.
Is gnáthóga an-tábhachtach iad aillte agus oileáin d’éin mhara atá ag neadú, lena n-áirítear
puifíní, forachain, crosáin, an broigheall, an seaga agus raon d’fhaoileáin éagsúla. Tá trí
speiceas éan mara a bhíonn ag pórú sa timpeallacht seo agus líon díobh a bhfuil tábhacht
idirnáisiúnta leis (an guairdeall Hydrobates pelagicus, an chánóg dhubh Puffinus puffinus,
agus an gainéad Morus bassanus). Tá ceann de na suíomhanna pórúcháin is mó ar domhan
don gheabhróg rósach (Sterna dougallii), arb é an t-éan mara pórúcháin is annamh san Eoraip
é, lonnaithe in Éirinn. Tá naoi gcoilíneacht éan mara lonnaithe in Éirinn agus breis is 10,000
péire pórúcháin éan mara i ngach aon cheann acu.6 Faightear an chuid is mó de na háiteanna
is mó a bhíonn an ghreabhróg le fáil iontu ar chósta thoir na hÉireann ach is ar an taobh thiar
den tír a bhíonn an guairdeall, an chánóg agus an fulmaire le feiceáil den chuid is mó, áit a
bhfuil siad in ann teacht ar limistéir sealgaireachta i bhfad amach ar na farraigí scairbhe, mar
atá cur síos air ag seo thíos.7
1.1.2.2.2

Farraigí scairbhe

Tá uiscí scairbhe na hÉireann (uiscí <200 m domhain) an-táirgiúil ar fad agus is féidir iad a
roinnt ina dhá phríomhchineál den uisce, uiscí srathaithe go séasúrach agus uiscí atá measctha
go buan. Déantar na huiscí scairbhe sa Mhuir Cheilteach, ar Scairbh iarthar na hÉireann agus
i réigiún beag idir Éire agus Oileán Mhanann a roinnt go séasúrach le téamh na gréine.
Coinníonn meascán d’uiscí éadomhain agus sruthanna taoide láidre an colún uisce measctha
go buanseasta sna huiscí cósta go léir agus sa chuid is mó de Mhuir Éireann.
Tá coilíneachtaí planctónacha ar leith i ngach cineál éagsúil den uisce, a chuimsíonn
fíteaplanctón (orgánaigh cosúil le plandaí), atá mar bhonn leis na bia-eangaí muirí, agus
zóplanctón (ainmhithe), atá mar chreiche do go leor speiceas atá níos mó ná iad, éisc agus
míolta móra, mar shampla. San fhíteaplanctóin atá in uiscí measartha Mhuir Éireann tá níos
mó dinea-lascnaideach den ghéineas Ceratium agus is lú minicíocht na ndiatom ann. Maidir
leis an zóplanctón, i Muir Éireann, tá líon níos airde de saighid mhara agus speicis níos lú de
chópapóid (crústaigh) dála Parapseudocalanus spp., Temora longicornis agus Acartia spp. I
gcodarsnacht leis sin, tá diatóim mar Thalassiosira spp. agus Chaetoceros spp. in uiscí
srathaithe teo na Mara Ceiltí, agus maidir leis an zóplanctóin, tá líon i bhfad níos airde de
chópapóid Calanus ann, mar shampla Calanus helgolandicus.8 Má dheántar comhaireamh
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fíteaplanctóin i rith mhí Aibreáin is é ~ 700,000 an meánlíon zóplanctóin in aghaidh an m3 a
bheadh ann, agus má dhéantar é i rith míonna an tsamhraidh is é > 4,500 an meánlíon
zóplanctóin a bheadh ann in aghaidh an m3.9 Agus líon chomh suntasach sin i gceist leis, ní
haon iontas é an éagsúlacht agus an iliomad iasc agus meigeafána atá mar chomharthaí sóirt
ag farraigí na hÉireann.
Is iad na héisc an grúpa veirteabraigh is éagsúla atá ina gcónaí inár bhfarraigí, agus ~ 400
speiceas muirí le fáil ina measc.10 Toisc go mbíonn siad i scoileanna nó i mbáirí chomh iontach
sin, a lán acu, is minic gurb iad an ghné is feiceálaí i measc an fhána muirí atá againn sa tír.
Mar shampla, éisc ráthaíochta is iad an faoitín gorm (Micromesistius poutassou), an bolmán
(Trachurus trachurus) agus an ronnach (Scomber scombrus) a itheann an planctón agus a
théann ar imirce go fairsing in uiscí scairbhe na hÉireann idir limistéir ina ndéanann siad an
scéachtaint, an beathú agus an beathú geimhridh. Is sna huiscí doimhne amach ó chósta
iarthar na hÉireann atá na héisc fásta le fáil, den chuid is mó, agus bíonn na héisc óga le fáil
níos gaire don chladach. I measc na speiceas peiligeach a fhaightear níos gaire don chladach
tá an salán (Sprattus sprattus) agus an scadán (Clupea harengus). Téann an scadán ar imirce
idir ceantair ina ndéanann siad an scéachtaint, an beathú agus an beathú geimhridh agus is in
iarthuaisceart na hÉireann agus in oirthear na Mara Ceiltí atá na scadáin fásta le fáil, agus ní
bhíonn na scadáin óga le fáil ach amháin sa Mhuir Cheilteach agus gar do chósta iarthar na
tíre.
Tá raon fairsing den mhórfhána mara - i.e. speicis móra lena n-áirítear an tuinnín (an tuinnín
albacore Thunnus alalunga agus an tuinnín gorm Thunnus thynnus), siorcanna peiligeacha
(lena n-áirítear an siorc gorm Prionace glauca, an craosaire Lamna nasus agus an mácó
Isurus oxyrinchus), éin mhara agus céiticigh. Is dócha gurb é an siorc gorm an t-iasc creiche
mór is comónta in uiscí na hÉireann i rith míonna an tsamhraidh agus meastacháin déanta le
déanaí inar tugadh le fios go bhfuil > 15,000 díobh le fáil in uiscí scairbhe i rith thréimhse an
tsamhraidh.
Tá cúig speiceas is fiche de na céiticigh ina gcónaí in Éirinn lena n-áirítear na speicis is
coitianta dála na muice mara (Phocoena phocoena), an deilf choiteann (Delphinus delphis),
an deilf bholgshrónach (Tursiops truncatus) agus na speicis atá ann ar bhonn séasúrach, an
dromeiteach beag (Balaenoptera acutorostrata), mar shampla, agus an dromeiteach
(Balaenoptera physalus).7 Mar sin, is céiticigh iad > 48% de na speicis dhúchasacha mamaigh
a thaifeadtar in Éirinn.11 De réir meastachán líonmhaireachta arna ndéanamh trí úsáid a
bhaint as suirbhéanna aeróige, tá sé tugtha le fios go bhfuil ~ 80,000 deilf bheaga ann (lena náirítear an deilf choiteann, an deilf stríocach agus an deilf bholgshrónach) i rith míonna an
tsamhraidh.7 Tá ~ 35,000 muc mara agus ~ 8000 dromeiteach beag ann freisin.7 Taifeadadh
níos mó ná 100 míol mór dronnach a bhfuiltear in ann iad a aithint go huathúil taifeadta in
uiscí scairbhe na hÉireann.12 I measc na mamach mara eile atá le feiceáil go minic tá an rón
beag (nó an rón cuain) agus an rón glas, a phóraíonn i gceantair ar leith timpeall an chósta.
Tá roinnt speiceas mórfhána neamhghnácha le fáil in uiscí scairbhe na hÉireann freisin, go
háirithe iasc síl gréine na farraige (Mola mola), an cearbhán (Cetorhinus maximus) agus an
turtar dromleathair (Dermochelys coriacea). Itheann na speicis seo go léir an planctón, agus
bíonn cearbháin ag beathú ar chópapóid den chuid is mó, ach is é an raidhse mór zóplanctón
geilitíneach atá le fáil sna huiscí measartha seo a itheann iasc síl gréine na farraige agus an
dromleathair.13
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Meá sealgaireachta tábhachtach d’éin mhara atá in uiscí scairbhe hÉireann, agus neadaíonn
go leor díobh ar oileáin agus ar bhaill ar fud chósta na hÉireann mar atá cur síos le fáil ar thuas.
Tá caoga a dó speiceas éan mara taifeadta in uiscí na hÉireann,7 agus meastar i suirbhéanna
ón aer go dtacaíonn uiscí scairbhe na hÉireann le 439,280 éan mara le linn shéasúr pórúcháin
an tsamhraidh, agus tugadh le fios sna suirbhéanna sin go n-athraíonn comhdhéanamh na néan go séasúrach: níos mó falcóga, guairdeall, gainéad tuaisceartach, fulmairí agus an chánóg
dhubh i rith an tsamhraidh, agus bíonn speicis den saidhbhéar agus den fhaoileán cos dubh,
chomh maith leis an fulmaire thuaidh, atá ann an chuid is mó i rith an gheimhridh.7
Tá ár n-uiscí scairbhe suntasach freisin mar gheall ar an raidhse ceifealapód. Is éard atá i scuid
féitheach (Loligo forbesii) ná speiceas a ndéantar iascaireacht tráchtála air agus atá flúirseach
go deas, agus is minic a bhíonn speicis néarógacha mar scuid bheag (Alloteuthis spp.). I measc
na gceifileapód grinneallach eile a fheictear go minic tá an cudal coiteann (Sepia officinalis)
agus speicis éagsúla máithreacha súigh scioteireaballacha. Is féidir teacht ar scuid aigéanach
leithéidí Todarodes sagittatus in uiscí cósta chomh maith.
1.1.2.2.3

An grinneall farraige fairsing faoinár bhfarraigí

Tá ceann de na ceantair is mó den scairbh ilchríochach in oirthuaisceart an Atlantaigh
lonnaithe in uiscí na hÉireann. Dá bhrí sin, tá éagsúlacht mhór gnáthóg ar ghrinneall na
farraige atá lonnaithe ag doimhneachtaí difriúla, cineálacha foshraithe, treá solais,
hidreagrafaíocht agus stair (i.e. múnlaithe ag oighearshruth). Is féidir a rá go bhfuil trí chineál
gnáthóige ginearálta ann agus os cionn 65% de ghrinneall na scairbhe clúdaithe leo. Is iad sin
an gaineamh imchladaigh amach ón gcósta (26%), an dríodar garbh imchladaigh amach ón
gcósta (18%) agus láid imchladaigh amach ón gcósta (21.5%). Chun na limistéir sin a
bhreathnú i gcomhthéacs, is ionann achar ghaineamh imchladaigh amach ón gcósta ná
limistéar atá comhionann le leathchuid d’achar na hÉireann. Soláthraíonn na gnáthóga
fairsinge seo ar an ngrinneall bia agus tearmann do líon mór éagsúil speiceas éisc ghrinnill
lena n-áirítear an trosc a bhfuil tábhacht tráchtála ag baint leis agus speicis gaolmhara.
Tá an mínghaineamh agus an gaineamh láibeach neamh-chomhtháite mar chomharthaí sóirt
ag an ngaineamh imchladaigh amach ón gcósta. Is sainairíonna iad raon éagsúil de pholacaeit,
amfapóid, débhlaoscacha agus eicínideirmeach. Is fíor-bheag na sonraí atá ar fáil faoi na
gnáthóga seo; áfach, is dóigh go mbeidh siad níos cobhsaí ná na gnáthóga eile dá leithéid atá
in uiscí níos éadoimhne.14
Tá an gaineamh garbh agus an gairbhéal nó sliogáin mar chomharthaí sóirt ag an dríodar
garbh imchladaigh amach ón gcósta. Tá gnáthóga den sórt sin éagsúil go leor i gcomparáid le
cineálacha níos éadoimhne den ghnáthóg seo agus speicis láidre polacaeit agus débhlaoscacha
atá mar chomharthaí sóirt acu, go hiondúil. Bíonn diúilicíní capaill (Modiolus modiolus) ann
i gceantair áirithe.14
Tá an láib agus an láib gainmheach comhtháite mar chomharthaí sóirt ar an láib imchladaigh
amach ón gcósta, de ghnáth faoi bhun 50-70 m. sna dríodair seo, d’fhéadfadh go dtiocfadh
forbairt ar phobail fána éagsúla, ag brath ar leibhéal na siolta/cré agus ar an ábhar orgánaigh
atá sa dríodar. Is gnách gur polacaeit atá ann den chuid is mó ach is minic go mbíonn líon ard
débhlaoscach ann mar sin féin, Thyasira spp., mar shampla, chomh maith le eicínideirmigh
agus Foraminifera .14
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Figiúr 1.2 - Léarscáil gnáthóige ghrinneall na farraige ar scála leathan ina léirítear na haicmithe
MSFD ó léarscáil gnáthóige EMODnet don Eoraip (EUSeaMap 2019).
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1.1.2.2.4

An fharraige dhomhain

Is féidir leis an gcolún uisce atá níos faide amach ná imeall na scairbhe ilchríochaí a bheith
chomh domhain le 5000 m. Braitheann go leor ainmhithe faoi bhun chrios eipi-pheiligeach
sholas na gréine (an 200 m uachtarach) ar cháithníní bia a chur faoi uisce, nó sneachta mara,
atá comhdhéanta de chnapáin de phlanctón marbh, baictéir agus piollairí faecacha, chun go
mairfidh siad. De rogha air sin, déanann go leor ainmhithe imirce fairsing ingearach idir uiscí
doimhne agus éadoimhne araon. Mar shampla, is féidir le go leor crústaigh domhainfharraige
agus sífonófóir dul amach na céadta nó na mílte méadar ag luí na gréine suas go dtí an gcrios
eipi-pheiligeach chun beathú agus dul ar ais arís ag breacadh an lae chun creachadóirí a
sheachaint.
Díreach faoi bhun an chrios eipi-pheiligeach, tá crios darb ainm crios an chlapsholais nó an
crios méisi-pheiligeach (doimhneacht 200 - 1000 m), áit nach dtéann ach fíorbheagán solais
isteach ann, agus nach féidir an fhótaisintéis a tharlú. In ainneoin an easpa solais atá ann, is
cosúil go bhfuil bithmhais éisc sa réigiún seo (go háirithe lócrannaigh) a mheastar iad a bheith
deich n-uaire níos mó ná mar a bhí measta go dtí seo.15 Anuas air sin, tá cineál éigin den
bhithlonracht forbartha ag an gcuid is mó de na héisc seo, agus 90% ar a laghad díobh ag
táirgeadh solais.16 Meastar go gcuidíonn an bhithlonracht leis na héisc seo an creach a
sheachaint tríd an fhrith-shoilsiú a sholáthar in uiscí éadroma chrios an chlapsholais. In uiscí
farraige doimhne na hÉireann tá go leor creachadóirí tumadóireachta domhain lena n-áirítear
na míolta móra socacha agus céiticigh eile a bhaineann leas as an bhflúirseacht éisc atá ann.
Thíos faoi chrios an chlapsholais, tá an crios bataipeiligeach (1000 m síos go 100 m os cionn
ghrinneall na farraige) ann, nach bhfuil solas ar bith le fáil ann ná mórán athraithe teochta nó
salandachta ann ach oiread. Tá éagsúlacht shaibhir ann maidir le glóthacha, éisc agus
ceifealapóid sa chrios bataipeiligeach, agus gach aon cheann acu an-speisialaithe don
timpeallacht seo, agus oiriúnuithe (lena n-áirítear an bhithlonracht) chun cabhrú leo beathú,
éalú ó chreachadóirí, agus atáirgeadh.
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1.1.2.2.5

Limistéir fhairsinge ghrinneall na farraige faoinár bhfarraigí
doimhne, lena n-áirítear fána scairbheacha

Tá foshraith creagach ann amach ón gcósta lena dtugtar gnáthóg do spúinsí domhainmhara
íogaire, don choiréalach dubh agus d’ochta-choiréil. Is iontach an fad saoil atá ag cuid de na
horgánaigh seo, agus meastar go mbaineann roinnt géinte ochtagánacha (m.sh. Paramuricea)
amach cúpla céad bhliain d’aois agus meastacháin go mbeidh roinnt coiréalaigh dhuibh níos
sine ná sin, fós. Tá go leor de na coiréalaigh seo an-leochaileach ar fad (mar shampla an
coiréálach bambú) agus iad curtha in oiriúint don uisce neamhdhoimhean agus don
ghluaiseacht dríodair ina ngnáthóga. Tá scairbhe bhithghéine an-íogair déanta de choiréalaigh
a dhéanann an scairbhe Madrepora oculata, Desmophyllum pertusum, agus Solenosmilia
variabilis ar an bhfána ilchríochach, agus comhdhéanamh na speiceas ag athrú de réir mar a
théitear i ndoimhneacht. Soláthraíonn na sceireacha coiréil fuar-uisce seo gnáthóg chasta agus
foshraith chrua do go leor speiceas eile agus tá an-éagsúlacht speiceas le fáil iontu dá bharr.
D’fhéadfadh comhbhailiúcháin de speicis táscaire éiceachórais mhuirí leochaileacha eile a
bheith i gceannas ar dhríodar bog ar fhána na mór-roinne. Mar shampla, cruthaíonn roinnt
cineálacha den pheann mara, lena n-áirítear Kophobelemnon agus Pennatula ‘páirceanna’
móra, agus cruthaíonn speicis spúinse dála Pheronema carpenteri comhbhailiúcháin mhóra
ar fhánaí réidhe. Fuarthas amach freisin go bhfuil scairbheacha de spúinsí heicactinellíde faoi
bhláth ar fhoshraitheanna crua doimhne.
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An éagsúlacht bhithchultúrtha
Is gné lárnach de go leor pobail cósta agus oileáin in Éirinn í an fhéiniúlacht chultúrtha mhuirí.
Cuimsíonn an éagsúlacht bhithchultúrtha i dtimpeallacht mhuirí na hÉireann an oidhreacht
chultúrtha mhuirí atá fite fuaite le timpeallacht mhuirí bithfhisiceach, mar shampla an t-eolas
beo atá ag daoine ar an bhfarraige: an t-eolas faoin háit atá sna scéalta, sa stair agus sna
finscéalta; an chaoi a bhfuil saothrú faighte acu ón bhfarraige; na hainmneacha a chur siad ar
críocha mara de réir na riachtanais lena mbítear ag brath ar an bhfarraige; an chaoi a raibh
tionchar ag an muir ar an gcruth atá ar a n-iompraíocht agus ar na creidiúintí atá acu; an tathrú atá curtha leis an idirchaidreamh idir na pobail agus an muir mar gheall ar
theicneolaíochtaí, agus an t-aistriú idirghlúine ar tuiscint ar leith faoin fharraige, trí scéalta
agus léaráidí cultúrtha, léirithe, mar shampla, i saothair de chuid Shéamus Mac an Iomaire
nó i mbailiúcháin béaloidis éagsúla, m.sh. Cogar San Fharraige.17
Go traidisiúnta, bailíodh eolas ar an bhfarraige ó bhreathnóireacht chúramach agus coinníodh
i gcuimhne na ndaoine é, sa tslí a úsáidtear marcanna na fola chun nascleanúint a dhéanamh
le tailte iascaireachta agus atá léirithe i bhFardal Náisiúnta buan na hOidhreachta Cultúrtha
Doláimhsithe, mar shampla. Tá nathanna cainte ar leith ann a bhaineann leis an bhfarraige le
feiceáil freisin, a bheith ag iascaireacht ‘thíos’ ó thuaidh agus ‘thuas’ ó dheas nó a bheith ag dul
‘isteach’ ar oileán agus ‘amach’ go dtí an mórthír.18 Tá fhianaise ar na hainmneacha a tugadh
ar críocha muirí san aimsir atá imithe thart agus sa lá atá inniu ann (go minic i nGaeilge) cé
chomh deimhin doimhneacht naisc daoine áitiúla lena dtimpeallacht mhuirí, agus is minic a
bhíonn na logainmneacha nasctha le eachtraí nó daoine sa stair nó i bhfinnscéalta. Mar
shampla, de réir na finscéalta, fuair Staca Róise, carraig amach ó oileán Árainn Mhór i nDún
na nGall, a ainm nuair a chaith bean de mhuintir na háite, Róise, trí lá agus trí oíche ag fanacht
go neamhbhalbh lena fear céile agus lena mac filleadh tar éis turais iascaireachta. Tugtar
Carraig na mBeithí ar charraig eile ar thrá ar an oileán, Trá na Leidhbe Gairbhe, mar gur
marcóir é ar úsáideadh é i rásaí capall ar an trá. Tá an oidhreacht chultúrtha mhuirí seo fite
fuaite leis an timpeallacht mhuirí bhithfhisiceach, agus tá braistint mhuintearais agus mórtas
cine is ceantair cruthaithe aici sin, dá réir.18

Figiúr 1.3 - Léarscáil anótáilte d’Árainn Mhór, Dún na nGall, agus léirithe ann ainmneacha
mionsonraithe do shuíomhanna cois cósta, arna dtiomsú ag duine de mhuintir Árainn Mhór, John
McCafferty. Seo sampla den Oidhreacht Chultúrtha Mhuirí. Íomha: Stephen Hurrel
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Tábhacht shocheacnamaíoch agus chultúrtha thimpeallacht
mhuirí na hÉireann
Sreabhann seirbhísí éiceachórais ó chaipiteal nádúrtha: stoic acmhainní aeir, uisce, ithreach
agus mianraí chomh maith le comhpháirteanna beo éiceachóras.19 Tá roinnt creataí
malartacha beartaithe chun cur síos agus rangú a dhéanamh ar sheirbhísí éiceachórais, lena
n-áirítear iad a bheith curtha le Nature’s Contributions to People20 ag an bPainéal IdirRialtasach um Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES). Bainimid úsáid anseo
as Aicmiú Idirnáisiúnta Coiteann na Náisiún Aontaithe ar Sheirbhísí Éiceachórais (CICES),21
atá glactha ag an gCoimisiún Eorpach.
Faoin CICES, áirítear leis an soláthar seirbhísí na hacmhainní éiceachórais sin a
sholáthraíonn an bia, an breosla agus amhábhair.22 Tá seirbhísí rialála sainmhínithe mar na
buntáistí a fhaightear ón bpróiseas éiceachórais a rialáil. I measc na samplaí de na seirbhísí
sin, tá an fhorghabháil charbóin a chabhraíonn leis an t-athrú aeráide a mhaolú, an chóireáil
fuíolluisce agus an bpróiseas lena gcuirtear ar ais é sa timthriall hidreolaíoch agus an cosaint
roimh thuilte agus stoirmeach le dumhcha gainimh agus leis an riasc goirt lena ndéantar an
damáiste ó stoirmeacha geimhridh a laghdú. Tagann na seirbhísí cultúrtha ón nasc
intleachtúil, spioradálta agus mothúchánach atá ann eadrainn agus an comhshaol. Cuireann
siad go mór leis an tsláinte agus leis an fholláine agus tacaíonn siad le tionscail áineasa agus
turasóireachta suntasacha, lena n-áirítear an tslatiascaireacht, an t-éanbhreathnú agus
mamachbhreathnú, an tsiúl cois cósta agus spóirt uisce, agus bíonn siad sin go léir ag brath ar
fharraigí a bheith ann atá sláintiúil, glan agus saibhir (Figiúr 1.4).
Tá Seirbhísí tacaíochta, leithéidí an táirgiúlacht phríomhúil, rothaíocht cothaitheach,
dianscaoileadh agus próisis éiceachórais eile mar bhonn agus thaca ag gach seirbhís
éiceachórais. Is iad seo na seirbhísí ar mbíonn brú na gníomhaíochta daonna ag dul i bhfeidhm
orthu go díreach freisin, agus dara babhta d’iarmhairtí ina dhiaidh sin don raon níos leithne
seirbhísí a théann chun leasa na sochaí (Figiúr 1.4). Tá sé tugtha le fios i dtuairisciú de chuid
IPBES go bhfuil meath suntasach tagtha ar gach uile chineál seirbhísí éiceachórais le blianta
beaga anuas - i dtéarmaí na timpeallachta mara baineadh úsáid fhorleathan as na sócmhainní
nádúrtha, agus níl na héiceachórais bhainteacha (m.sh. gnáthóga grinneall na farraige) chomh
húsáideach sin is mar a bhí chun seirbhísí a rialáil agus a sholáthair dála na gabhála charbóin,
na gnáthóga naíolann éisc, na bithéagsúlachta, agus na iomarcaíochta éiceolaíche agus
feidhmiúla. De ghnáth níor measadh go raibh an caillteanas seo i luach seirbhíse mar chostais
bhainteacha in EIAanna agus dá bhrí sin, tugadh neamhaird air i gcuid mhaith den fhorbairt
atá beartaithe ar gheilleagar na mara.
Ag baint úsáide as an gcóras aicmithe CICES, rinneadh é a mheas in Norton et al. (2020) go
bhfuil luach eacnamaíoch de €1.6 billiún ag baint leis na sochair seirbhíse áineasa a
sholáthraítear trí éiceachórais mhuirí in Éirinn; meastar gur fiú €664 milliún na hiascaigh
agus an dobharshaothrú i dtéarmaí luach aschuir ó uiscí na hÉireann; luacháiltear sochair
seirbhíse um an fhorghabháil charbóin ag €819 milliún; sochair seirbhíse comhshamhlaithe
dramhaíola ag €317 milliún; baineann seirbhís eolaíochta agus oideachais sochar €11.5
milliún; sochair seirbhíse cosanta cósta de €11.5 milliún; tá luacháil €4 mhilliún curtha le
tionscal na feamainne agus €68 milliún curtha leis an mbreisluach in aghaidh na bliana a
ghabhann le stoc tithíochta a bheith gar don chladach (seirbhísí aeistéitiúla).23 Cé nach
bhféadfaí airgead a dhéanamh as na buntáistí seirbhíse éiceachórais go léir a sholáthraítear
leis an timpeallacht mhuirí, tá sé léirithe sa taighde gur féidir leis an luach atá i gceist a bheith
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suntasach (Figiúr 1.4). Tá ról ríthábhachtach ag gnáthóga muirí agus cósta na hÉireann freisin
maidir le rialáil na haeráide agus níos mó ná 40 milliún tonna CO2 á ngabháil agus á n-iompar
iontu, i ngnáthóga ar dhromchla agus i ndoimhneacht na farraige araon.23 Ní léirítear sna figiúirí
seo ach na luachanna sochair a fhaigheann an tsochaí seachas an luach intreach atá i gceist leis na
héiceachóras iad féin.

Figiúr 1.4 - An tsamhail cascáide de sheirbhísí agus de thairbhí éiceachórais, arna mhodhnú ó
Potschin agus Haynes-Young (2016).24 Ní gá go gciallódh ‘luach’ an luach airgeadaíochta. Is
féidir le daoine a chur in iúl freisin an tábhacht a chuireann siad i sochair i dtéarmaí critéar
morálta, aeistéitiúil nó spioradálta. Is trí thagairt a dhéanamh do na luachanna seo ar féidir le
cumainn roghnú chun gníomhú le go ndéanfar na brúnna ar éiceachórais a bhainistiú chun na
tairbhí foriomlána a sholáthraíonn siad don tsochaí a uasmhéadú. Is é an spreagadh seo an
rud atá á aibhsiú leis an tsaighead a théann ón mbosca Luachanna ar ais go dtí an bosca ina
léirítear an gníomhú beartais chun brúnna a theorannú.
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Cé gur dócha gurb é an ceann is deacra luach a chur air, tá an timpeallacht mhuirí thar a bheith
tábhachtach i dtéarmaí seachadta seirbhísí rialála. Soláthraíonn seirbhísí rialála tairbhí don
chine daonna trí chórais nádúrtha a úsáid a rialaíonn an timpeallacht ina mairimid agus
áirítear ina measc siúd seirbhísí cosúil leis an fhorghabháil charbóin, an cosc ar an
gcreimeadh, an chóireáil fuíolluisce agus teagmhais fuarchúiseacha a mhaolú. Mar shampla,
is féidir le beirtreacha diúilicíní, leapacha oisrí, agus leapacha féir farraige tionchar a imirt ar
an hidridinimic agus cladaigh a chosaint roimh an gcreimeadh mar gheall ar stoirmeacha
méadaithe a bheith ann mar gheall ar an athrú aeráide.25,26 Gineann na buntáistí a bhaineann
leis na seirbhísí rialála seo luach úsáide indíreach mar is iondúil go dtarlaíonn siad sa chúlra
(m.sh. an rialáil aeráide agus an chóireáil dramhaíola) nó go minic (m.sh. modhnóireacht
teagmhas mhór agus an creimeadh a chosc) agus ní thugann formhór na ndaoine siúd a théann
chun sochair mar gheall orthu mórán airde dóibh. Tá go leor oibre déanta chun a luach a
mheas tríd an méid a chuireann siad le gníomhaíochtaí táirgeachta luachmhara nó tríd an
gcosaint a dtugann siad don mhaoin agus do shócmhainní eacnamaíocha tábhachtacha eile
roimh an dochar.27 Mar sin féin, is minic nach glactar leis an luach ceart maidir le seirbhísí
rialála mara, nó fiú go ndéantar neamhaird orthu sa phleanáil mhara agus chósta.
Tá go leor tionscail ann a bhíonn ag úsáid na timpeallachta muirí in Éirinn go díreach, agus
atá ag brath air. Sna figiúirí is déanaí faoi gheilleagar aigéin na hÉireann tá sé tugtha le tuiscint
gur ionann an láimhdeachas atá ag na hearnálacha a bhfuil baint acu leis an timpeallacht
mhuirí agus €6.2 billiún, agus is ionann an ranníocaíocht dhíreach eacnamaíoch a ghabhann
leo, arna thomhas de réir an oll-bhreisluacha (GVA), agus €2.2 billiún nó 1.1% den GDP, agus
tá 34,132 post coibhéis lánaimseartha curtha ar fáil aige. Nuair a chuirtear an GVA indíreach
a ghintear ón ngníomhaíocht a bhaineann leis an aigéan in Éirinn san áireamh, is ionann an
GVA iomlán agus €4.2bn, arb ionann é sin agus 2% den GDP measta don bhliain 2018.28 Is
iad an loingseoireachta agus an t-iompar muirí, an turasóireacht i gceantair mhuirí agus
chósta agus earnáil an bhia mara na trí earnáil is mó a chuireann le geilleagar aigéin na
hÉireann i dtéarmaí an luacha aschuir agus fostaíochta araon.
Maidir le tábhacht na farraige do leasanna earnála, is féidir a rá go bhfuil tionscal bia mara na
hÉireann ag brath go mór ar éiceachóras muirí sláintiúil agus táirgiúil a bheith ann go
leanúnach. Laistigh de Limistéar Eisiach Eacnamaíochta na hÉireann (EEZ), ghabh soithí
iascaireachta timpeall 485,000 tonna d’éisc fiáine in 2014, agus 30 speiceas ar a laghad ina
measc, lena n-áirítear cineálacha den iasc eite dála an faoitín, an ronnach agus an colmóir.23
Bíonn iascaigh cladaigh dírithe ar shliogéisc freisin, agus ar chrústaigh chomh maith, leithéidí
neaphrópanna, an portán inite, an gliomach, an síol diúilicíní, an scian mhara, oisrí, muiríní
agus an chuachma,29 agus meastar go mbaintear níos mó ná 30,000 tonna feamainne ar fad
chósta na hÉireann gach bliain. Tá earnáil dobharshaothraithe tábhachtach ag Éirinn freisin
atá lonnaithe cois an chósta thuaidh, thiar agus theas den chuid is mó, agus diúilicíní, oisrí an
Aigéin Chiúin agus bradán an Atlantaigh atá ann den chuid is mó.
Is ionann an táirgeadh iomlán dobharshaothraithe in Éirinn don bhliain 2019 agus 38,000
tonna agus 278 aonad táirgeachta ag obair san earnáil.29 Is ionann an táirgeadh sliogéisc
feirme agus iasc eite feirme agus 65% agus 35%, faoi seach, den táirgeadh dobharshaothraithe
foriomlán. Ba é an bradán an t-easpórtáil bia mara ba luachmhaire i 2019, agus táirgeadh
iomlán de 11,600 tonna i gceist leis. In 2019 bhí 9,187 duine fostaithe go díreach in earnáil
bia mara na hÉireann (idir iascaigh, an dobharshaothrú agus an phróiseáil) agus 6,963 duine
breise fostaithe go hindíreach ann.29
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Cé nach ann fós féin ach cuid bheag de phunann fuinnimh foriomlán na hÉireann, táthar ag
súil leis go mbeidh fás suntasach ag teacht sa tionscal fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta
sna blianta beaga atá amach romhainn. Meastar go mbeidh gá ann le foinsí an fhuinnimh inathnuaite amach ón gcósta a bheith leathnaithe amach (go háirithe i gcás an fhuinnimh
ghaoithe amach ón gcósta) ionas go mbeidh Éire in ann na spriocanna fuinnimh in-athnuaite
agus astaíochtaí atá aici a bhaint amach. Tá roinnt feirmeacha gaoithe amach ón gcósta ar
scála mór ann atá ag dul tríd an bpróiseas pleanála faoi láthair. Ina measc siúd, áirítear
tionscadal feirme gaoithe Oriel, amach ó chósta Chontae Lú agus an fhorbairt bhreise atá á
déanamh ar Pháirc Ghaoithe Bhanc an Inbhir Mhóir amach ó chósta Chontae Chill Mhantáin.
Tá in ocht bhfeirm ghaoithe amach ón gcósta san iomlán a bhfuil acmhainn chomhcheangailte
suas le 3,480MW acu atá ainmnithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus Comhshaoil mar “thionscadail ábhartha” atá oiriúnach le bheith curtha ar aghaidh sa
phróiseas pleanála, agus an dá thionscadal sin ina measc. Tá plean leagtha amach i gClár
Rialtais 2020 chun spriocanna fuinnimh gaoithe amach ón gcósta a mhéadú suas ó 3.5GW go
5GW faoi 2030 freisin. Beidh sé tábhachtach breithniú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir leis
an earnáil seo leathnú agus oibriú taobh le líonra MPAanna.
Earnáil eile atá ag teacht chun cinn in Éirinn agus laistigh den EU atá ag brath ar thimpeallacht
mhuirí sláintiúil agus éagsúil a bheith ann is ea an tionscal biteicneolaíochta mara agus
biththáirgí.28 Tá sé ar cheann de na cúig earnáil a sainaithníodh i Straitéis Fáis Ghoirm an EU
a mheastar a bhfuil ardacmhainneacht aici maidir le poist agus fás inbhuanaithe.30 Is tionscal
éagsúil é seo, a chuimsíonn margaí éagsúla, mar shampla bia, cógaisíocht, gairis leighis, agus
a chuireann le raon táirgí agus próiseas nua. Feictear fómhar agus giniúint luach breise ón
iliomad cineálacha feamainne feadh chóstaí na hÉireann mar limistéar a d’fhéadfadh fás
breise a fheiceáil sa todhchaí. Measadh gur €76 milliún an láimhdeachas ar gineadh sa tionscal
biteicneolaíochta mara agus biththáirgí in 2018, agus breisluach comhlán iomlán de €30
milliún agus 545 post coibhéiseach lánaimseartha.28
Tábla 1.1 - Buntáistí seirbhíse éiceachórais chósta agus mhuirí na hÉireann, agus na
luachanna a ghabhann leo (ó Norton et al. 2018). 23
Seirbhís Éiceachórais (ES)

Aicmiú CICES

Cainníocht ES in
aghaidh na bliana

Meastachán ar
Luach ES in
aghaidh na
bliana

Ainmhithe fiáine

469,735 tonna

€472,542,000

Ainmhithe fiáine
Ainmhithe - An
Dobharshaothrú
Plandaí Fiáine & Algaí /
Plandaí ón
Dobharshaothrú
Ábhair ghéiniteacha ó
bhiothra
Uisce dromchla chun
cuspóirí neamh-óil

14,421 tonna
39,725 tonna

€42,113,000
€148,769,000

29,500 tonna

€3,914,000

Anaithnid

Gan luacháil

1,189,493,326 m3 den
uisce farraige úsáidte
le haghaidh an
fuaraithe

Gan luacháil

Seirbhís éiceachórais a sholáthar
Gabháil iasc amach ón
gcósta
Iascaigh ghabhála intíre
An Dobharshaothrú
Bailiú Algaí/ Feamainne

Ábhair ghéiniteacha
Uisce chun cuspóirí
neamh-óil

Seirbhísí éiceachórais a rialáil agus a chothabháil
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Seirbhís Éiceachórais (ES)

Aicmiú CICES

Cainníocht ES in
aghaidh na bliana

Seirbhísí dramhaíola

Idirghabháil dramhaíola,
tocsicsice agus núis eile

An chosaint cósta

Idirghabháil sreafaí

Seirbhísí saolré agus
gnáthóige

Cothabháil saolré, cosaint
gnáthóige agus linn na
ngéinte
Cosc ar lotnaidí agus ar
ghalair
Athróga atmaisféaracha
agus rialáil na haeráide

9,350,642 kg den
dramhaíl orgánach
6,834,783 kg den
nítrigin
1,118,739 kg fosfair
179 km den chósta
cosanta ag an riasc
goirt
773,333 ha cosanta le
SACanna

Cosc ar lotnaidí agus ar
ghalair
Rialáil na haeráide

Meastachán ar
Luach ES in
aghaidh na
bliana
€316,767,000

€11,500,000

Gan luacháil

Anaithnid

Gan luacháil

42,647,000 tonna den
CO2 ionsúite

€818,700,000

96 milliún turas
áineasa mara in
aghaidh na bliana
Táillí um an oideachas
agus oiliúint mhuirí
Anaithnid

€1,683,590,000

Luach sreafa maidir
leis an gcóiríocht cois
cósta
Anaithnid

€68,000,000

Anaithnid

Gan luacháil

Seirbhísí Cultúrtha
Seirbhísí áineasa

Idirghníomhaíochtaí coirp
agus taithíiúla

Seirbhísí eolaíochta agus
oideachasúla
Oidhreacht, cultúr agus
siamsaíocht na mara
Seirbhísí aeistéitiúla

Eolaíoch & oideachasúil

Luachanna spioradálta
agus samhailteacha
Luachanna neamhúsáidte

Spioradálta agus / nó
samhailteach
Luachanna maireachtála &
tiomnachta

Oidhreacht, cultúr agus
siamsaíocht
Aeistéitiúil

€11,500,000
Gan luacháil

Gan luacháil

Tá earnáil áineasa agus turasóireachta in Éirinn a bhfuil rath mór air freisin, agus cuireann an
timpeallacht nádúrtha mhuirí sa tír, chomh maith leis an oidhreacht chultúrtha mhuirí atá
ann go mór leis an earnáil sin. De réir na bhfigiúirí is déanaí ó Fháilte Éireann, meastar gur
ionann an caiteachas ó thurasóirí a thugann cuairt ar Éirinn agus thart ar €5.6 billiún in
2018.31 Nuair a chuirtear an caiteachas a ghabhann le turasóirí ó thíortha eachtracha agus ó
Thuaisceart Éireann leis an airgead a chaitheann daoine Éireannacha a thugann turais ar
áiteanna ina dtír féin agus an maoiniú a íocann cuairteoirí ó thíortha eachtracha le hIompróirí
Éireannacha, is ionanna an caiteachas iomlán turasóireachta in 2018 agus €9.4 billiún, de réir
Fháilte Éireann. Tá an turasóireacht agus an fhóillíocht chósta agus mhuirí ar cheann de na
príomhthionscail a chuireann leis an ngeilleagair aigéin agus chósta in Éirinn.28 De réir na
bhfigiúirí is déanaí atá ann, soláthraíonn an turasóireacht agus an fhóillíocht i gceantair
mhuirí agus chósta breis agus 50% den fhostaíocht iomlán atá i gceist le geilleagar aigéin na
hÉireann. Maidir le gníomhaíochtaí fóillíochta, tugadh le fios go ngintear luach suntasach
eacnamaíochta do gheilleagar na hÉireann as an slatiascaireacht farraige,32 agus braitheann
sé sin go háirithe ar éiceachóras muirí táirgiúil agus ar bhainistíocht éifeachtach gnáthóg
thábhachtach do sprioc-speicis éisc.
17

I dtuarascáil atá curtha amach le déanaí ar mhargadh turasóireachta mara agus cósta intíre na
hÉireann, tá béim curtha ar an gcorp taighde, atá ag dul i méid, agus ina bhfuil béim leagtha
ar an iliomad sochar sláinte meabhrach agus folláine a fhaigheann an tsochaí tríd an
idirghníomhú le timpeallachtaí mara ar ard‐chaighdeán.33 Cuirtear saibhreas lenár saol
laethúil leis an timpeallacht mhuirí, feidhmíonn sé mar fhoinse inspioráide don ealaín agus
don litríocht agus cuireann sé leis an mórtas ceantair is cine atá againn trí chuimhní agus
scéalta, idir cuimhní agus scéalta teaghlaigh agus pobalbhunaithe araon. Tá na tairbhí seo
doláimhsithe agus is minic nach dtugtar aird orthu, ach mar sin féin tá siad tábhachtach agus
d’fhéadfadh tionchar a bheith acu chun an imní a mhúscailt agus an mhaoirseacht
chomhshaoil a spreagadh dá bharr.34

Príomhtheachtaireachtaí


Tá gá le caomhnú na bithéagsúlachta chun ár n-oidhreacht nádúrtha agus
chultúrtha agus na córais shocheolaíochta éiceolaíochta a bhfuilimid páirteach
iontu a choinneáil.



Tá timpeallacht mhuirí fhairsing in Éirinn ina bhfuil éagsúlacht shaibhir gnáthóga
agus speiceas agus luachanna agus oidhreacht chultúrtha ghaolmhar.



Soláthraíonn timpeallacht mhuirí na hÉireann go leor buntáistí seirbhíse
éiceachórais a bhfuil luach mór ag gabháil leo, lena n-áirítear an soláthar bia
agus amhábhar, rialáil cáilíochta aeráide agus uisce agus bonn taca le
gníomhaíocht chultúrtha, áineas, turasóireacht agus folláine.
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Brúnna ar thimpeallacht mhuirí na hÉireann
Brúnna áitiúla agus réigiúnacha
Tá oidhreacht nádúrtha na hÉireann agus a cumas leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhísí
agus tairbhí éiceachórais don tsochaí, anois agus sa todhchaí araon, ag brath ar thimpeallacht
mhuirí shláintiúil agus a bithéagsúlacht a chothabháil. Is iad earnálacha éagsúla atá ag
gníomhú go háitiúil agus go réigiúnach a spreagann brú ar thimpeallacht na mara, lena náirítear an iascaireacht, an dobharshaothrú, an t-eastóscadh ola agus gáis, forbairtí níos nuaí,
an fhuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, mar shampla, agus, ar an mbonn domhanda,
an t-athrú aeráide (Figiúr 1.5). Tá fás mór tagtha ar bhrú den sórt sin le 20-30 bliain anuas.
De ghnáth, bíonn uiscí cósta neamhchosanta roimh níos mó brú ná uiscí amach ón gcósta;
tarlaíonn ilghníomhaíochtaí in uiscí cósta a mbíonn tionchar ag brúnna a thagann ó
ghníomhaíochtaí ar talamh orthu freisin. Maidir leis sin, is dóichí go mbeidh tionchar níos
troime ar thimpeallachtaí cósta agus seilfeanna.
Tá gníomhaíocht iascaireachta forleathan in uiscí cladaigh agus amach ón gcósta. Tá díreach
os cionn 2000 árthach iascaireachta cláraithe in Éirinn ach is soithí cósta ar scála beag iad
thart ar 1700 díobh ag iascaireacht in uiscí laistigh de 6 nm den chósta. Níos faide amach ná
an teorainn 12 nm, bíonn soithí ó thíortha eile an EU ag iascaireacht in EEZ na hÉireann
(Figiúr 1.6). Braitheann brú agus tionchar na hiascaireachta ar na giaranna iascaireachta a
úsáidtear agus na bearta bainistíochta atá i bhfeidhm. Athraíonn iascaigh struchtúr aoise agus
méide, ollúna speiceas, agus laghdaíonn siad bithmhais na na líonta éisc. Bíonn giaranna
iascaireachta ina gcúis le básmhaireacht theagmhasach de speicis nach sprioc-speicis iad lena
n-áirítear speicis éisc, inveirteabraigh ghrinneall na farraige, éin mhara agus mamaigh mhara
eile. Bíonn roinnt giaranna iascaireachta ina gcúis le scríobadh ghrinneall na farraige agus
athraíonn siad struchtúr agus feidhm ghnáthóga ghrinneall na farraige. Féadann iascaireacht
suaitheadh a dhéanamh agus speicis a dhíchur ó ghnáthóga roghnaithe.
Is éard atá i dtáirgeadh dobharshaothraithe na hÉireann go príomha ná oisrí an Aigéin Chiúin
a fhástar go hinmheánach ar thristéil, diúilicíní a fhástar go díreach ar ghrinneall na farraige
nó ar línte fada agus bradáin a tháirgtear i pinn farraige. Tá cultúr na feamainne ag méadú.
Mura roghnaítear suíomhanna go cúramach, is féidir le dobharshaothrú iasc eite in uiscí cósta
ualaí cothaitheach a mhéadú, sioltach a mhéadú, agus gnáthóga a mhúchadh. Is féidir le
gluaiseacht sliogéisc gníomhú mar veicteoir chun speicis neamhdhúchasacha a thabhairt
isteach. Athraíonn eotrófú agus múchadh struchtúr agus feidhm na ngnáthóg. Féadfaidh
suiteálacha speicis a dhíchur ó ghnáthóga agus speicis a mhealladh a d’fhéadfadh suiteálacha
a úsáid mar dhídean nó mar bhia.
Féadann turasóireacht, áineas, agus gníomhaíocht tráchtála theagmhasach ar scála beag sa
chrios cósta a bheith ina chúis leis an díláithriú speiceas mar gheall ar suaitheadh agus
athruithe gnáthóige mura ndéantar iad a bhainistiú go cúramach. Tá réimse gníomhaíochtaí i
gceist leis anseo lena n-áirítear siúl, bádóireacht, éiceathurasóireacht, tumadóireacht SCUBA,
slatiascaireacht mhara, agus an bailiú sliogéisc agus feamainn ón gcladach srl.

19

Figiúr 1.5 - Léaráid ina dtaispeántar chuid de na gníomhaíochtaí daonna a bhíonn ar siúl i
dtimpeallacht na mara chomh maith leis na brúnna is féidir a bheith ann dá bharr. Léiríonn an
léiriú seo brúnna féideartha agus níl sé beartaithe mar chuntas cuimsitheach ar gach caidreamh
gníomhaíochta brú. Tá níos mó sonraí le fáil i Tábla 4.1Error! Reference source not found..
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Figiúr 1.6 - Dáileadh na gníomhaíochta idirnáisiúnta iascaireachta tráchtála in EEZ na hÉireann idir 2014-18, soithí os cionn 12m ar fhad amháin. (a) De
réir fearais iascaireachta. Is iad trálaeir bun dobharchú an chuid is mó (57%) den iarracht iascaireachta laistigh de EEZ na hÉireann. (b) De réir tíre. Tá
Éire freagrach as 45% den iarracht iascaireachta idirnáisiúnta laistigh de EEZ na hÉireann agus tagann an Ríocht Aontaithe (21%), an Fhrainc (18%), an
Spáinn (14%), an Bheilg agus an Ghearmáin (<1%) ina dhiaidh san ord sin. Is in EEZ na hÉireann a dhéanann árthaí Éireannacha formhór mór na
hiarrachta iascaireachta (77%).35
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Athraíonn bonneagar agus innealtóireacht chósta athruithe ar ghnáthóga áitiúla, go minic in
ionad dromchlaí agus struchtúir nach bhfuil chomh hoiriúnach don bhithéagsúlacht ná
gnáthóga nádúrtha. Bíonn an sceitheadh ola agus díosail mar thoradh ar fhorbairt calafoirt.
Amach ón gcósta, má dhéantar struchtúir mar rigí ola agus gáis, agus gairis fuinnimh inathnuaite, is cúis le hathruithe nó caillteanas gnáthóige ar scála beag agus d’fhéadfadh baint a
bheith acu freisin le héilliú ceimiceach nó le leictreamaighnéadas suaiteach. Is dóigh go
mbeidh mianadóireacht aigéin domhainfharraige do mhiotail neamhchoitianta, má chuirtear
i bhfeidhm í, an-díobhálach, ag scriosadh gnáthóga, ag cur isteach uirthi, agus ag méadú go
mór ualaí dríodair.
Gintear truailliú torainn sa timpeallacht mhuirí leis an loingseoireacht, gníomhaíochtaí tógála
amach ón gcósta, agus leis an tsuirbhéireacht seismeach ar thaiscéalaíocht ola agus gáis, agus
féadann sé éifeachtaí suntasacha a imirt ar speicis mhuirí.
Éascaíonn raon gníomhaíochtaí daonna, go háirithe an loingseoireacht tráchtála agus
bádóireacht áineasa, scaipeadh speiceas neamhdhúchasach, cuid acu ionrach agus is féidir leo
tionchair shuntasacha a imirt ar éiceachórais agus ar ghníomhaíochtaí, mar dhobharshaothrú,
turasóireacht agus áineas. I measc na samplaí atá in Éirinn tá oisrí nádúrtha an Aigéin Chiúin
(Magallana gigas), an fheamainn Sargassum muticum agus an ascaid Didemnum vexillum.
Bíonn tionchar ag gníomhaíocht ar talamh ar an timpeallacht mhuirí freisin mar
thalmhaíocht, foraoiseacht, dobharshaothrú mara. Méadaíonn forbairt cósta an méid
truaillithe ar talamh atá ag teacht isteach san éiceachóras agus rinne sí amhlaidh le céad bliain
anuas trí shéarachas agus fuíolluisce. Téann a lán truaillithe ar talamh isteach san aigéan trí
aibhneacha, rud a fhágann go mbeidh ualaí dríodair méadaithe, ualaí cothaitheach, ábhar
salaithe mar lotnaidicídí, agus truailleáin neamhorgánacha agus orgánacha, lena n-áirítear
suaitheadh inchríneacha. D’fhéadfadh an hiopocsa agus blúirí algaí dochracha a bheith mar
thoradh ar luchtú cothaitheach méadaithe, agus is féidir le truailleáin orgánacha
mharthanacha an slabhra bia a dhíriú, ag dul i bhfeidhm ar chreachadóirí níos airde mar iasc,
mamaigh mhara agus éin mhara. Roinnt truaillithe ar talamh, m.sh. sroicheann bruscar lena
n-áirítear plaistigh, an cuan oscailte agus an fharraige domhain. Tá truailliú solais is mó gar
don chósta, cé go dtáirgeann longa agus suiteálacha amach ón gcósta é freisin.

Brúnna domhanda
Tá na brúnna a bhaineann leis an athrú aeráide leathan agus fairsing agus is féidir leo cur le
héifeachtaí brúnna áitiúla agus réigiúnacha, iad a mhéadú nó a mhodhnú. Ar fud an domhain,
is féidir leis an aeráid atá ag athrú sruthanna aigéin a athrú, tionchar a imirt ar uasghrádú
áitiúil agus ar an gcaoi sin cothaithigh a bheith ar fáil, agus córais teochta agus salandachta a
athrú, gnáthóga a dhéanamh níos lú nó níos fabhraí do speicis áirithe, agus dinimic an
éiceachórais a athrú dá bharr.
Ag teacht le treochtaí téimh dhomhanda, tá uiscí na hÉireann téite, agus meastar go leanfaidh
siad ag déanamh amhlaidh. Meastar gur 0.3-0.4°C an t-ardú seo ó na 1980idí agus níos mó i
Muir Éireann (0.6-0.7°C). Neartóidh téamh farraige méadaithe an srathú dlúis i bhfarraigí,
ina suíonn uisce níos dlúithe os cionn uisce níos dlúithe, ag cruthú bacainn níos láidre ar
ghluaiseacht ingearach agus ar mhalartú airíonna (cothaithigh, ocsaigin). Bíonn tionchar ag
teocht an chomhshaoil ar fhiseolaíocht, meitibileacht, fás agus atáirgeadh gach speicis. Dá réir
sin, táthar ag súil go n-athróidh dáiltí speiceas mar thoradh ar an téamh aigéin. D’fhéadfadh
speicis atá anois ag ceann theas a raon in uiscí na hÉireann imeacht ó uiscí na hÉireann. Tá
earcú trosc, mar shampla, níos rathúla anois in uiscí na hIorua ná mar atá sé in uiscí na
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hÉireann nó sa Mhuir Thuaidh ó dheas inar tháinig rath air. Méadóidh líon na speiceas ag
ceann thuaidh a raon in uiscí na hÉireann, an colmóir, mar shampla. Féadfar go dtiocfadh
athrú ar theochtaí athraitheacha freisin.
Tá méadú tagtha ar an anfacht agus ar an fhrasaíocht mar thoradh ar theochtaí domhanda
téimh; is féidir leis sin cur isteach ar ghnáthóga cósta agus ionchur fionnuisce agus dríodair in
éiceachórais chósta a athrú, d’fhéadfadh athruithe séasúracha ar ionchur fionnuisce, agus uiscí
cósta níos lú salainn, a bheith mar thoradh ar athruithe sa deascadh. D’fhéadfadh ‘truailliú
cothaitheach’ nó eotrófú a bheith mar thoradh ar ionchur méadaithe cothaitheach.
D’fhéadfadh táirgiúlacht algach fheabhsaithe a bhaineann le soláthar méadaithe cothaitheach,
in éineacht le téamh dromchla domhanda, leibhéil laghdaithe ocsaigine sna sraitheanna
íochtaracha d’uiscí cósta a bheith díobhálach d’fhána cónaitheach, atá ag éirí níos forleithne
ar scála domhanda.
Tá cion suntasach den CO2 a tháirgíonn daoine daonna ionsúite san uisce aigéin, agus mar
thoradh air sin tá comhdhéanamh ceimic charbónáit na farraige athraithe agus tá aigéadacht
na farraige ardaithe (pH níos ísle), agus, dá réir, tá tionchar féideartha ar orgánaigh a
chruthaíonn sliogáin agus cnámharlaigh charbónáit alcóiliam, an choiréil fuar-uisce agus
moilisc, mar shampla, agus tionchar breise ar mheitibileacht orgánach tríd an hipearpláis (CO2
ardaithe sna sreabháin choirp). Tá pH aigéin na hÉireann tar éis titim 0.01 in aghaidh na
tréimhse deich mbliana in uiscí doimhne agus meastar go dtiocfaidh laghdú ar an laghdú sin,
ag brath ar na thiúchain CO2 atmaisféaracha a bheidh ann amach anseo, agus faoi 0.02-0.05
aonad in uiscí dromchla.
Féadfaidh éifeachtaí suntasacha a bheith ag athrú aeráide sa chrios cósta trí ardú leibhéal na
farraige. Ba dheacair ardú leibhéal na farraige a chainníochtú d’Éirinn ach is cosúil go raibh
sé ag ardú thart ar 3.5 cm in aghaidh na ndeich mbliana le déanaí.
Laghdaigh truailleáin atmaisféaracha nach bhfuil nasctha le hathrú aeráide per se tiús na
ciseal ózóin i domhanleithid mheasartha, agus tá leibhéal na radaíochta UV a bhfuil orgánaigh
mhuirí ina gcónaí i sraitheanna uachtaracha na farraige nochtaithe níos airde anois.

Brúnna iolracha
In aon réimse ar leith, is féidir brúnna forluiteacha iomadúla a bheith ann mar gheall ar an
teaglaim de bhrúnna áitiúla, réigiúnacha agus domhanda éagsúla (Aguisín E). Nuair a bhíonn
brúnna iolracha le chéile, féadann a n-iarmhairtí carnacha nó comhcheangailte ar dhaonraí
agus ar éiceachórais a bheith breiseán (cothrom le suim éifeachtaí na mbrúnna aonair),
ceannasach (tiomáinte go príomha ag ceann de na brúnna), antagonistic (níos lú ná an tsuim
d’éifeachtaí na mbrúnna aonair) nó sineirgisteacha (níos mó ná suim éifeachtaí na mbrúnna
aonair). Athraíonn na torthaí difriúla seo i measc teaglaim brúnna, tiúchan/déine, uainithe
agus comhthéacsanna éagsúla,36 agus is féidir leis a bheith deacair é a thuar, go háirithe nuair
atá níos mó ná dhá bhrú ann.37
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Príomhtheachtaireachtaí


Le tairbhí a bhaint as ár dtimpeallacht mhuirí, cuireann an tsochaí raon leathan
brú air, lena n-áirítear trí iascaireacht, dobharshaothrú, forbairt cósta, bonneagar
fuinnimh, truailliú agus speicis ionracha a thabhairt isteach.



Comhcheanglaíonn brúnna áitiúla iomadúla le brúnna domhanda an athraithe
aeráide agus aigéadú aigéin ar bhealaí casta chun tionchair a imirt ar
éiceachórais mhuirí.

Tionchair brúnna agus stádas thimpeallacht mhuirí na
hÉireann
Comhthéacs stairiúil agus bunlínte athraitheacha
Agus stádas thimpeallacht mhuirí na hÉireann á mheas againn faoi thionchar na mbrúnna a
thuairiscítear thuas, teastaíonn bunlíne uainn chun comparáid a dhéanamh ina choinne. Mar
sin féin, tá sé seo casta trí bhunlínte a athrú, coincheap atá seanbhunaithe le blianta beaga
anuas, agus is léir go bhfuil tairseach an riocht éiceolaíoch ‘gnáth’ a mheasaimid a bheith á
ísliú i gcónaí. Is de bharr easpa taithí daoine ar dhálaí éiceolaíocha níos luaithe, agus an easpa
faisnéise atá ar fáil go forleathan faoi dhálaí san am atá thart, an t-athrú de réir a chéile ach de
réir dealraimh ar na noirm inghlactha. Tugtar Siondróm Bunlíne Aistrithe ar an éifeacht seo.38
Athraítear gnéithe dár n-éiceachórais mhuirí chomh mór sin go bhfuil sé deacair iad a
choincheapú. Mar shampla, sna 1980idí, cuireadh meastacháin bhithmhaise ó chósta
Atlantach Cheanada i gcomparáid le faisnéis stairiúil, a thug le fios nach raibh san iasc agus in
orgánaigh shaothraithe eile, ag an am sin, ach 4-10% den mhéid a bhí ann dóibh 200 bliain
roimhe sin.38,39 Ní raibh ach 3% de láithreáin neadaithe éan mara den mhéid a bhí ann dóibh
tráth dá raibh, agus léirítear leis sin gur dócha gur thit an slabhra bia mara ar a raibh na héin
ag brath as a chéile.39 Sin an tslí a bhí sé, mar ba ghnách ag an am, sna 1980idí. Ó shin i leith,
tá eolaithe tar éis glacadh le héagsúlacht foinsí sonraí chun pictiúr a thógáil de bhithéagsúlacht
agus raidhse stairiúil aigéin, ag baint úsáide as taifid stairiúla iascaigh chun iniúchadh a
dhéanamh go luath, agus sonraí seandálaíochta agus paiteolaíocha chun eolas a leathnú níos
faide siar.
Maidir le mamaigh mhuirí, i measc samplaí de líonta atá ag athrú go suntasach tá míolta móra
ó thuaidh, a maireann níos lú ná 400 díobh inniu, i gcomparáid le meastachán de 10,000 díobh
a bheith ann timpeall 1000 AD nuair a thosaigh seilg an mhíl mhóir. Chonacthas laghduithe
comhchosúla sa líon míolta móra glasa atá san Aigéan Ciúin Thuaidh, agus 5-10% don líon
bunaidh díobh fós ann faoi thús an 20ú haois, míolta móra dromacha an Atlantaigh Thuaidh
a measadh a bheith idir 2 agus 20% dá raidhse bunaidh faoi na 1920idí, agus fiú caisealóidí, a
raibh raidhse laghdaithe go 25% de na bunaidh faoi na 1920idí.40 Fiú agus scála an athraithe
seo ar eolas againn, tá sé deacair a shamhlú cé chomh saibhir agus a bhí na farraigí tráth dá
raibh.
Is fada ó shin a bhí iascaigh ann den chéad uair. Tá thaifid ann a théann chomh fada siar leis
an 10ú haois ina bhfuil fianaise d’iascairí a bheith ag díol a gcuid táirgí sa Eoraip.41 Meastar
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go raibh 30 oiread níos mó trosc an Atlantaigh sna 1800í ná mar atá sa lá atá inniu ann,40 agus
ceaptar go mbeadh 100 uair níos mó iasc mór sa Mhuir Thuaidh más rud é nach raibh brú
iascaireachta ann.40,42 Tá sé díreach mar an gcéanna in Éirinn chomh maith, agus tá fianaise
ann go leathnaigh an ghníomhaíocht iascaireachta timpeall chóstaí na hÉireann ón 11ú haois
amach, agus gur leathnaigh sé tuilleadh le linn an 14ú haois. Bhí iascaigh ann don cholmóir,
don scadán, don trosc agus don chadóg a bhí ag easpóirteáil a tháirgí go Sasana, gan ach cúpla
díobh a lua. Bhíothas ag ithe na sliogéisc sa cheantar áitiúil ina gabhadh iad, agus diúilicíní
agus oisrí ina measc. Faoin 15ú haois, ba é an t-iasc príomh-onnmhairiú na hÉireann. I measc
na gcáipéisí atá ann ó thús an 16ú haois tá gearáin go raibh árthaí Briotanacha ag róiascaireacht an bradán, an scadán, an fraoch agus an haca, tuairiscí ar 600 árthach Shasanacha
ag iascaireacht an scadáin i gContae Bhaile Átha Cliath, agus níos mó ná 600 árthach
Spáinneacha ag iascaireacht amach ó Chósta na hÉireann.43 Ag tús an 17ú haois dhearbhaigh
Rí Séamas I go raibh ceadúnas ón rí ag teastáil ó shoithí eachtracha chun soithí Dúitseacha a
choinneáil amach as an iascach ronnach timpeall na Breataine agus na hÉireann.44 Tá fianaise
scéil ann ó níos déanaí sa chéid sin ina bhfuil sé tugtha le fios go raibh laghdú mór curtha leis
an lion rannach mar gheall ar gabhálacha ronnach 3000-4000 iasc in aghaidh an lae i gCionn
tSáile toisc go raibh idir 200 agus 300 árthach eachtrach ag gabháil ann.44
Is féidir tionchar a bheith ag asbhaint na spriocspeiceas ar chomhdhéanamh na líon
ainmhnithe muirí. I gcomparáid atá déanta idir an bhithéagsúlacht a chonacthas i
suirbhéanna eolaíochta sa Mhuir Thuaidh ag tús an 20ú aois agus ag deireadh na haoise sin,
tá sé léirithe go bhfuil laghdú tagtha ar an líon dhébhlaoscacha beathaithe scagtha sa tréimhse
sin agus go bhfuil méadú tagtha ar an líon crústach scroblachóireachta agus creiche atá ann,
chomh maith leis an líón gastropód agus crosóga mara atá ann.45 Tá sé léirithe i bhfoinsí eile
go bhfuil speicis den fána níos beaga ag teacht isteach in ionad coilíneachtaí fána ina bhfuil
ainmhithe suiteacha ann den chuid is mó mar gheall ar an dreidireacht fhadtéarmach.46 In a
lán cásanna, níl a fhios againn cén chuma a bhí ar an éiceachóras roimh don iascaireacht a
bheith ann, i gcás na hEorpa, is é sin le rá an réamh-Mheánaois, ar a laghad, ach tá a fhios
againn gur dócha go raibh sé níos saibhre agus go raibh níos mó éagsúlachta speiceas ann,
minic go leor.
I staidéar domhanda ina ndearnadh athchruthú ar an athrú i 12 fharraige agus inbhir ar fud
na hEorpa agus Mheiriceá Thuaidh, léiríodh go raibh go leor bogach, limistéar féar mara, agus
fásra uisceach eile caillte roimh 1900, na seirbhísí éiceachórais a bhí sna ceantair sin chomh
maith: gnáthóg naíolainnne, an chosaint cósta, agus poill slogaide cothaitheacha agus dríodar
araon chomh maith.47 Cuireadh leis an t-eotrófú sa 20ú haois mar gheall ar chailliúint na
seirbhísí scagtha agus maolánacha a sholáthraíonn na gnáthóga sin, agus gníomhaíocht
sineirgíoch i gceist leis sin le hualaí méadaithe cothaitheach agus dríodair ó ghníomhaíochtaí
talamhbhunaithe, an dífhoraoisiú agus an fheirmeoireacht, mar shampla, chun cóstaí a athrú
ó bhonn ón mbunlíne ina raibh siad saibhir agus táirgiúil.48 Mar sin féin, leis an siondróm
bunlíne athraitheach, ní bhíonn sé éasca i gcónaí an méid atá i gceist leis an athrú sin a
shainaithint. Feidhmíonn roinnt príomhspeicis mar ‘innealtóirí éiceachórais’, ag cruthú
struchtúir tríthoiseacha a sholáthraíonn gnáthóg do speicis eile agus seirbhísí éiceachórais ar
nós cáilíocht uisce a fheabhsú, hidridinimic a mhodhnú, foscadh agus foshraith a sholáthar,
gníomhú mar doirteal carbóin, agus bithéagsúlacht a mhéadú. Is minic nach mbíonn sonraí
stairiúla maithe ann maidir leis na gnáthóga innealtóra éiceachórais muirí éagsúla, go háirithe
nuair a chuirtear san áireamh gur measadh iad gan a bheith tábhachtach ó thaobh na tráchtála
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de, ach is gnách go mbíonn na gnáthóga seo an-íogair do ghníomhaíocht an duine agus is minic
a bhíonn siad mall chun téarnamh nuair tar éis tionchar dul i bhfeidhm orthu.49
Is speiceas dá leithéid é an t-oisrí Eorpach (Ostrea edulis), a bhí scaipthe go fairsing tráth dá
raibh ar fud cuid mhaith den Mhuir Thuaidh agus i gceantair chósta eile, ach rinneadh é a róiascaigh go dtí gur bheag nach raibh sí díothaithe, a beag nó a mór, faoi dheireadh an 19ú
haois, agus faoi na 1940idí, b’annamh beirtreacha oisrí fiáine a bheith ar fáil san Eoraip.50 Is
féidir tionchar iascaigh an 19ú haois ar oisrí dúchasacha a fheiceáil i dtaifid ó Loch Cuan.51 Go
luath sna 1800idí, bhí suas le seasca bád ag dreidireacht idir 600 agus 3,000 oisrí in aghaidh
an lae ann. Faoin am sin, bhí na hoisrí á mbaint sa réigiún seo cheana féin leis na céadta bliain
anuas - tá tochailt seandálaíochta déanta ar chairn dramhaíola oisrí a théann siar go dheireadh
na Ré Méisilití agus suas go dtí an tréimhse Mheánaoiseach luath ar bhruacha an Locha. Faoi
na 1870idí, bhí níos lú ná 20 bád ag feidhmiú ann, agus gach ceann acu ag baint níos lú ná 200
oisrí in aghaidh an lae. Laistigh de 30 bliain ó sin, ní raibh beirtreacha oisrí Locha Cuan ann
go deo, patrún atá le feiceáil arís agus arís eile ar fud na hÉireann agus na hEorpa, chomh
maith leis an gcailliúint seirbhísí éiceachórais agus bithéagsúlachta a gabháil leis an gcailliúint
sin.51 I gcásanna dá leithéid ina ndéantar éiceachórais a dhíghrádú chomh mór sin nach dócha
go dtiocfaidh téarnamh fiú nuair nach bhfuil an brú ann go deo, is féidir leis a bheith
riachtanach cuidiú leis an bpróiseas téarnaimh - tugtar athchóiriú éiceachórais air seo. Tá
tionscadail athshlánaithe oisrí ar siúl in Éirinn faoi láthair, cé go bhfuilimid fós i bhfad ó na
sceireacha breátha a bheith againn a bhí ann san 18ú haois agus roimhe sin.
Go hachomair, tá ár mbunlíne do bheagnach gach gnáthóg muirí athraithe, agus ní mór dúinn
a bheith ar an eolas go bhfuil bunlíne stairiúil an aigéin an-difriúil ón gceann a bhfuil ann
againn sa lá atá inniu ann.

Staid cúrsaí reatha Thimpeallacht Mhuirí na hÉireann
Mar a bhfuil cur síos ar i gCuid 1.1.4, tá timpeallacht mhuirí na hÉireann fós faoi réir brúnna
iomadúla, agus pictiúr measctha ag teacht chun cinn faoi thionchair charnacha na mbrúnna
sin ar an muirthimpeallacht agus ar na comhbhaill éiceolaíochta di. Is fánach breac agus
neamhiomlán an tuiscint atá againn ar thimpeallacht mhuirí na hÉirinn. Tá an
mhonatóireacht agus an measúnú i leith stádas na bithéagsúlachta muirí curtha ar aghaidh
mar gheall ar an tuairisciú tréimhsiúil atá ceangailteach faoi Threoracha de chuid an EU
chomh maith le comhaontuithe idirnáisiúnta (atá leagtha amach i gCuid 1.2), ach níl léaráid
chuimsitheach tarraingthe ann, agus tá go leor rudaí nach bhfuil tuiscint againn orthu fós (tá
achomhairc ar na tuarascálacha measúnaithe is déanaí le fáil in Aguisín E).
Tá feabhas ag teacht ar stádas na stoc éisc atá á ngabháil ar bhonn tráchtála de réir mar a
théann an básmhaireacht iascaireachta chun táirgiúlacht níos airde a atógáil nó a choinneáil.29
Mar sin féin, tá go leor speiceas ann nach eol dúinn an stádas atá i gceist leo agus tá speicis
ann atá i mbaol criticiúil, an craosaire, mar shampla, agus an bráithre, an sciata gorm agus an
sciata bán, atá leochailleacht roimh an tseachghabháil.52 Tá stádas na speiceas éisc foráiste (an
scadán, an salán, an corr ghainimh), atá mar chreach tábhachtach do na creachadóirí is mó,
mamaigh mhara agus éin mhara mar shampla, dona go leor, é sin nó níl a fhios cad é ar chorr
ar bith. Tá laghdú mór tagtha ar an stoic scadán le blianta beaga anuas mar gheall ar an
mainneachtain earcaíochta. Sa lá atá inniu ann, cosnaíonn rialachán rochtana
domhainfharraige an EU53 go leor speiceas éisc domhainuisce faoi dhoimhneacht 800 m agus
gnáthóga go hindíreach faoi na doimhneachtaí seo. Tá bearta á bhforbairt i gcónaí sa chrios
doimhneachta 400-800 m.
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Is gnách go mbíonn líonta mamach mara (céiticigh, rónta) i dea-bhaill, mar a bhíonn an chuid
is mó d’éin mhara chomh maith. Mar sin féin, tá líon na n-éan mara a bhíonn ag beathú ar an
dromchla, áfach, leithéidí an tsaidhbhéir, ag dul i laghad.54 I measc na mbrúnna d’éin mhara
pórúcháin is minice a shainaithnítear, tá na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú
aeráide ar ghnáthóga sealgaireachta, an fuinneamh gaoithe amach ón gcósta, an tionchar atá
ag tionscal na hiascaireachta ar speicis chreiche agus seach-ghabháil theagmhasach, chomh
maith le creachadh na mamach, an cur isteach ón áineas, agus an dramhaíl phlaisteach. Tá
laghdú uafásach mór tagtha ar líon na n-éan uisce beathaithe geimhridh, a bhaineann tairbhe
as gnáthóga comhréidh láibe agus gaineamh den chuid is mó ar chóstaí na hÉireann.55 Is cosúil
go mbaineann na brúnna agus na bagairtí is suntasaí arna sainaithint le speicis éan uisce ar
leith leis an athrú aeráide agus le athruithe ar a bpatrúin imirce. Mar sin féin, d’fhéadfadh an
táirgeadh fuinnimh (m.sh. feirmeacha gaoithe), an tseachghabháil, an fiach, an t-áineas agus
cineálacha eile den chur isteach, an bhaint sliogéisc, mar shampla, agus an dobharshaothrú,
chomh maith leis an truailliú uisce, cur isteach ar éin uisce.56 Tarlaíonn an cur isteach fisiceach
ar ghrinneall na farraige mar gheall ar an iascaireacht go forleathan, ag tarlú i 13% de limistéar
muirí na hÉireann,56 cé go mbraitheann tionchar an suaitheadh seo ar íogaireacht na
ngnáthóga agus na speiceas atá i gceist agus ar dhéine na gníomhaíochta iascaireachta
ísealuisce. D’fhéadfadh leibhéil arda gníomhaíochta iascaireachta bun i ngnáthóga láibe agus
láibe ghainmheach agus athléimneacht íseal orgánaigh chónaithe na gnáthóga seo a bheith anleochaileach. Tá epifauna atá ag teacht chun cinn mar phinn mhara, lucht leanúna farraige
agus coiréil uisce fuar an-íogair maidir le suaitheadh den sórt sin. I dtuairisciú atá déanta le
déanaí, táthar tar éis ar fho-thacar na ngnáthóg a mhapáil agus a mheasúnú de réir na Treoir
um Ghnáthóg an EU, agus taispeántar ann go bhfuil droch-bhaill ar roinnt mhaith díobh.57–59
Tá fadhbanna ag cáilíocht uisce i roinnt ceantar cósta mar gheall ar an eotrófú de bharr rith
chun srutha cothaitheach ó thalamh agus ó fhuíolluisce. Tá an chuid is mó d’uiscí cósta (80%)
i stádas éiceolaíoch ard nó maith, i gcomparáid leis an meán Eorpach de 55%, is dócha a
léiríonn gnáthóga cósta na hÉireann atá neamhchosanta go ginearálta i gcomparáid leis na
hinbhir níos cosanta. Bhí an caighdeán is lú ag uiscí trasdultachta (inbhir agus murlaigh) i
ngach dobharlach, agus ní raibh ach stádas éiceolaíoch maith nó níos fearr ag 38% díobh.60 Tá
siad faoi bhrú ón bhFosfar (31%) agus ón Nítrigin (16%) ó ghníomhaíochtaí daonna sna
dobharcheantair, fiú tar éis blianta fada de laghduithe a bheith ann. Déantar monatóireacht
rialta ar leibhéal na n-ábhar salaithe i bhfíocháin inite bia mara a ghabhtar nó a lománaíodh
san fhiáine, agus idir 2012-2017 léirigh sé leibhéal ard comhlíonta leis na huasteorainneacha
ceadaithe.56 Tugann leibhéil ísle ábhar salaithe i sliogéisc le fios go bhfuil ábhar salaithe dá
leithéid ag leibhéal íseal sa timpeallacht mhuirí i gcoitinne.
Is féidir le torann faoi uisce strus fiseolaíoch a chur faoi deara agus dul i bhfeidhm ar iompar
ainmhithe mara, ag dul i bhfeidhm ar phríomhfheidhmeanna saoil cosúil le cúpláil,
sealgaireacht nó imirce. Rinneadh staidéar fairsing ar na tionchair seo i mamaigh mhara, ach
tá éiginnteacht mhór ann fós maidir leis na héifeachtaí ar leibhéal an daonra a d’fhéadfadh a
bheith ag truailliú torainn. Tuairiscíodh go raibh leibhéil agus déine an torainn tallanach in
uiscí na hÉireann, a gineadh ó shuirbhéanna seismeacha mar shampla, íseal thar thréimhse
measúnaithe idir 2016-2018.56 D’fhéadfadh torann leanúnach ísealmhinicíochta arna
ghintear ag an ngníomhaíocht dhaonna tionchar a bheith aige ar ainmhithe mara, ach tá obair
ar siúl chun modhanna a fhorbairt chun an tionchar seo a mheas ar an mbonn Eorpach.
Is ábhar imní sa timpeallacht mhuirí é an bruscar, plaistigh den chuid is mó. Is eol anois na
tionchair ar éin mhara go háirithe. Féadann éin mhara plaisteach a ionghabháil, dul i bhfostú
ann, é a úsáid mar ábhar neadaithe agus é a bheathú do shicíní. In uiscí na hÉireann, mar
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shampla, tá plaisteach ionghabhála i mbolg na canóga báine níos mó ná 90% den am. Tá éin
mhara beathaithe dromchla, atá ag laghdú freisin, níos leochailí dá bharr. Tá fianaise ag teacht
chun cinn freisin go bhféadfadh éifeachtaí i bhfad níos fairsinge a bheith ann ar speicis agus
ar éiceachórais agus is réimse taighde an-ghníomhach é seo.
Tá an timpeallacht mhuirí peiligeach á athrú ag an athrú aeráide. Tá teocht, salandacht, pH ag
athrú agus beidh éifeachtaí suntasacha ag athruithe gaolmhara i sruthanna aigéin ar phobail
pheiligeacha mara agus ar a ndáileadh. Tá bia-eangaí muirí na hÉireann ag athrú ach ní fios
cé chomh mór is atá tionchar ag an ngníomhaíocht dhaonna orthu.56 Tá táirgeadh eangaí bia
muirí á thiomáint ag an táirgeadh príomhúil (fíteaplanctón) agus ag an táirgeadh tánaisteach
(zóplanctón) araon, agus léiríonn samhaltú éiceachórais go soiléir anois an gaol atá ann idir
na comhpháirteanna éiceolaíocha seo, stoic éisc agus creachadóirí barr. Caithfidh an úsáid a
bhaineann daoine as an timpeallacht mhuirí amach anseo a oiriúnú d’athruithe a tharlaíonn
anois sa bhiashlabhra mara agus na pobail mhuirí a ndáileadh a oiriúnú an oiread is gur féidir.
Sna tuairiscí stádais atá ann ar thimpeallacht mhuirí na hÉireann, taispeántar go bhfuil go leor
speiceas agus gnáthóg fós faoi bhrú suntasach. Tá gá le tuilleadh oibre a bheith déanta chun
tionchair ghníomhaíochtaí an duine daonna a bhainistiú. Aon bhealach amháin atá ann chun
na brúnna ón ngníomhaíocht dhaonna a mhaolú agus a chumasú d’éiceachórais mhuirí
oiriúnú d’athruithe aeráide-tiomáinte sa todhchaí is ea trí líonra leathnaithe MPAanna.

Príomhtheachtaireachtaí


Le cúpla céad bliain anuas, agus le cúpla scór bliain anuas, go háirithe, tá an
tionchar atá ag dul i bhfeidhm ar éiceachórais chomh mór sin is gur féidir leis a
bheith deacair é a shamhlú. Athraíonn a ndíghrádú leanúnach ár n-aireachtáil
faoi cad is éiceachóras ‘gnáth’ ann.



Cé go bhfuil cuid mhaith de thimpeallacht mhuirí na hÉireann i riocht measartha
maith, tá go leor speiceas, gnáthóg agus éiceachóras ann atá ag dul i laghad
agus fós a bhfuil bagairt orthu i gcónaí.

28
© Rebecca Giesler

Cur chuige limistéarbhunaithe agus cineálacha eile den chur chuige i
leith an chaomhnaithe
I bhfianaise an raon leathan brúnna agus bagairtí ar bhithéagsúlacht agus leibhéal
díghrádaithe go leor éiceachóras, teastaíonn bainistíocht comhshaoil teaglaim de chur chuige.
Is féidir iad seo a aicmiú go ginearálta mar speicis-bhunaithe, earnáil-bhunaithe, brúbhunaithe, éiceachóras-bhunaithe agus limistéar-bhunaithe. Baineann cineálacha cosanta
speiceas-bhunaithe le speicis aonair cibé áit a bhfuil siad. Is féidir toirmeasc a chur ar
ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do speicis den sórt sin, nó is féidir riosca
díobhála a mhaolú tríd an ngníomhaíocht a mhodhnú ar fud raon na speiceas seo. Déileálann
cuir chuige earnáilbhunaithe le hearnálacha aonair, mar iascaigh, dobharshaothrú, nó
mianadóireacht, ar leithligh ó earnálacha eile. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh srianta a
fhorchur ar ghabháil iomlán speicis áirithe i gceist le bainistíocht iascaigh, trí mhéid na n-iasc
is féidir a thógáil a theorannú nó trí iarracht iascaireachta a theorannú. Go ginearálta, féadann
tionscadail, pleananna agus earnálacha a bheith faoi réir athbhreithnithe agus srianta trí
chórais phleanála agus toilithe. Cuimsíonn cineálacha cur chuige bunaithe ar bhrú straitéisí
chun truailliú le ceimiceáin áirithe a theorannú nó leathadh speiceas ionrach a chosc, mar
shampla, trí rialacháin agus bearta eile a d’fhéadfadh raon earnálacha agus gníomhaíochtaí a
chuimsiú.
Breithníonn cuir chuige bunaithe ar éiceachóras an t-éiceachóras iomlán agus an raon
speiceas, gníomhaíochtaí earnála agus brúnna ag an am céanna. Bhreithneodh cineálacha cur
chuige éiceachórais i dtimpeallacht na mara na naisc idir comhpháirteanna éiceachórais
éagsúla amhail éifeachtaí slabhra bia ar iascaireacht nó éifeachtaí easghluaiseachta, cé go
bhféadfadh gníomhaíochtaí dul i bhfeidhm go díreach ar chomhpháirt amháin nó fiú speiceas
amháin sa chóras, tá éifeachtaí iarmhartacha ar chuid eile. Ní gá go bhfuil na cineálacha cur
chuige difriúla seo bunaithe ar limistéar, cé go bhféadfadh comhpháirteanna
limistéarbhunaithe a bheith iontu.
I gcur chuige limistéarbhunaithe, cuirtear srian ar ghníomhaíochtaí laistigh de limistéar
geografach sonraithe d’fhonn cuspóirí sonraithe a bhaint amach. Cuimsíonn cuir chuige
limistéar-bhunaithe maidir le bainistíocht comhshaoil raon beart, mar shampla lena n-áirítear
limistéir dhúnadh iascaigh agus / nó ceantair atá ainmnithe le haghaidh fuinneamh inathnuaite nó oidhreachta cultúrtha. Féadfaidh siad seo go léir cur le caomhnú ach ní gá gur
Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPAanna) iad. Is aicme áirithe cur chuige bunaithe ar
limistéar iad MPAanna a bhfuil gnéithe sainmhínithe sainiúla ag gabháil leo (féach Cuid
1.1.6), agus an bhéim phríomhúil acu ar an gcaomhnas agus ar an athshlánú san fhadtéarma.
D’fhéadfadh fócas straitéiseach a bheith i gceist le caomhnú ar speicis nó gnáthóga a
roghnaítear ar raon cúiseanna, mar shampla díriú orthu siúd atá gann nó faoi bhagairt, feathal
(an feasacht caomhnaithe,61 mar shampla, a ardú nó atá tábhachtach d’fheidhmiú
éiceachórais).62
Mar a thuairiscítear thuas, mar chur chuige earnála neamhspleách nó mar chuid de chur
chuige bunaithe ar éiceachóras, tá gníomhaíochtaí earnálacha éagsúla faoi réir bainistíochta
náisiúnta nó réigiúnacha, ar féidir leo na brúnna a chuireann siad ar speicis, gnáthóga agus
éiceachórais a theorannú agus a thairbhe. Cé gur féidir caomhnú acmhainne nádúrtha a
mbíonn tionchar ag gníomhaíocht earnála uirthi a bhaint amach, tá roinnt laigí féideartha sa
chur chuige earnála i leith bainistíochta i leith na bainistíochta. Mar shampla, de réir mar a
dhéantar gníomhaíochtaí earnála a mheas ar leithligh (agus go cúng b’fhéidir), féadfar
laghduithe ar cháilíocht an chomhshaoil a chailleadh. D’fhéadfadh iarmhairtí a bheith ann
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freisin mura ndéantar roinnt gníomhaíochtaí earnála a mheas nó má bhíonn tionchar acu nach
n-aithnítear ar bhealach eile. Chuir droch-bhuiséid monatóireachta agus suirbhéireachta san
am atá thart bac ar thuiscint ar thionchair. Bíonn sé deacair tionchair charnacha earnálacha
éagsúla a aithint nó a mheas. Toisc go bhfuil measúnuithe earnála bunaithe ar thionchair, níl
siad dírithe ar athléimneacht an athraithe aeráide ná ar ionchas téarnaimh.
Aithníodh easnaimh cur chuige earnáil ar earnáil i bhforbairt na pleanála spásúlachta mara
(MSP) mar bhealach chun úsáid inbhuanaithe na farraige a chomhordú níos fearr. Cuimsíonn
peirspictíocht iascaigh peirspictíocht níos leithne anois (Bainistíocht Iascaigh Bunaithe ar
Éiceachóras nó EBFM). In Rees et al. (2020), déantar an argóint gur cheart na buntáistí agus
na gnéithe uathúla a bhaineann le cur chuige limistéarbhunaithe i leith na bainistíochta a
chomhtháthú sna creataí rialachais níos leithne seo chun sineirgí a fhorbairt a rachaidh chun
leasa an dúlra agus na sochaí araon.63
Beidh limistéir faoi chosaint níos éifeachtaí nuair a bheidh na gnéithe éiceolaíocha atá le
cosaint áitiúil agus spásúil agus nuair is féidir le liostaí de speicis a bhaineann go hiondúil le
gnáthóga cosanta cuidiú le bainistíocht éifeachtach a threorú. I gcásanna den sórt sin is féidir
brúnna agus tionchair áitiúla a bhainistiú go cuí. D’fhéadfadh nádúr cosanta atá sainráite ó
thaobh spáis de ligean do shochair chaomhnaithe áitiúla scaipeadh níos éasca ar fud speicis
agus gnáthóg ná mar atá amhlaidh i gcur chuige earnála ar scála mór (m.sh. bainistíocht stoic
aonair in iascaigh). Tugann ceantair chosanta ionchas d’iarrachtaí treoraithe speicis agus
gnáthóga a athbhunú, agus bunlínte fíor neamh-oiriúnaithe a bhaint amach is féidir a úsáid
mar thagarmharc do phointí tagartha caomhnaithe in áiteanna eile. Is cuid bhunúsach de
straitéisí caomhnaithe iad limistéir faoi chosaint ós rud é gur cuid dhílis iad de chineálacha
cur chuige speiceas-bhunaithe agus cineálacha cur chuige éiceachóras-bhunaithe. Go háirithe
nuair a úsáidtear iad i dteannta le cineálacha cur chuige eile, is féidir leo raon tionchair úsáid
an duine ar an gcomhshaol a mhaolú.
Sa chás go bhfuil gnáthóga díghrádaithe go háirithe, b’fhéidir nach leor na brúnna a laghdú
chun téarnamh a cheadú agus tá an rogha ar fáil chun idirghabháil ghníomhach a dhéanamh
chun an ghnáthóg a athbhunú, réiteach atá á fhormhuiniú trí Dheich mBliana na Náisiún
Aontaithe ar Athchóiriú Éiceachórais a thosóidh an bhliain seo chugainn. Is féidir go mbeadh
go leor cineálacha cur chuige maidir leis an athshlánú, lena n-áirítear innealtóireacht a
dhéanamh ar an gcomhshaol chun dálaí fisiciúla a athrú, mar shampla sreabhadh uisce úr nó
sáile a athrú go murlaigh cósta, nó idirghabhálacha bitheolaíocha, mar shampla fásra réisc
goirt a athphlandú. Ní fhéadfaidh cur chuige den sórt sin oibriú go maith ach amháin má
bhaintear na brúnna is cúis leis an meath bunaidh freisin. Mar sin, tugann MPAanna deis
mhaith do thionscadail éifeachtacha athshlánaithe.

Príomhtheachtaireachtaí
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Tá ról bunúsach ag an gcosaint limistéar-bhunaithe i mbainistíocht agus i
gcaomhnú an chomhshaoil i gcomhar le cineálacha cur chuige atá bunaithe ar
speicis nó éiceachórais, nó atá mar chuid de chur chuige dá leithéid.



Is éard is Limistéar Muirí faoi Chosaint (MPA) ann ná fo-thacar ar leith de chur
chuige limistéar-bhunaithe i leith an chaomhantais.



Is féidir le MPAanna an chosaint, an aisghabháil agus tabhairt ar ais speicis,
gnáthóige agus éiceachórais a chumasú.

Cad is Limistéar Muirí faoi Chosaint (MPA) ann?
D'fhorbair an coincheap maidir le cad is MPAanna ann le himeacht ama i gcomhthreo le
hathruithe ar thaighde agus ar bheartas comhshaoil. De réir mar a d’ainmnigh rialtais agus
eagraíochtaí idirnáisiúnta ceantair chosanta i dtimpeallacht na mara, forbraíodh raidhse
téarmaí agus cineálacha éagsúla ainmniúcháin MPA.
Tríd is tríd, is ceantair mhuirí iad Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPAanna) a ndéantar iad a
chosaint agus a bhainistiú go fadtéarmach, agus é mar phríomhaidhm acu gnáthóga agus / nó
speicis a chaomhnú. Dá bhrí sin, tá siad difriúil ó limistéir chosanta a bunaíodh go príomha
chun bainistíocht iascaigh nó chun críocha eile, cé gur féidir leis an téarmaíocht a úsáidtear
forluí. I measc na dtéarmaí a úsáidtear go forleathan tá ‘páirceanna’, ‘cúlchistí’, ‘tearmann’,
‘tearmainn’, ‘séadchomharthaí’ agus ‘criosanna gan ghlacadh’ agus rinneadh iarrachtaí
sainmhíniú uilíoch a mholadh. Mar shampla, sainmhíníonn an tAontas Idirnáisiúnta um
Chaomhnú an Dúlra (IUCN) limistéar faoi chosaint mar:
“Spás geografach atá sainmhínithe go soiléir, aitheanta, tiomnaithe agus bainistithe, trí
mhodhanna dlíthiúla nó éifeachtacha eile, chun caomhnú fadtéarmach an nádúir a bhaint
amach le seirbhísí éiceachórais gaolmhara agus luachanna cultúrtha”.
Go praiticiúil, tá éagsúlacht sa sainmhíniú ar Limistéir Mhuirí faoi Chosaint idir cáipéisí
treorach éagsúla limistéar cosanta agus ionstraimí reachtacha. Tá siad seo léirithe taobh leis
an reachtaíocht ábhartha i gCuid 1.2.1 agus déantar achoimre orthu i Tábla 1.7. Tá na critéir
is minice a úsáidtear chun MPAanna a shainiú sa bheartas agus sa chleachtas aitheanta ag
Humphreys agus Clark (2020) mar:





Limistéar geografach de charachtar mara nó tionchar mara le teorainneacha sainithe lena
n-áirítear colún uisce agus comhpháirteanna beantacha,
Atá cosanta le modhanna dlíthiúla nó ar bhealaí eile,
Chun críocha gnéithe nó córais shonraithe a chaomhnú, agus
Arna Bainistiú leis an aidhm leibhéal níos airde cosanta a chur ar fáil ná an leibhéal sin atá
ar fáil sa cheantar mórthimpeall air.64

Laistigh de na critéir seo, is féidir le MPAanna difríocht shuntasach a dhéanamh maidir lena
leibhéal cosanta. In 1994, bhunaigh an IUCN córas catagóiriúil a bhféadfaí é a chur i bhfeidhm
ar limistéir faoi chosaint, idir limistéir talún agus mhuirí araon, agus sannadh catagóirí
bunaithe ar na cuspóirí bainistíochta (féach Bosca 1 chun tuilleadh eolais a fháil). Tá
díospóireacht ann maidir le húsáid na gcatagóirí seo agus an smaointeoireacht atá déanta le
déanaí ar chur chuige bunaithe ar éiceachóras i leith an chaomhantais curtha san áireamh
ann,64 ach leanann siad á n-úsáid go forleathan agus caithfear iad a shonrú, mar shampla, agus
MPAanna á dtuairisciú faoi Choinbhinsiún OSPAR (féach Cuid 1.2.1.3).
Le déanaí, tá céim an bhunaithe agus na cothabhála agus leibhéal na cosanta aitheanta sa
‘Treoir MPA’ mar eochair chun toradh caomhnaithe dóchúil MPA a mheas.65 Is féidir
MPAanna a rangú ar scála ceithre phointe, idir ‘íoschosanta’ agus cead a bheith ag eastóscadh
go fairsing ann, agus ‘cosanta go hiomlán’ gan aon ghníomhaíochtaí eastóscacha nó millteach
a bheith ceadaithe ann.65 Tá ceithre chéim sheicheamhacha sainaitheanta sa phróiseas
ilchéime de bhunú MPA, ag tosú le (1) Togra láithreáin MPA, ansin (2) ainmniúchán, ina
dhiaidh sin (3) an cur chun feidhme, agus ansin an chéim dheireanach (4) MPA arna
bhainistiú go gníomhach é leis an monatóireacht, an mheastóireacht, an bhainistíocht agus
torthaí caomhnaithe ann. Cé gur cuid riachtanach den phróiseas gach aon chéim de bhunú
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MPA, ní bhainfear aon sochar caomhnaithe amach go dtí go gcuirfear an MPA i bhfeidhm
(Céim 3).65

Bosca 1: Catagóirí Limistéar faoi Chosaint IUCN
Is aontas ballraíochta é an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN) atá
comhdhéanta d’eagraíochtaí rialtais agus sochaí sibhialta a sholáthraíonn comhairle agus
treoir beartais ar chaomhnú an dúlra agus ar an fhorbairt inbhuanaithe. Foilsíonn Coimisiún
Domhanda an IUCN ar Limistéir faoi Chosaint (WCPA) sainchomhairle maidir le conas
líonra limistéar faoi chosaint a bhunú agus a bhainistiú go héifeachtach, idir limistéir mhuirí
faoi chosaint agus talún araon.
Is é an sainmhíniú ar limistéar faoi chosaint atá ag an IUCN ná:
“Limistéar geografach atá sainmhínithe go soiléir, agus atá aitheanta, tiomnaithe agus
bainistithe, trí mhodhanna dlíthiúla nó éifeachtacha eile, chun caomhnú fadtéarmach an
nádúir a bhaint amach le seirbhísí éiceachórais gaolmhara agus luachanna cultúrtha."
Ionas go n-aithneoidh an IUCN limistéar mar MPA caithfidh sé an sainmhíniú seo a
chomhlíonadh. Molann an IUCN gur cheart do limistéar faoi chosaint na caighdeáin seo a
leanas a shásamh:


Béim ar an gcaomhnú agus tús áite tugtha don dúlra



Spriocanna agus cuspóirí sainithe ina bhfuil na luachanna sin le brath



Méid, suíomh agus dearadh oiriúnach a chuirfidh ar chumas luachanna a chaomhnú



Teorainn shainithe agus comhaontaithe araon



Plean bainistíochta nó a chomhionann



Acmhainní agus an cumas chun iad a chur i bhfeidhm

Catagóirí bainistíochta i leith limistéar faoi chosaint IUCN
Is féidir a chuimsiú le MPAanna raon leathan de limistéir, idir limistéir neamh-thógtha atá
faoi chosaint iomlán, agus ceantair a ina gceadaíear roinnt úsáidí iomadúla, ag brath ar na
cuspóirí caomhnaithe atá ainmnithe le bheith bainte amach ag an MPA. Féadfar MPAanna
a chriosú freisin, ionas go mbeidh meascán de limistéir cosc ar an ngabháil, agus de
chriosanna a ina gceadaítear gníomhaíochtaí áirithe. Mar sin féin, ní mór gurb é
príomhchuspóir an MPA an bhithéagsúlacht a chaomhnú.
Tá seacht gcatagóir de limistéar faoi chosaint sainaitheanta ag an IUCN, is féidir iad a rangú
i speictream de leibhéil chosanta éagsúla, agus baineann siad le limistéir mhuirí faoi chosaint
agus talún araon. Cuirtear catagóirí i bhfeidhm de réir na cuspóirí caomhnaithe dúlra an
MPA atá luaite.
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Catagóir IUCN
Ia

Anaclainn Dúlra
Docht

Ib

Limistéar fásach

II

Páirc náisiúnta

III

Séadchomhartha
náisiúnta nó gné
náisiúnta

IV

Limistéar
bainistíochta
gnáthóige/speicis

V

Tírdhreach nó
muirdhreach faoi
chosaint

VI

Limistéir faoi chosaint
agus úsáid inbhuaine
acmhainní nádúrtha

Príomhchuspóir nó príómhfheidhm
Faoi chosaint docht don bhithéagsúlacht agus do ghnéithe
geolaíochta / geomoirfeolaíocha freisin, b’fhéidir, áiteanna a
ndéantar cuairteanna, úsáid agus tionchair dhaonna iontu a
rialú agus a theorannú chun cosaint na luachanna
caomhnaithe a chinntiú
Limistéir mhóra gan mhodhnú nó beagán modhnaithe atá i
gceist an chuid is mó den am, agus carachtar nádúrtha agus
tionchar an dúlra san áit coimeádta, gan líon suntasach
daoine a bheith ina mbuanchónaí ann, atá faoi chosaint agus
á mbainistiú chun a riocht nádúrtha a chaomhnú
Limistéir mhóra nádúrtha nó gar-nádúrtha a chosnaíonn
próisis éiceolaíochta ar mhórscála le speicis agus éiceachórais
tréithiúla, a bhfuil deiseanna spioradálta, eolaíochta,
oideachais, áineasa agus cuairteoirí comhoiriúnach dóibh ó
thaobh an chomhshaoil agus an chultúir de.
III Séadchomhartha nádúrtha nó gné nádúrtha: Limistéir atá
curtha i leataobh chun séadchomhartha nádúrtha ar leith a
chosaint, agus féadfar gur tírghné, tulán grinnill, uaimh
mhara, gné gheolaíoch, uaimh mar shampla, atá ann, nó fiú
gné bheo, dála sean-doire ársa
Limistéir chun speiceas nó gnáthóg áirithe a chosaint, agus
an tosaíocht sin léirithe sa bhainistíocht a dhéantar ar an
limistéar. Beidh idirghabhálacha gníomhacha rialta ag
teastáil ó go leor acu chun freastal ar na riachtanais áirithe
atá ag na speicis nó gnáthóga atá i gceist, ach ní cheanglas é
sin le bheith áirithe mar an chatagóir seo
Sa chás go bhfuil carachtar ar leith ag baint leis an
idirghníomhaíocht idir daoine agus an dúlra le himeacht ama
a bhfuil luach suntasach éiceolaíoch, bitheolaíoch, cultúrtha
nó radhairc ag gabháil leis: agus sa chás go bhfuil sé
ríthábhachtach sláine na hidirghníomhaíochta sin a chosaint
chun an limistéar agus an caomhnú dúlra a ghabhann leis a
chosaint, chomh maith le gnéithe eile atá luachmhara.
Limistéir ina bhfuil éiceachórais, mar aon le luachanna
cultúrtha a ghabhann leo agus córais bhainistíochta
acmhainní nádúrtha traidisiúnta, á gcaomhnú. Bíonn siad
mór, go ginearálta, agus i riocht nádúrtha, den chuid is mó, le
cion díobh faoi bhainistíocht inbhuaine acmhainní nádúrtha
agus an úsáid acmhainní nádúrtha neamhthionsclaíoch le
feiceáil iontu ar leibhéal íseal atá comhoiriúnach le caomhnú
an dúlra mar cheann de na príomhaidhmeanna

Sa chás go bhfuil limistéar faoi chosaint criosaithe, ba cheart go mbeadh an chatagóir
bunaithe ar an bpríomhchuspóir/na príomhchuspóirí bainistíochta, ar cheart go mbeadh
feidhm aici maidir le trí cheathrú cuid, ar a laghad, d’achar an limistéir faoi chosaint.
D’fhéadfadh go mbeadh catagóirí éagsúla ann i gcriosanna éagsúla laistigh den aon MPA
ilúsáide chomh fada is go ndéantar na criosanna a mhapáil go soiléir, go n-aithnítear na
criosanna ar bhealach dlíthiúil nó ar ‘bhealaí éifeachtacha eile’, agus go bhfuil aidhmeanna
bainistíochta ar leith ag gabháil le gach aon chrios (Laffoley et al. 2019).140
Achoimriú ar eolas in Day et al. (2019).242 Féach an tuarascáil seo a leana chun tuilleadh
faisnéise faoi a fháil:
Day et al. (2019) Guidelines for applying the IUCN protected area management categories
to marine protected areas. https://portals.iucn.org/library/node/48887
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Cad is líonra MPA ann?
Is minic a bheartaítear MPAanna aonair a bheith mar chuid de líonra. Go bunúsach is éard atá
i líonra MPA bailiúchán de shuíomhanna neamhtheagmhálacha aonair a bhfuil nascacht
áirithe á dtiomáint ag sruthanna aigéin nó trí iompar orgánaigh imirceacha. Gníomhaíonn
líonraí den sórt sin chun raon, dáileadh agus éagsúlacht ghéiniteach na speiceas a chaomhnú
nó féadfaidh siad tacú go héagsúil le céimeanna éagsúla stair saoil na speiceas nó gníomhú
mar chlocha cora agus tearmainn do speicis atá ag dul ar imirce. Sainmhíníonn IUCN (2008)
líonra MPA mar “bailiúchán de MPAanna nó cúlchistí aonair a oibríonn go comhoibritheach
agus go sineirgíoch, ar scálaí spásúla éagsúla, agus le raon leibhéal cosanta atá deartha chun
cuspóirí nach féidir le cúlchiste aonair a bhaint amach a bhaint amach. buntáistí sóisialta agus
eacnamaíocha a thaispeáint, cé nach bhféadfadh an dara ceann forbairt go hiomlán thar
fhrámaí fada de réir mar a théann éiceachórais ar ais ”. Tá breithnithe maidir le cuspóirí agus
dearadh líonraí casta agus éagsúil. Is critéir thábhachtacha iad comhleanúnachas, nascacht,
ionadaíocht agus athléimneacht an líonra. Tá plé níos mionsonraithe déanta orthu seo i gCuid
3.1.1.
Féadfar líonra a shainiú ar roinnt scálaí, lena n-áirítear ar an leibhéal náisiúnta ach freisin ar
leibhéal réigiúnach (EU nó farraige réigiúnach) agus idirnáisiúnta, sa chaoi go gcomhoibríonn
roinnt náisiúin chun líonra uileghabhálach a bhunú ina ndéantar machnamh ar airíonna
foriomlána comhthiomsaithe an líonra limistéar faoi chosaint ó na náisiúin rannpháirteacha.
Is samplaí de seo iad líonra Natura 2000 agus líonra OSPAR (féach Cuid 1.2).
Is féidir le líonra MPA féin rannchuidiú le líonra níos leithne limistéar a mbaineann buntáistí
caomhnaithe leo, lena n-áirítear, mar shampla, láithreáin atá aicmithe mar Bhearta
Caomhnaithe Éifeachtacha Eile atá bunaithe ar Limistéir (OECManna). Is suíomhanna iad seo
nach ndéantar a bhainistiú go príomha le haghaidh caomhnú an dúlra ach a chuireann fós leis
an gcomhrá fadtéarmach limistéar-bhunaithe faoi bhithéagsúlacht mhuirí (féach Bosca 2).

Príomhtheachtaireachtaí
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Tá raon sainmhínithe ag MPAanna ach is féidir smaoineamh orthu mar
ainmniúcháin fadtéarmacha bunaithe ar limistéar le caomhnú mar a
bpríomhchuspóir.



Féadfar gníomhaíochtaí éagsúla a cheadú nó a shrianadh i MPAanna éagsúla,
ag brath ar a sainchuspóirí caomhnaithe.



Féadfaidh MPAanna aonair teacht le chéile chun líonra a fhoirmiú, a d’fhéadfadh
a bheith mar thréith réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta agus ba cheart go
mbeadh sé comhleanúnach, ceangailte, ionadaíoch agus athléimneach.



Féadann Bearta Éifeachtacha Caomhnaithe Ceantair-Bhunaithe (OECManna)
eile cur le spriocanna uileghabhálacha caomhnaithe, ach ní gá gurb é caomhnú
an dúlra an príomhchuspóir atá acu.

Bosca 2: Bearta Caomhnaithe Limistéar-Éifeachtacha Eile
(OECManna)
Ní limistéir faoi chosaint an t-aon chineál bearta amháin atá bunaithe ar limistéar a
sholáthraíonn torthaí caomhnaithe. Baineann pobail chósta agus daoine dúchasacha úsáid as
uirlisí bainistíochta spásúla éagsúla chun cabhrú le hacmhainní aigéin a úsáid ar bhealach
inbhuaine nó chun gnéithe mara a chaomhnú. Soláthraíonn cuid acu seo buntáistí suntasacha
maidir le caomhnú na bithéagsúlachta. Is féidir an chosaint bhithéagsúlachta a bhaint amach le
ceantair arna mbainistiú chun críche an fhuinnimh in-athnuaite nó chun láithreáin oidhreachta
cultúrtha a chosaint, nó le bearta spásúla arna tabhairt isteach iad chun iascaigh inbhuaine a
chinntiú. Mar shampla, leis an gcosaint dhian atá tugtha do raiceanna long stairiúla i nGlaschuan
Scapa in Inse Orc, tá leibhéal ard cosanta tugtha don éiceachóras beantacha freisin, agus fágann
sé sin go bhfuil na beirtreacha maërl, na beirtreacha sliogéisc lasair, sceireacha diúilicíní capaill
agus na cleiteoga a bheith a bheith faoi bhláth ann (IUCN, 2019).
Ceantair bhainistithe atá i gceist le Bearta Éifeachtacha Caomhnaithe Ceantair-Bhunaithe
(OECManna) eile atá ann ina mbaintear amach an caomhnú éifeachtach in-situ ach nach é sin an
príomhchuspóir a ghabhann leis. Féadfar láithréain arna mbainistiú chun críocha an
caomhnaithe ach nach bhfuil stádas oifigiúil cosanta ag gabháil leo a bheith áirithe leis chomh
maith.
I mí Dheireadh Fómhair 2010, ghlacadh leis an Plean Straitéiseach um an mBithéagsúlacht 20112020 agus le 20 Sprioc Bithéagsúlachta Aichi (Cinneadh CBD X/2) ag an deichiú Comhdháil de
chuid na bPáirtithe ag an gCoinbhinsiún ar an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD). Bhí sprioc san
áireamh ann maidir le limistéir faoi chosaint, chun cabhrú le Sprioc Straitéiseach C a bhaint
amach, is é sin “stádas na bithéagsúlachta a fheabhsú trí chosaint a thabhairt d’éiceachórais, do
speicis agus don éagsúlacht ghéiniteach.”
Le Sprioc Aichi 11, tá aitheantas déanta de go bhféadtar ceantair lasmuigh de limistéir faoi
chosaint thraidisiúnta a bhainistiú sa chaoi is go mbeidh an caomhnú bithéagsúlachta éifeachtach
mar thoradh orthu. Luaitear ann:
“Faoi 2020, beidh ar a laghad 17% de limistéir uisce talún agus intíre agus 10% de cheantair
chósta agus mhuirí á gcaomhnú, go háirithe ceantair a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo le
haghaidh seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais, trí chórais atá bainistithe go
héifeachtach agus go cothrom, atá ionadaíoch ó thaobh na héiceolaíochta de agus limistéir faoi
chosaint atá dea-nasctha chomh maith le bearta caomhnaithe éifeachtacha eile limistéarbhunaithe, agus atá comhtháite sna tírdhreacha agus sna muirdhreacha i gcoitinne."
Tá éagsúlacht i gceist le cad a bhítear in ann a áireamh mar OECM. Ar mhaithe leis an
tsoiléireacht, ag an 14ú COP de chuid an CBD, glacadh le sainmhíniú, le treoirphrionsabail, le
tréithe coitinne agus le critéir chun OECManna a shainaithint i mí na Samhna 2018. Is é an
sainmhíniú ar OECManna ná:
“Limistéar atá sainithe go geografach nach Limistéar faoi Chosaint atá ann, a rialaítear agus
a bainistítear é ar bhealaí lena mbaintear amach torthaí fadtéarmacha dearfacha agus
marthanacha maidir le caomhantas na bithéagsúlachta in situ le feidhmeanna agus seirbhísí
gaolmhara éiceachórais agus nuair is infheidhme, cultúrtha, spioradálta, soch-shóisialta,
chomh maith le luachanna eacnamaíocha agus luachanna eile atá ábhartha sa cheantar
áitiúil." (Cinneadh CBD 14/8).
Is é an príomhchritéar idirdhealaitheach idir limistéar faoi agus OECM ná go gcaithfidh
caomhnú an dúlra a bheith mar phríomhchuspóir i gcás limistéar faoi chosaint, ach is féidir
príomhchuspóirí eile a bheith ann i gcás OECM, mar shampla an t-iascach inbhuanaithe a
thabhairt ar ais, nó gnéithe stairiúla a chaomhnú, agus an caomhnú in-situ na bithéagsúlachta
éifeachtach a bhaint amach ag an am céanna.
Luaitear in Dudley et al. (2018) go dtugann “OECManna deis aitheantas agus tacaíocht a
thabhairt d’iarrachtaí atá déanta cheana féin a chuireann leis an gcaomhnú, agus a bhfuil meas
léirithe iontu ar chearta an duine agus ar éagsúlacht radharcanna domhanda agus ar chuir chuige
rialachais. Áirítear leis an méid sin na críocha agus na ceantair atá á gcaomhnú ag daoine
dúchasacha agus ag pobail áitiúla sa chás nach mian leis na húinéirí traidisiúnta a bheith áirithe
mar chuid de chóras na limistéar faoi chosaint."
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Cosaint reatha ar thimpeallacht mhuirí na hÉireann
Tá comhaontuithe idirnáisiúnta agus réigiúnacha éagsúla ann a bhfuil Éire ina sínitheoir agus
lena gceanglaítear MPAanna a bheith ainmnithe chomh maith le bearta bainistíochta iomchuí
a bheith curtha i bhfeidhm. Is é an dlí idirnáisiúnta an téarma a thugtar ar na rialacha a
rialaíonn caidreamh idir Stáit agus a chuimsíonn conarthaí, coinbhinsiúin, saincheaptha agus
prionsabail aitheanta ghinearálta. Tá sé éagsúil leis an dlí náisiúnta (intíre) sa mhéid is gurb é
an tír a bhfuil feidhm ag an gceanglas a ghabhann leis, den chuid is mó, seachas an duine
aonair. Aontaíonn tíortha a bheith faoi cheangal ag an gcomhaontú sin tríd é a shíniú, a
dhaingniú agus aontachtú. i I roinnt tíortha, bíonn comhaontuithe agus conarthaí
idirnáisiúnta mar chuid den dlí náisiúnta (intíre) tar éis dóibh a bheith daingnithe. In Éirinn,
ní thagann an dlí idirnáisiúnta le bheith mar chuid den dlí náisiúnta/intíre go dtí go bhfuil sé
tugtha isteach mar chuid de reachtaíocht na hÉireann. Is páirtí í Éire i roinnt comhaontuithe
idirnáisiúnta lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara agus
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch (féach thíos). Anuas air sin,
tá raon suntasach comhaontuithe agus reachtaíochta eile ann lena ndéantar gníomhaíochtaí
mara a rialú agus a chabhraíonn le caomhnú na timpeallachta mara go hindíreach. Ina measc
sin, áirítear comhaontuithe idirnáisiúnta agus réigiúnacha agus reachtaíocht an EU, chomh
maith leis an reachtaíocht náisiúnta agus an beartas náisiúnta. Is féidir iad siúd a chatagóiriú
i gcur chuige réigiúnacha, cineálacha cur chuige atá sainiúil do speicis agus cuir chuige a
bhaineann go sonrach le gníomhaíochtaí ar leith.
Tá an creat dlíthiúil agus beartais idirnáisiúnta chun an comhshaol muirí a chosaint agus a
chaomhnú comhdhéanta de fhoinsí éagsúla dála choinbhinsiún idirnáisiúnta (m.sh.
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara/UNCLOS), dlí an ghnáis, ionstraimí dlí
boga (m.sh. na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus Agenda 21), comhaontuithe
iltaobhacha comhshaoil (amhail Coinbhinsiún na hÉagsúlachta Bitheolaíochta) agus
comhaontuithe domhanda eile a ghabhann le hábhair éagsúla, an truailliú mara, mar shampla,
chomh maith le coinbhinsiúin réigiúnacha, leithéidí OSPAR. Cé go bhféadfadh difríochtaí a
bheith ann idir na tiomantais atá ann de bhun na n-ionstraimí seo, tá comóntacht eatarthu sa
mhéid is go dtugann siad aghaidh, spreagadh nó éileamh ar úsáid MPAanna nó ar choincheapa
a bhaineann le MPA.

i

Féach https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml
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Comhaontuithe agus reachtaíocht a spreagann an chosaint
limistéar-bhunaithe
Comhaontuithe idirnáisiúnta
Ní forbairt nua atá i gceist le háiteanna tábhachtacha a shainaithint agus a chosaint chun
speicis agus gnáthóga, chomh maith le próisis nádúrtha, a chothú. Ba é an chéad sampla
doiciméadaithe de MPA ar domhan ná an Pháirc Náisiúnta Ríoga in aice le Sydney, san Astráil,
a chuimsigh rialacháin chun inbhear mór taoide a chosaint agus a ainmniú, agus rinneadh é
sin sa bhliain 1879. Ba é Páirc Mhuirí na Mhórsceire Bacainní, atá 344,400 km2 in achar, an
chéad MPA ar scála mór ar domhan, ar ainmníodh í in 1975 i reachtaíocht a ghabhann go
sonrach le láithreán. Tionóladh an chéad chomhdháil de chuid an Aontais Idirnáisiúnta um
Chaomhnú an Dúlra (IUCN) ar limistéir faoi chosaint i 1962, agus ó shin i leith tá an gá le
cosaint limistéar muirí ina ghné chomhsheasmhach. Is é cuspóir na gcomhdhálacha sin ná an
clár oibre le haghaidh limistéar faoi chosaint a leagadh síos agus cabhair a thabhairt do rialtais
náisiúnta limistéir faoi chosaint nua a chur i mbun.
Go luath sna 1970idí glacadh le Coinbhinsiún Ramsar ar Bhogaigh a bhfuil Tábhacht
Idirnáisiúnta ag Gabháil leo agus an Coinbhinsiún Oidhreachta Domhanda, agus rinneadh
aitheantas den ghá atá le cosaint an chomhshaoil mhuirí trí bhearta cosanta spásúla sa dá
Choinbhinsiún sin. Chor cinniúnach ab ea Forógra Stócólm 1972 maidir le forbairt conarthaí
atá dírithe ar chaomhnú na bithéagsúlachta agus mar thoradh air rinneadh an Clár um
Fharraigí Réigiúnacha a sheoladh i 1974. Reáchtáil an IUCN a chéad chomhdháil idirnáisiúnta
ar MPAanna i 1975 agus iarradh ann go mbunófaí córas MPAanna ar a ndéanfaí ionadaíocht
ar éiceachórais mhuirí an domhain.
Bhí Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara réidh le síniú i 1982 (féach thíos)
agus fós sa lá atá inniu ann, is é an phríomhionstraim dlí lena rialaítear na farraigí agus na
spásanna farraige. In 1992, ghlac Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar an gComhshaol agus ar
Fhorbairt le Forógra Rio agus le Agenda 21. In Agenda 21, iarradh ar Stáit chósta “bearta a
dhéanamh chun an éagsúlacht bhitheolaíoch agus an táirgiúlacht speiceas agus gnáthóga
muirí a choinneáil faoin dlínse náisiúnta”.i Ceanglaíodh orthu freisin éiceachórais mhuirí a
shainaithint ina bhfuil “leibhéil arda bithéagsúlachta agus táirgiúlachta le brath iontu, chomh
maith le limistéir gnáthóige criticiúla eile, agus ba cheart go gcuirfear teorainneacha
riachtanacha ar fáil maidir le húsáid acmhainní sna ceantair seo, trí, i measc nithe eile,
limistéir faoi chosaint a ainmniú."ii Níl ceachtar de na hionstraimí seo ceangailteach ó thaobh
dlí de, ach is féidir leo an ghníomhaíocht náisiúnta a spreagadh.
Ag an am céanna ghlac Comhdháil na Náisiún Aontaithe leis an gCoinbhinsiún ar an
Éagsúlacht Bhitheolaíoch (nó Coinbhinsiún Rio) lena ndéantar foráil maidir le héagsúlacht
bhitheolaíoch a chaomhnú in situ agus ex situ araon. Ceanglaítear ar na páirtithe leis an
Coinbhinsiún ar an Éagsúlacht Bhitheolaíoch a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach le cearta
agus oibleagáidí Stáit faoi Dhlí na Farraige.
1.2.1.1.1

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara

I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara (UNCLOS), a bhíothas in ann é a
shíniú ó 1982 i leith, cuireadh creat dlíthiúil i mbun do gach uile ghníomhaíocht a tharlaíonn

i
ii

Alt 17.7, Agenda 21, Ar fáil ag: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
Alt 17.85, Agenda 21.
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san aigéan. Tá cearta Stáit chósta chun ceantair farraige atá faoina ndlínse a rialáil agus a
shaothrú curtha sa mheá leis an tsaoirse loingseoireachta agus leis an rochtain ar acmhainní
nach bhfuil faoi smacht an Stáit ann. Cuireann an Coinbhinsiún ar chumas Stáit chósta roinnt
criosanna muirí éagsúla a bhunú, a thugann cearta dlínse éagsúla do Stáit cósta (Bosca 3). Sa
bhrollach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara tá cosaint an
chomhshaoil mhuirí luaite go sainráite mar cheann dá chuspóirí. Le hAirteagail 192 agus 194
den Choinbhinsiún, tá oibleagáid curtha ar Stáit “an comhshaol muirí a chosaint agus a
chaomhnú” agus bearta a dhéanamh chun éiceachórais neamhchoitianta nó leochaileacha a
chosaint agus a chaomhnú, chomh maith le gnáthóga speicis agus gnéithe eile den saol muirí
atá ídithe, nó atá faoi bhagairt nó i mbaol. Mar gheall ar na forálacha seo a bheith ginearálta
go leor, ní féidir iad a úsáid mar bhunús dlí chun MPAanna a ainmniú i gcriosanna faoi dhlínse
náisiúnta, ná san EEZ ach oiread.
Faoin gCoinbhinsiún, tá Stáit chósta freagrach as inbhuanaithe fhadtéarmach acmhainní mara
beo laistigh den EEZ a chinntiú. Anuas air sin, tá sé de dhualgas ar Stáit comhoibriú le Stáit
eile chun bearta a ghlacadh chun acmhainní maireachtála ar an mórthír a bhainistiú agus a
chaomhnú. Cuireadh leis na forálacha seo le Comhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Stoic
Éisc sa bhliain 1995. Soláthraíonn sé seo an córas dlí chun stoic éisc imirceacha agus animirceacha a chaomhnú agus a bhainistiú. Tá Eagraíochtaí Réigiúnacha Bainistíochta Iascaigh
(RFMOnna) curtha i mbun ann mar an príomhbhealach chun comhair a chur i mbun idir Stáit.
Clúdaíonn sé an bhainistíocht ar acmhainn iascaireachta freisin; iascaireacht
Neamhdhleathach, Neamhrialaithe agus Neamhthuairiscithe (IUU) a chosc; agus laghdú ar
ghabháil theagmhasach speiceas muirí eile. Tháinig an Comhaontú maidir le Stoic Éisc i
bhfeidhm an 11 Nollaig 2001 agus shínigh an EU agus Éire é i 2003.
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Bosca 3: Criosanna Dlínse Muirí UNCLOS
Tá cearta agus freagrachtaí náisiún maidir lena n-úsáid ar aigéin an domhain leagtha amach
i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Mara (UNCLOS). Forordaíonn sé roinnt
criosanna dlínse muirí chomh maith ina bhfuil dualgais agus freagrachtaí áirithe ar Stáit
chósta (Figiúr 1.7). Is féidir sainmhínithe ar na criosanna seo a fháil thíos.

Figiúr 1.7 - Criosanna muirí ar bunaíodh iad faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí
na Farraige.

Tá na criosanna ó tarraingthe síos ó “bhunlíne”, arna shocrú de ghnáth ag an Marc ÍsealUisce, seachas amháin sa chás go bhfuil an log domhain sa líne chósta, nó go bhfuil oileáin
imill ann, nó sa chás go bhfuil sé an-éagobhsaí, agus sna cásanna siúd is féidir córas bunlíne
dírigh a úsáid, ina bhfuil líne dhíreach ann a cheanglaíonn na pointí ábhartha le chéile. In
Éirinn, baintear úsáid as meascán de ghnáthbhunlínte agus de bhunlínte líne dhírigh i
gceantair éagsúla ar fud an chósta, mar a shonraítear san Ordú um Dhlínse Mhuirí (Bunlínte
Díreacha) 2016.
Is éard is Uiscí Intíre ná na huiscí sin atá ar thaobh na talún den bhunlíne. Sa chrios seo is
féidir le hÉirinn dlíthe a dhéanamh, rialáil a dhéanamh ar an úsáid ann, agus aon acmhainn
atá lonnaithe ann a úsáid.
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Tagraíonn an Fharraige Teorann don limistéar idir an bunlíne agus uasfhad 12 mhuirmhíle
(nm) amach uaidh. Sa chrios seo, is féidir le hÉirinn a dlíthe a chur i bhfeidhm, an úsáid a
rialáil agus aon acmhainn a úsáid atá faoi réir cheart soithí neamhchiontach. Níos faide
amach ón gcósta ná 12 nm, tá crios eile ann, 12 nm ón bhfarraige chríochach, ar a dtugtar
an Crios Comhtheagmhálach, áit ar féidir le Stát cósta leanúint ar aghaidh ag cur dlíthe i
bhfeidhm maidir le custaim, cánachas, inimirce agus truailliú.
Is crios uathúil é an Limistéar Eisiach Eacnamaíochta nach mór do na Stáit chósta é a
éileamh agus a shíneann ó theorainn sheachtrach na Mara Críche (12 nm) amach go dtí
uasfhad 200 nm. Laistigh den limistéar seo, tá cearta saothraithe ag an Stát cósta amháin
thar na hacmhainní nádúrtha go léir. Tá an ceart ag náisiúin eile taitneamh a bhaint as saoirsí
na loingseoireachta agus na traseitilte ann, faoi réir rialáil an Stáit chósta.
Sainmhínítear an Scairbh Ilchríochach mar fhadú nádúrtha na críche talún amach go dtí
imeall seachtrach an imeall ilchríochach, nó 200 míle farraige amach ón mbunlíne, cibé acu
is mó. Tagraíonn sé do ghrinneall na farraige agus don fho-ithir araon. Is féidir le scairbh
ilchríochach Stáit dul níos faide amach ná 200 míle farraige go dtí go dtagann deireadh leis
an fadú nádúrtha, ach ní féidir leis dul amach níos faide ná 350 míle farraige. Tá cearta
ceannasachta ag Éirinn ar an scairbh ilchríochach chun críocha “a hacmhainní nádúrtha a
iniúchadh agus a shaothrú” (Airteagal 77 (1)). Tagraíonn acmhainní nádúrtha do
“acmhainní mianracha agus acmhainní neamhbheo eile” mar aon le “orgánaigh bheo a
bhaineann le speicis neamhghníomhacha” (Airteagal 77 (4)). Agus cearta á bhfeidhmiú aige
ar an Scairbh Ilchríochach, ní mór do Stát cósta gan sárú a dhéanamh ar chearta
loingseoireachta nó ar chearta agus saoirsí Stát eile de réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún
na Náisiún Aontaithe um Dhlí na Mara.
Tugtar na farraigí arda ar dhromchla na farraige agus ar an gcolún uisce níos faide amach ná
an EEZ (nó níos faide amach ná an fharraige ilchríche in éagmais EEZ a bheith éilithe). Tá
farraigí arda oscailte do uile gach Stát maidir leis an tsaoirse loingseoireachta, an tsaoirse
traseitilte, an tsaoirse oileáin shaorga a thógáil, an tsaoirse iascaireachta, agus tsaoirse
taighde eolaíoch a dhéanamh.
Tugtar “an Limistéar” ar ghrinneall na farraige níos faide amach ná 200 nm faoin
gCoinbhinsiún, agus meastar é a bheith mar “oidhreacht choiteann don chine daonna”.
Caitearle hacmhainní beo agus neamh-bheo sa Limistéar ar bhealaí éagsúla. Tagann
acmhainní neamhbheo (mianraí) faoi réir réimeas sonraithe arna riar ag an Údarás
Idirnáisiúnta um Ghrinneall na Farraige. Is féidir le hárthach ó Stát ar bith acmhainní beo,
dála iasc, a shaothrú, cé go spreagtar leis an aCoinbhinsiún an comhar réigiúnach chun na
hacmhainní sin a chaomhnú agus a n-inbhuanaitheacht a chinntiú ionas go mbeidh siad ar
fáil do na glúine atá fós le teacht.
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Bosca 4: Limistéar Muirí na hÉireann
Faoi láthair, tagraíonn Limistéar Muirí na hÉireann d’uiscí intíre na hÉireann, don fharraige
ilchríochach, don Limistéar Eisiach Eacnamaíochta (EEZ) agus do chodanna ainmnithe den
Scairbh Ilchríochach. Is ionann an Limistéar Muirí seo agus an limistéar lena mbeidh feidhm
ag an gCreat Náisiúnta Pleanála Mara agus ag an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí. Mar sin
féin, cé go dtagann an chuid is mó de na criosanna dlínse muirí ón mbunlíne, (Meán Líne
Uisce Íseal (MLW)), tosóidh an Limistéar Muirí faoin NMPF ag an Meán Líne Ard-Uisce
(MHW). Is éard atá léirithe sna criosanna seo ná teorainneacha dhlínse reatha na hÉireann
san fharraige (infheidhme maidir le grinneall na farraige agus an fho-ithir sa scairbh
ilchríochach leathnaithe níos faide ná 200 nm) agus tá achar 488,762 km2 clúdaithe leo. Leis
féin, clúdaíonn EEZ na hÉireann limistéar timpeall 426,872 km2 ar achar.
Tá roinnt éileamh déanta ag Éirinn ar cheantair Scairbh Ilchríochach Leathnaithe níos faide
amach ná 200 nm: i 2005, maidir le Má Aibhéiseach Porcupine agus mar thoradh air sin tá
39,000 km2 de ghrinneall na farraige breise d’Éirinn; i 2006, rinneadh comhéileamh i
gcomhar leis an UK, an Spáinn agus an Fhrainc i ndáil le limistéar na Mara Ceiltí agus Bhá
na Bioscáine agus mar thoradh air sin tá 80,000 km2 d’Éirinn, agus in 2009 maidir le
limistéar Hatton-Rockall, limistéar atá faoi dhíospóid leis an Ríocht Aontaithe, an
Danmhairg agus an Íoslainn, agus atá gan réiteach dá réir. Sainmhínítear go dlíthiúil uiscí
os cionn limistéir Scairbh Ilchríochach Leathnaithe na hÉireann mar Farraigí Arda.

Figiúr 1.8 - Léarscáil a thaispeánann teorainneacha chriosanna dlínse muirí na hÉireann
agus teorainn Limistéar Muirí na hÉireann de réir mar atá cur síos déanta air thuas.
Léiríonn na línte buí teorainneacha limistéar scairbh ilchríochach leathnaithe éilithe na
hÉireann.
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1.2.1.1.2

Coinbhinsiún na Náisiún
Bhitheolaíoch (CBD)

Aontaithe

ar

an

Éagsúlacht

Achoimre:
Glacadh leis an gCoinbhinsiún ar an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD) i 1992, arna soláthar
creat dlíthiúil domhanda do chaomhnú na bithéagsúlachta. Is sínitheoir leis an CBD é Éire. Tá
feidhm ag forálacha an Choinbhinsiúin maidir le comhpháirteanna na héagsúlachta
bitheolaíche laistigh de theorainneacha na dlínse náisiúnta (Airteagal 4). Tá feidhm aige
freisin maidir le próisis agus gníomhaíochtaí a dhéantar faoi rialú Páirtithe laistigh dá ndlínsí
náisiúnta agus lasmuigh díobh. Iarrann an Coinbhinsiún ar chomhar idir a Pháirtithe, go
díreach nó trí na heagraíochtaí idirnáisiúnta iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar réimsí
lasmuigh den dlínse náisiúnta chun bithéagsúlacht a chaomhnú agus a úsáid go
hinbhuanaithe. Foráiltear le hAirteagal 8 (a) den Choinbhinsiún go mbunóidh gach Páirtí
Conarthach córas limistéar cosanta nó limistéar inar gá bearta speisialta a dhéanamh chun
bithéagsúlacht a chaomhnú. Sainmhínítear in Airteagal 2 ‘limistéar faoi chosaint’ mar
‘limistéar atá sainithe go geografach atá ainmnithe nó rialaithe agus bainistithe chun
sainchuspóirí caomhnaithe a bhaint amach.’
I 2004, leag an 7ú Comhdháil Páirtithe (COP) sprioc chun limistéir mhuirí faoi chosaint agus
cósta a chruthú atá “á mbainistiú go héifeachtach, bunaithe ar éiceolaíocht agus a chuireann
le líonra domhanda”, ag léiriú dearcadh an COP go raibh MPAanna ar cheann de na
bunriachtanais. uirlisí chun éagsúlacht bhitheolaíoch mhuirí agus chósta a chaomhnú agus a
úsáid go hinbhuanaithe. Chomhaontaigh an COP freisin gur cheart go mbeadh raon leibhéal
cosanta san áireamh i gceantair den sórt sin, a chuimsíonn an dá réimse a cheadaíonn úsáidí
inbhuanaithe agus iad siúd a thoirmisceann úsáidí eastóscacha (i.e. ceantair “ina bhfuil cosc
ar an ngabháil”). Ghlac an COP an sprioc chun limistéir faoi chosaint dá leithéid sin a fhorbairt
faoin mbliain 2012 (Cinneadh VII/5 & VII/28) i. Chuir COP10 leis seo go 2020.
Ghlac COP10 Plean Straitéiseach athbhreithnithe agus nuashonraithe don Bhithéagsúlacht,
lena n-áirítear Spriocanna Bithéagsúlachta Aichi, in 2010. Éilíonn Sprioc Bithéagsúlachta
Aichi 11 ar Pháirtithe sa CBD na nithe seo a leanas a bhaint amach:
“Faoi 2020, caomhnófar ar a laghad 17 faoin gcéad den uisce talún agus intíre, agus 10 faoin
gcéad de cheantair chósta agus mhuirí, go háirithe ceantair a bhfuil tábhacht ar leith ag
baint leo le haghaidh seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais, trí bhainistíocht
éifeachtach agus chothrom, ionadaíoch éiceolaíoch agus dea-nasctha, córais limistéar faoi
chosaint agus bearta caomhnaithe éifeachtacha eile bunaithe ar limistéar, agus atá
comhtháite sna tírdhreacha agus sna muirdhreacha i gcoitinne."
Éilíonn an ceanglas go mbeidh an córas limistéar cosanta ionadaíoch ó thaobh na
héiceolaíochta de gur chóir go mbeadh “samplaí leordhóthanacha de raon iomlán na néiceachóras agus na bpróiseas éiceolaíoch atá ann cheana, lena n-áirítear 10% ar a laghad de
gach éiceachóras sa tír”.
Is ionann uiscí náisiúnta agus 39% den aigéan domhanda agus faoi láthair, ainmnítear 17.22%
de na huiscí seo mar cheantair chosanta. Mar chodarsnacht leis sin, níl ach 1.18% den ABNJ,

i

https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf
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gurb éard atá ann ná an 61% eile den aigéan domhanda, curtha i mbun mar cheantair
chosanta.66

An Cur i bhFeidhm in Éirinn
Leagann Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann 2017-2021 amach Cuspóirí agus
spriocanna chun an bhithéagsúlacht a chaomhnú in Éirinn, agus faoi gealltanais tugtha ann
faoin CBD go mbeifear ag chomhlíonadh agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe chomh
maith le treoracha an EU. Is é Cuspóir 5 seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais sa
timpeallacht mhuirí a chaomhnú agus a athbhunú. Is é Cuspóir 6 bainistíocht limistéar agus
speiceas faoi chosaint a leathnú agus a fheabhsú. Is é Sprioc 6.2 go ndéanfar leordhóthanacht,
comhleanúnachas, nascacht agus athléimneacht líonra na limistéar cosanta a fheabhsú go
leordhóthanach faoi 2020 agus sonraítear ann an uaillmhian MPAanna a leathnú agus a
chinntiú go ndéantar ceantair chosanta a bhainistiú mar líonra.
Tá oibleagáid ann tuairisc a thabhairt ar dhul chun cinn náisiúnta i dtreo Spriocanna Aichi
CBD a bhaint amach, a dhéanann an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS)
in Éirinn. Sa tuarascáil is déanaí, itá béim curtha ar an bhféidearthacht go gcuirfear athruithe
i gcrích maidir le leithdháileadh agus stádas na speiceas soghluaiste mar gheall ar an athrú
aeráide. Tá an oidhreacht stairiúil atá ag an ró-iascaireacht ar an mbithéagsúlacht iascaigh
tráchtála, an damáiste do ghnáthóga beantacha ó thrálaeir, agus fadhbanna a bhaineann le
droch-shuíomh agus le droch-bhainistíocht saoráidí dobharshaothraithe luaite ann, agus
samplaí tugtha ann den chaoi a bhfuil athruithe le déanaí i mbeartas agus bainistíocht
náisiúnta an EU agus náisiúnta araon ag feidhmiú chun aghaidh a thabhairt ar na
saincheisteanna seo.
1.2.1.1.3

Coinbhinsiún Bonn ar Chaomhnú Ainmhithe Fiáine ar Speicis
Imirceacha Iad (CMS)

Is conradh comhshaoil de chuid na Náisiún Aontaithe é Coinbhinsiún Bonn, ina bhfuil foráil
déanta d’ardán domhanda chun ainmhithe imirceacha agus a ngnáthóga a chaomhnú agus a
úsáid ar bhealach inbhuaine. Tugann sé le chéile na Stáit trína dtéann ainmhithe imirceacha,
na is é sin le rá na Stáit Raon, agus tá an bunús dlí do bhearta caomhnaithe atá comhordaithe
go hidirnáisiúnta ar fud an raon imirceach leagtha amach ann. Tá speicis imirceacha atá faoi
bhagairt díothaithe liostaithe in Aguisín I den Choinbhinsiún. Spreagtar Páirtithe CMS na
hainmhithe seo a chosaint go docht, na háiteanna ina gcónaíonn siad a chaomhnú nó a
thabhairt ar ais, constaicí ar an imirce a mhaolú agus tosca eile a d’fhéadfadh iad a chur i mbaol
a rialú. In Aguisín II den Choinbhinsiún tá na speicis imirceacha sin a dteastaíonn an
comhoibriú idirnáisiúnta uathu, nó a bhainfeadh leas suntasach as, liostaithe. Tá Éire ina
sínitheoir leis an gCoinbhinsiún ó bhí mí na Samhna 1983 ann. Cuimsíonn an reachtaíocht
lena gcuirtear cuspóirí an CMS in Éirinn i bhfeidhm Treoir um Éin agus Treoir um Ghnáthóga
an EU agus ionstraimí trasuímh, chomh maith leis na hAchtanna um Fhiadhúlra, arna leasú.
1.2.1.1.4

Coinbhinsiún Ramsar

Glacadh le Coinbhinsiún Ramsar ar Bhogaigh a bhfuil Tábhacht Idirnáisiúnta ag baint leo sna
1970idí agus tugadh aitheantas ann don an gá atá le cosaint chomhshaoil mhuirí trí bhearta
cosanta spásúla. Is é misean an Choinbhinsiúin ná "caomhnú agus úsáid ciallmhar na

RCOG (2019) 6ú Tuarascáil Náisiúnta na hÉireann don Choinbhinsiún ar an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. An Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
i
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mbogach go léir trí ghníomhartha áitiúla agus náisiúnta agus tríd an gcomhar idirnáisiúnta,
chun cur le cur i gcrích na forbartha inbhuaine ar fud an domhain". Cuimsítear le bogaigh
mangróibh, ceantair chósta, agus sceireacha coiréil.

An Cur i bhFeidhm in Éirinn
Tá 45 láithreán san iomlán aitheanta ag Éirinn mar bhogaigh a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta
ag baint leo (láithreáin Ramsar). As an líon sin, tá gnéithe muirí agus / nó cósta ag gabháil le
22 acu (Tábla 4.2). Forluíonn gach láithreán Ramsar le láithreáin i líonra Natura 2000 freisin
(féach Cuid 1.2.1.3).
1.2.1.1.5

Coinbhinsiún Bern ar Chaomhnú Fiadhúlra agus Gnáthóg
Nádúrtha na hEorpa

Is ionstraim ceangailteach dlí idirnáisiúnta é Coinbhinsiún Bern 1979 de chuid Chomhairle
na hEorpa a bhaineann le Caomhnú Fiadhúlra agus Gnáthóg Nádúrtha na hEorpa sa réimse
chaomhnaithe dúlra, lena gclúdaítear an chuid is mó d’oidhreacht nádúrtha mhór-roinn na
hEorpa agus a shíneann amach chomh faide le roinnt Stát san Afraic. Tá sé mar aidhm aige
flóra agus fána fiáin agus a ngnáthóga nádúrtha a chaomhnú, chomh maith leis an
gcomhoibriú Eorpach a chur chun cinn sa réimse seo. Tá Éire agus an EU araon ina sínitheoirí
conarthacha sa Choinbhinsiún. Fágann sé sin nach mór dóibh an bhithéagsúlacht a choimeád
go fadtéarmach, de réir riachtanais eolaíochta agus éiceolaíocha éagsúla. Is iad na gealltanais
atá tugtha ag na páirtithe ná beartais náisiúnta caomhnaithe a chur chun cinn; tionchar
comhshaoil na pleanála agus na forbartha a mheas; oideachas agus faisnéis ar an gcaomhnú a
chur chun cinn; an cleachtas agus saineolas ar bhainistíocht bithéagsúlachta a roinnt le chéile;
an reachtaíocht maidir leis an gcosaint bithéagsúlachta a chomhchuibhiú; agus an taighde
comhshaoil a chomhordú. Déantar na haguisíní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a
nuashonrú agus a athnuachan go leanúnach. Ina measc siúd, tá liostaí de speicis fiáine atá faoi
chosaint (flóra agus fána) agus gnáthóga, chomh maith le liosta de mhodhanna toirmiscthe
maidir leis an marú, an ngabháil agus cineálacha eile den saothrú. Glacadh le Treoir um
Ghnáthóga an EU chun cur i bhfeidhm Choinbhinsiún Bern san EU agus i Líonra Natura 2000
a éascú.
1.2.1.1.6

An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Sheilg Míolta Móra a Rialáil

Síníodh an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Sheilg Míolta Móra a Rialáil i Washington DC an 2
Nollaig 1946 agus é mar aidhm aige foráil a dhéanamh do chaomhnú ceart an stoic domhanda
míolta móra agus forbairt níos ordúla a dhéanamh ar thionscal na míolta móra mar a bhí ann
ag an am sin. Mar thoradh ar an gCoinbhinsiún, cuireadh an Coimisiún Idirnáisiúnta um
Sheilg Míolta Móra (IWC). Is éard atá sa Choinbhinsiún ná Sceideal atá ceangailteach ó thaobh
dlí de, agus leagtha amach ann bearta sonracha a chinn an IWC le chéile atá riachtanach
d’fhonn an tseilg míolta móra a rialáil agus stoic na míolta móra a chaomhnú. Cuimsíonn na
bearta teorainneacha ar ghabhálacha (nialas faoi láthair le haghaidh míolta móra tráchtála)
de réir speicis agus ceantair, ainmniú limistéar sonraithe mar tearmann míolta móra, cosaint
laonna agus baineannaigh in éineacht le laonna, agus srianta ar mhodhanna seilge. Faoi
láthair tá dhá tearmann ainmnithe ag an IWC: ceann ar an Aigéan Indiach (ó 1979) agus an
ceann eile in uiscí an Aigéin Theas timpeall Antartaice (1994). Murab ionann agus an
Coinbhinsiún, is féidir an Sceideal a leasú agus a nuashonrú nuair a thagann an Coimisiún le
chéile. Éilíonn athrú ar an Sceideal comhaontú tromlaigh trí cheathrú ar a laghad.
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Shínigh Éire an Choinbhinsiúin seo agus rinneadh ball den IWC di i 1985. Tabhair faoi deara
nach dtagann Tearmann do Mhíolta Móra agus Deilfeanna na hÉireann ón gCoinbhinsiún seo
(féach Cuid 1.2.3.1.5).
1.2.1.1.7

Anaclainn Bhithsféir de chuid UNESCO

Déanann UNESCO cur síos ar anaclainn bhithsféir mar ‘áiteanna foghlama don fhorbairt
inbhuanaithe’. Sa tslí sin, níl siad dírithe go huile is go hiomlán ar chaomhnú an dúlra ach, de
mhalairt air sin, díríonn siad ar chur chuige idirdhisciplíneach chun córais shóisialta agus
éiceolaíocha a thuiscint agus a bhainistiú, lena n-áirítear bainistíocht na bithéagsúlachta. Is
féidir gur gnáthóga talún, muirí nó cósta atá i gceist. Tá anaclann bithsféir saincheaptha chun
trí phríomhfheidhm a chomhtháthú: ‘croí-limistéar’ chun an bhithéagsúlacht agus an
éagsúlacht chultúrtha a chaomhnú; ‘crios maolánach’ mórthimpeall ar an gcroílimistéar ina
gceadaítear gníomhaíochtaí nach mbeidh tionchair shuntasacha acu ar na croíchriosanna;
agus ‘limistéar idirlimistéara’ ina gcothaíonn pobail gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus
daonna atá inbhuanaithe go sóisialta agus go héiceolaíoch araon. Bíonn pobail áitiúla agus na
páirtithe leasmhara go léir páirteach i bpleanáil agus i mbainistíocht a dhéantar ar anaclann
bithsféir. Níl aon seasamh dlíthiúil ag bithsféir iontu féin agus níl aon chumhachtaí ag
UNESCO iad a fhorfheidhmiú. Ainmníonn rialtais náisiúnta iad agus fanann siad faoi dhlínse
na Stát ina bhfuil siad lonnaithe ach tugtar aitheantas idirnáisiúnta ar an stádas atá acu.
An Cur i bhFeidhm in Éirinn
Tá dhá anaclann bithsféir in Éirinn: i gCuan Bhaile Átha Cliath (Oileán an Bhulla Thuaidh
roimhe seo) agus i gCiarraí (Páirc Náisiúnta Chill Airne roimhe seo, sléibhte agus coillearnacha
nach limistéar muirí mara ná cósta iad). Ainmníodh seanláithreán Oileán an Bhulla i 1981 ach
i 2015 rinneadh é a shíneadh amach agus a athainmniú. Tá limistéar os cionn 300 km2 ar achar
clúdaithe aige ina bhfuil gnáthóga mara i gCuan Bhaile Átha Cliath, an riasc goirt agus an córas
dumhcha feadh an chósta agus gnáthóga talún intíre. Tá codanna den anaclann clúdaithe le
raon ainmniúchán reachtúil agus neamhreachtúil eile. Tá 3 láithreán Ramsar ina óstach ar
Anaclann Bithsféir Bhá Bhaile Átha Cliath: Dumhach Thrá, Oileán an Bhulla agus Cuan Bhaile
Dhúil. Tá codanna éagsúla de leithinis Bhinn Éadair ainmnithe mar Limistéar faoi Chosaint
Speisialta (SPA) agus mar Limistéar Caomhantais Speisialta (SAC) faoin Treoir um Éin agus
faoin Treoir um Ghnáthóga faoi seach. Tá feidhm ag Ordú Taitneamhachta Ceantair Speisialta,
faoin Acht Pleanála & Forbartha, 2000, arna leasú, maidir le Binn Éadair.67 Foilsíodh straitéis
caomhnaithe agus taighde bithéagsúlachta don láithreán in 2017.68 Tá sé mar aidhm aige seo
creat comhordaithe a sholáthar do ghníomhaíochtaí caomhnaithe bithéagsúlachta agus
taighde ar an láithreán agus soiléireacht a chur ar fáil maidir leis na gníomhaíochtaí atá
beartaithe do na páirtithe leasmhara go léir laistigh den anaclann bithsféir. Déanann
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tAnaclann Bithsféir a riar, le cuidiú ó údaráis áitiúla
eile, ó Chuideachta Chalafort Bhaile Átha Cliath, Fáilte Éireann agus an tSeirbhís Páirceanna
& Fiadhúlra Náisiúnta (NPWS), grúpaí pobail, eagraíochtaí neamhrialtasacha, gnólachtaí
áitiúla, institiúidí tríú leibhéal agus scoileanna.i

i

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi ag https://www.dublinbaybiosphere.ie/
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Príomhtheachtaireachtaí


Cuimsítear le limistéar muirí na hÉireann achar dromchla 488,762 km2 atá
roinnte ina chriosanna dlínse faoin dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear na Farraigí
Críche a théann amach go dtí 12 mhuirmhíle (nm) ón mbunlíne agus Limistéar
Eisiach Eacnamaíochta a théann amach go 200 nm. Clúdaíonn sé grinneall na
farraige freisin i gcríocha leahtnaithe scairbhe ilchríochaí arna gcomhaontú, ach
sainmhínítear na huiscí sna ceantair siúd faoin dlí mar Farraigí Arda.



Tá iallach curtha ar Éirinn le roinnt coinbhinsiún idirnáisiúnta bearta a dhéanamh
chun speicis agus gnáthóga muirí a chosaint.
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Beartas agus reachtaíocht an EU
Mar Bhallstát den Aontas Eorpach, tá Éire tar éis inniúlachtaí áirithe a ghéilleadh don EU
maidir le réimsí ar leith. Tá inniúlachtaí an EU sainmhínithe i gConarthaí an EU agus an chuid
is mó den am baineann siad le haon cheann de thrí chatagóir: inniúlacht eisiach (nuair nach
féidir ach amháin an EU gníomhú ina leith); inniúlacht chomhroinnte (idir institiúidí an EU
agus na Ballstáit - ní féidir leis na Ballstáit gníomhú ach amháin sa chás go bhfuil an rogha
déanta ag an EU gan é a dhéanamh); nó tá inniúlacht ag an EU tacú le gníomhaíochtaí na
mBallstát, iad a chomhordú nó a fhorlíonadh (sa chás sin, ní féadfar don EU gníomhartha atá
ceangailteach ó thaobh dlí a ghlacadh más rud é go n-éilítear ar na Ballstáit a ndlíthe agus a
rialacháin a chomhchuibhiú dá bharr). Tá sé seo tábhachtach maidir leis an gcomhshaol muirí,
toisc go bhfuil inniúlacht eisiach ag an EU maidir le caomhnú acmhainní bitheolaíocha muirí
faoin gComhbheartas Iascaireachta (CFP). Tá inniúlacht eisiach ag an EU chun
comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích freisin. Tá na hinniúlacht talmhaíochta agus
iascaigh (seachas an caomhnú acmhainní bitheolaíocha muirí), an comhshaol agus fuinneamh
mar shampla, comhroinnte idir an EU agus na Ballstáit. Fágann sé sin go bhféadfar don EU
agus do na Ballstáit araon gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí a ghlacadh sa réimse
atá i gceist, ach, mar sin féin, ní féidir leis na Ballstáit amhlaidh a dhéanamh ach amháin sa
chás nár fheidhmigh an EU a inniúlacht nó gur ghéill sé go sainráite gan sin a dhéanamh.
Tá CBD agus Spriocanna Aichi glactha ag an EU, agus mar sin tá sé tiomanta aige 10% d’uiscí
an EU a ainmniú mar MPAanna. Mar sin féin, tháinig reachtaíocht chomhshaoil an EU roimh
na tiomantais sin a bheith tugtha agus tá siad tar éis a bheith forbartha ar aon dul le forbairtí
i gcur chuige caomhnaithe chun cineálacha cur chuige bunaithe ar speicis, limistéar-bhunaithe
agus éiceachóras a chuimsiú. Tá sé mar aidhm ag an Treoir um Éin agus ag an Treoir um
Ghnáthóga araon speicis leochaileacha agus gnáthóga nádúrtha leochailleacha a chosaint, lena
n-áirítear iad siúd a meastar iad a bheith gann nó dúchasach. Baintear amach an chosaint go
príomha trí Limistéir Faoi Chosaint Speisialta limistéar-bhunaithe (SPAanna) a ainmniú d’éin
agus dá ngnáthóga agus trí Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACanna) a ainmniú do
speicis/ghnáthóga eile. Nuair a chuirtear na SPAanna agus na SACanna le chéile, is ionann sin
agus líonra Natura 2000, a bhfuil sé mar aidhm aige a bheith ina líonra éiceolaíoch Eorpach
comhleanúnach lena gclúdaítear an talamh agus an fharraige.69
Tá speicis agus gnáthóga leochaileacha roghnaithe gnéithe den timpeallacht mhuirí fágtha
amach ón gcosaint oifigiúil atá tugtha leis an Treoir um Éin agus leis an Treoir um Ghnáthóga.
Glacann an Creat-Treoir Straitéise Mara (MSFD) le cur chuige níos iomlánaíoch i leith na
cosanta muirí, agus fágann sé sin nach mór go gcuirfear bearta i bhfeidhm chun ‘stádas
comhshaoil maith’ a bhaint amach sa timpeallacht mhuirí.69 Is féidir go leor de na spriocanna
chun na critéir atá leagtha amach san MSFD a bhaint amach trí líonraí fairsinge MPA a chur i
gcrích.
Ní fheidhmíonn reachtaíocht an EU a éilíonn cuir chuige limistéar- bhunaithe muirí ina
haonar. Tá réimse leathan Treoracha agus beartas EU ann lena ndéantar gníomhaíochtaí agus
tionscail mhuirí a rialú. Tá míniú gairid ar chuid acu sin a bhfuil impleachtaí acu do bhunú
agus do bhainistíocht MPA le fáil i gCuid 2.2.
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1.2.1.2.1

An Treoir um Éin

Is í an Treoir um Éini an píosa reachtaíochta is sine de chuid reachtaíocht an EU a bhaineann
leis an gcomhshaol, agus téann sé chomh fada siar le 1979, cé go ndearnadh é a leasú in 2009.
Tá líonta éan fiáin faoi bhagairt mar gheall ar cailliúint agus díghrádú gnáthóige, agus dá bhrí
sin tá an-bhéim leagtha ar an chosaint do ghnáthóga agus do speicis atá i mbaol agus
d’imircigh sa Treoir. Baineann sé le héin, lena n-uibheacha, a neadacha agus a ngnáthóga,
clúdaíonn sé cosaint, bainistíocht agus rialú na speiceas seo agus leagann sé síos rialacha
maidir lena saothrú.
Leis an Treoir seo, tugtar cosaint do gach uile speiceas éan fiáin, a bhfuil cosaint láithreán
muirí ag teastáil ó 60 acu. Tá 194 speiceas agus fo-speiceas ann atá faoi bhagairt ar leith
(liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir), chomh maith le speicis éan imirceach, nach mór do
na ballstáit Limistéir Faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) a ainmniú ina leith.70

An Cur i bhFeidhm in Éirinn
Cuimsíonn líonra SPA na hÉireann níos mó ná 570,000 ha de ghnáthóga muirí agus de
ghnáthóga talún araon. Áirítear leis na ceantair mhuirí cuid de na criosanna idirthaoideacha
táirgiúla ina bhfuil cuain agus inbhir a sholáthraíonn acmhainní bia ríthábhachtach d’éin uisce
geimhridh. Tá uiscí mara in aice le coilíneachtaí éan mara pórúcháin agus tá ceantair
thábhachtacha eile áirithe sa líonra freisin.
Meastar gur éin imirceacha a bhíonn ag teacht ar ais go rialta iad an chuid is mó de na héin
mhara pórúcháin agus de na héin uisce geimhridh atá ann. Tá sé sin le brath sa mhéid is go
bhfuil tromlach (> 80%) de SPAanna na hÉireann ainmnithe don dá ghrúpa éan seo.
Tá ceithre chritéar ann lena roghnaítear SPAanna in Éirinn:





Láithreán a thacaíonn go rialta le 20,000 éan uisce nó le 10,000 péire éan mara
Láithreán a thacaíonn go rialta le 1% nó níos mó den daonra uile Éireannach de
speiceas atá liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir um Éin
Láithreán a thacaíonn go rialta le 1% nó níos mó de líon bithgheografach speicis
imircigh ar leith
Láithreán a meastar é a bheith ar cheann de na láithreáin is oiriúnaí in Éirinn do
speiceas Iarscríbhinn I nó do speiceas imirceach (braitheann líon na láithreán ar
thábhacht an láithreáin Éireannaigh do chaomhnú idirnáisiúnta an speicis)

Tá tábla ina léirítear na 89 SPAanna a bhfuil gnéithe muirí ag gabháil leo agus atá roghnaithe
le haghaidh éin uisce geimhridh agus éin mhara pórúcháin le fáil in Aguisín D.2 (Tábla 4.3).

An tuairisciú ar stádas caomhnaithe
Ní mór do na Ballstáit tuairisc a thabhairt ar stádas gach uile speiceas éan faoi Airteagal 12
den Treoir um Éin. Éilíonn an próiseas tuairiscithe seo ar Éirinn meastacháin suas le dáta a
dhéanamh ar an líon éan atá ann i leith speiceas a chur isteach, i bhformáid struchtúrtha atá
coiteann do gach uile bhallstát, mar aon le faisnéis faoi threochtaí sna líonta agus treochtaí sa
raon sa ghearrthéarma (timpeall 12 bliana) agus san fhadtéarma (ó na luath 1980idí, nó mar

Treoir 2009/147/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le caomhnú éan
fiáin
i
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sin de, go dtí seo) araon. Anuas air sin, féachann tuarascáil Airteagal 12 seo le faisnéis
ghaolmhar a thiomsú maidir le brúnna agus bagairtí agus bearta caomhnaithe riachtanacha.i
Tá an tuarascáil Airteagal 12 is déanaí curtha faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh ar son na
hÉirinn i mí Iúil 2019. Is iad na grúapaí éan is mó a úsáideann uiscí mara/cósta ná éin mhara
pórúcháin agus éin uisce geimhridh, go bunúsach. Tá achoimre mhionsonraithe ar a stádas le
fáil in Aguisín E.1 agus tá forbhreathnú air le fáil i gCuid 1.1.5.
1.2.1.2.2

An Treoir um Ghnáthóga

Tá sé de chuspóir ag an Treoir um Ghnáthógaii cur leis an fhéidearthacht gur féidir leis an
bhithéagsúlacht a chinntiú trí raon leathan speiceas agus gnáthóg ainmhithe agus plandaí atá
gann, faoi bhagairt nó dúchasach a chaomhnú. Baintear é seo amach ar bhealach cosúil leis an
mbealach a gcomhlíontar an Treoir um Éin. Clúdaítear breis is 1000 speiceas ainmhithe agus
plandaí leis an Treoir, chomh maith le 200 cineál gnáthóige, agus tá siad liostaithe in
iarscríbhinní na Treorach:








Gnáthóga Iarscríbhinn I: tá raon beag nádúrtha ag ceantair talún nó muirí a bhfuil gnéithe
geografacha, aibitheacha agus bitheacha iontu, bíodh siad go hiomlán nádúrtha nó
leathnádúrtha, atá i mbaol díothaithe, nó tá samplaí den scoth acu de shaintréith tipiciúil
de réigiún níos bithgheografaíochta.iii
Speicis Iarscríbhinn II: speicis ainmhithe agus plandaí ar díol spéise iad don phobal agus
a éilíonn Limistéir Chaomhantais Speisialta a ainmniú dóibh le bheith áirithe i líonra
Natura 2000. Caithfidh na láithreáin seo a bheith bainistithe de réir riachtanais
éiceolaíochta an speicis nó na gcineálacha gnáthóige nádúrtha atá ar na láithreáin.
Speicis Iarscríbhinn IV: caithfidh réimeas cosanta docht a chur i bhfeidhm ar fud a raon
nádúrtha ar fad laistigh den EU, laistigh de láithreáin Natura 2000, agus lasmuigh díobh
chomh maith. Tá formhór na speiceas atá liostaithe in Iarscríbhinn II liostaithe in
Iarscríbhinn IV freisin.
Speicis Iarscríbhinn V: Ní mór do na Ballstáit a chinntiú go bhfuil a saothrú agus a ghabháil
san fhiáine comhoiriúnach lena gcoinneáil i stádas fabhrach caomhnaithe.

Ceanglais Natura 2000:
Is é an Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (SAC) an sásra caomhnaithe príomhúil atá ann
faoin Treoir. Roghnaítear gach SAC le haghaidh aon ghnáthóg amháin nó níos mó atá
liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir um Ghnáthóga agus / nó d’aon speiceas amháin nó níos
mó atá liostaithe in Iarscríbhinn II. Tugtar “leasanna cáilitheacha” (QIanna) orthu seo don
láithreán atá i gceist. De réir Iarscríbhinn III den Treoir, ceanglaítear ar Bhallstáit SACanna a
roghnú a léiríonn go leordhóthanach raon, limistéar agus tábhacht choibhneasta gach
gnáthóige Iarscríbhinn I agus speicis Iarscríbhinn II laistigh dá gcríocha.
Sainmhínítear SAC mar shuíomh a bhfuil Tábhacht Pobail ainmnithe ag na Ballstáit trí
ghníomh reachtúil, riaracháin agus/nó conarthach ina gcuirtear na bearta caomhnaithe i
bhfeidhm atá riachtanach chun na gnáthóga nádúrtha, agus an líon de na speiceas a bhfuil an

Féach https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 chun teacht ar thuilleadh eolais
faoin bpóiseas.
ii Treoir 92/43/EEC ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fána fiáin agus flóra a
chaomhnú
iii Alpach, Atlantach, an Mhuir Dhubh, Túisceartach, Ilchríochach, Macarainéise, Meánmhara, Panónach agus
Steppach
i
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láithreán dírithe air a thabhairt ar ais nó a chothabháil, ag leibhéal atá fabhrach don
caomhantas. Sainmhínítear in Airteagal 6 den Treoir an chaoi a ndéantar láithreáin Natura
2000 a bhainistiú agus a chosaint (féach thíos).

An Cur i bhFeidhm in Éirinn
In Éirinn, tá ocht ngnáthóg liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir um Ghnáthóga a meastar
gur gnáthóg mhuirí atá ann agus a SACanna roghnaithe ina leith. Cuimsíonn sé seo seacht
ngnáthóg ‘Farraige oscailte agus taoide’ agus ceann amháin (8330 phluais farraige) atá san
áireamh faoi ‘gnáthóga creagach eile’. Tá cur síos ar na gnáthóga seo le fáil in Aguisín D.3. Tá
ceithre speiceas in Iarscríbhinn II in Éirinn a meastar iad a bheith fíor-mhuirí agus ní mór
SACanna a ainmniú dóibh. Tá na gnáthóga agus na speicis seo liostaithe i Tábla 1.2, mar aon
le limistéar agus líon na láithreán i ndáil leis na gnéithe uile. Tá an liosta iomlán de 90 SAC atá
roghnaithe do cheann amháin nó níos mó de na gnáthóga agus na speicis i Tábla 1.2 liostaithe
in Aguisín D.4 (Tábla 4.4) in éineacht leis na gnéithe atá roghnaithe dóibh.
Tá gnáthóga Iarscríbhinn I eile ann atá laistigh de chórais chósta, mar shampla murlaigh,
mairnéalaigh, dumhcha gainimh agus aillte farraige atá múnlaithe ag tionchair mhuirí.
Meastar go bhfuil na speicis atá liostaithe thíos fíor-mhuirí, ach tá speicis eile liostaithe in
Iarscríbhinn II, an dobharchú (Lutra lutra), mar shampla, agus an loimpre mara (Petromyzon
marinus) a bhfuil gnáthóga muirí ina ngnéithe áirithe dá raon.
Tábla 1.2 - Gnáthóga Muirí Iarscríbhinn I in Éirinn agus speicis Iarscríbhinn II in Éirinn nach mór
SACanna a ainmniú dóibh. Tá limistéar carnach measta na gnáthóige ‘leasa cáilithigh’ (QI) léirithe
(tabhair faoi deara nach ionann sin agus limistéar carnach SAC).
Cód

Ainm

An líon
láithreán

Limistéar
measta QI
(ha)

Oitreacha gainimh atá clúdaithe le huisce farraige an
t-am ar fad
Inbhir

4

11,197

19

52,881

43

42,285

1160

Réileáin láibe agus réileáin ghainimh nach mbíonn
faoin uisce farraige le taoide íseal
Inbhir agus cuanta móra éadoimhne

22

190,297

1170

Sceireacha

46

229,925

1180

Struchtúir fomhuirí a ndéantar iad leis an gás á
sceitheadh
Uaimheanna farraige atá báite nó báite go páirteach

1

30

12

1,356

Gnáthóga Iarscríbhinn I*
1110
1130
1140

8330

Speicis Iarscríbhinn II
1349

Deilf bholgshrónach (Tursiops truncatus)

5

n/b

1351

Muc mhara (Phocoena phocoena)

3

n/b

1364

Rón glas (Halichoerus grypus)

10

n/b

1365

Rón cuain (Phoca vitulina)

13

n/b

*Meastar gur gnáthóga mara iad murlaigh cósta, ach chun críocha tuairiscithe déantar iad a aicmiú
mar ghnáthóg talún faoi Airteagal 17 den Treoir um Ghnáthóga.
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An tuairisciú ar stádas caomhnaithe
Faoi Airteagal 11 den Treoir um Ghnáthóga, tá oibleagáid ar gach Ballstát den EU faireachas
a dhéanamh ar stádas caomhnaithe na ngnáthóg agus na speiceas atá liostaithe in
Iarscríbhinní na Treorach. De réir Airteagal 17, ní mór do na Ballstáit stádas náisiúnta na
ngnáthóg agus na speiceas seo a thuairisciú don Choimisiún Eorpach uair gach sé bliana. Chuir
Éire an tríú measúnú náisiúnta isteach maidir le gach gnáthóg talún, fionnuisce agus mhuirí
(59 liostaithe in Iarscríbhinn I) agus speicis (60 liostaithe in Iarscríbhinní II, IV agus V) in
Aibreán 2019.57–59
De réir na dtreoirlínte maidir leis an tuairisciú faoi Airteagal 17 den Treoir um Ghnáthóga,71
chun críocha an tuairiscithe “aicmítear cineálacha gnáthóige ‘a bhfuil teacht ar an fharraige
uathu i gcónaí’ mar ghnáthóga muirí (inbhir, m.sh.). Sin é an fáth go ndéantar murlaigh cósta,
nach bhfuil oscailt bhuan acu don fharraige, a aicmiú mar talún chun críocha tuairiscithe.
Chun críocha tuairisciú a dhéanamh ar an limistéar muirí a chumhdaíonn SACanna, luaitear
sna treoirlínte gurb é “limistéar muirí na láithreán an limistéar ar thaobh na farraige den
chósta. Ba cheart go leanfadh an sainmhíniú ar an gcósta a úsáidtear chun an teorainn mhuirí
a shainiú reachtaíocht idirnáisiúnta (i.e. UNCLOS) nó náisiúnta.i Tá an cur chuige seo díreach
mar an gcéanna leis an gcur chuige ar glacadh leis do na Foirmeacha Caighdeánacha Sonraí
(SDFanna) le haghaidh láithreán aonair Natura 2000. Mar sin, ba cheart láithreán atá suite ar
an gcósta agus a shíneann amach san fharraige a áireamh mar ‘láithreán muirí’, cé go
bhféadfadh comhpháirt talún a bheith ann ... ”.
Rinneadh suirbhé monatóireachta chun stádas caomhnaithe séii cinn de na gnáthóga mara
cladaigh faoi Iarscríbhinn I a mheas idir 2016 agus 2018.72 Tá tuilleadh faisnéise faoin gcaoi
a ndéantar stádas caomhnaithe a mheas le fáil san fhoilseachán seo agus ón NPWS (2019)
freisin. 57
As na seacht ngnáthóg muirí a tuairiscíodh in Éirinn (féach Tábla 1.2 thuas), measadh go raibh
trí cinn díbh fabhrach in 2019, trí cinn ar measadh iad a bheith neamhleor agus ceann amháin
ar measadh é a bheith go dona. Tá gach speiceas céiticeach liostaithe in Iarscríbhinn IV agus
tá maërl liostaithe in Iarscríbhinn V den Treoir um Ghnáthóga. Measadh go raibh tromlach na
mamach mara fabhrach in 2019, measadh sé speiceas ann mar anaithnid, agus measadh go
raibh maërl go dona (Aguisín E).
1.2.1.2.2.1 Líonra Natura 2000
Bunaíodh líonra Natura 2000 faoin Treoir um Ghnáthóga, agus déantar Limistéir
Chaomhantais Speisialta (SACanna) atá ainmnithe faoin Treoir um Ghnáthóga, agus Limistéir
Faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) atá aicmithe faoin Treoir um Éin a chomhcheangail leis
an líonra sin. Tugtar ‘láithreáin Eorpacha’ orthu siúd sa reachtaíocht náisiúnta (Éireannach).
Is é an líonra is mó de limistéir chosanta chomhordaithe ar domhan é, a chuireann i bhfeidhm
ar thalamh agus ar muir go teorainneacha na dlínse náisiúnta (200 nm).
Ní córas de chúlchistí dúlra dochta é Natura 2000 óna ndéantar gníomhaíochtaí daonna go
léir a eisiamh. Foráiltear le hAirteagal 6 (3) go ndéanfar aon phlean nó tionscadal, nach bhfuil

In Éirinn, glactar leis an meánlíne bairr láin.
1110 Oitir ghainimh atá clúdaithe leis an uisce farraige i gcónaí, 1130 Inbhear, 1140 Réileán láibe agus réileáin
ghainimh nach gclúdaíonn an t-uisce farraige iad ag lag trá, 1160 Inbhir agus cuanta móra éadoimhne, 1170
Sceireacha agus 8830 phluais farraige atá báite nó báite go páirteach.
i
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baint dhíreach aige nó riachtanach le bainistíocht láithreán Natura 2000, ach ar dóigh go
mbeidh éifeacht shuntasach aige air, ina aonar nó i gcomhcheangal le pleananna nó
tionscadail eile, tabharfar faoi Mheasúnú Cuí (AA) chun a impleachtaí 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 ndéanfaidh sé drochthionchar ar shláine an láithreáin
lena mbaineann.
Téann Airteagal 6 (4) níos faide chun a fhoráil go bhféadfar, in imthosca eisceachtúla, cead a
thabhairt do phlean nó do thionscadal dul ar aghaidh, in ainneoin measúnú diúltach, ar an
gcoinníoll nach bhfuil aon réitigh mhalartacha ann agus go meastar go bhfuil údar leis an
bplean nó an tionscadal Cúiseanna Riachtanacha le Leas Sármhaith an Phobail (IROPI). Sna
cásanna seo, ní mór don Bhallstát bearta cúitimh iomchuí a ghlacadh chun a chinntiú go
gcosnaítear comhleanúnachas iomlán Líonra Natura 2000.

Cur i bhFeidhm in Éirinn:
Tá na Treoracha um Éin agus um Ghnáthóga curtha isteach sa dlí náisiúnta ag Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 2011-2015 (‘na Rialacháin B&NH’).i
Cuireadh tús le próiseas ainmniúcháin na hÉireann i 1997. Amhail Feabhra 2019, roghnaíodh
439 SAC (tá 270 acu ainmnithe go foirmiúil le hIonstraim Reachtúil) agus roghnaíodh 163
SPA (tá 160 acu ainmnithe go foirmiúil le hIonstraim Reachtúil). Tá an tAire Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil freagrach as SPAanna agus SACanna a ainmniú de réir an nós
imeachta atá leagtha síos i gCuid 3 de na Rialacháin.ii,iii Tá próiseas curtha i mbun in Éirinn
chun cuspóirí caomhnaithe mionsonraithe a bhaineann go sonrach leis an láithreán
(SSCOanna) a ullmhú do ghnáthóga agus do speicis a bhfuil láithreáin Natura 2000 ainmnithe
dóibh. Tá SSCOanna bunaithe ar spriocanna a leagan síos maidir le tréithe a shainíonn le
chéile riocht fabhrach caomhnaithe ar leibhéal an láithreáin. Tá tréithe bunaithe ar riachtanais
éiceolaíocha na gné atá i gceist agus tá siad nasctha leis na paraiméadair a shainíonn Stádas
Caomhnaithe Fabhrach ar scála náisiúnta. Sa chás go bhfuil SSCOanna mionsonraithe ar fáil
do ghnáthóg nó do speiceas i láithreán nó i sraith suíomhanna, úsáidtear / úsáidfear
spriocanna SSCO chun na bearta is gá a aithint chun iad a bhaint amach. Go dtí seo, foilsíodh
SSCOnna do gach SAC mara, seachas láithreáin sceireacha amach ón gcósta, chomh maith le
37 SPA mara. Tá clár leanúnach ann chun an próiseas socraithe SSCO do láithreáin Natura
2000 a chur i gcrích.iv

I.R. Uimh. 477 de 2011, arna leasú le I.R. Uimh. 290 de 2013, le I.R. Uimh.499 de 2013, agus le I.R. Uimh. 355
de 2015. Rinne IR Uimh. 477 de 2011 cúlghairm ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha)
1997 (IR Uimh. 94 de 1997), agus a leasuithe, agus freisin Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus
Gnáthóga Nádúrtha) (Rialú Gníomhaíochtaí Áineasa) 2010 (IR 293 de 2010).
ii Roimhe seo faoi choimirce na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta.
iii Is féidir tuilleadh sonraí faoin bpróiseas ainmniúcháin láithreáin mar a chuirtear i bhfeidhm é in Éirinn a fháil
ag:
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/Site%20Designation%20Process%20%28October%20
2017%29.pdf
iv Is féidir teacht ar na cuspóirí caomhnaithe agus ar n apleananna bainistíochta ag https://www.npws.ie/protectedsites
i
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Príomhtheachtaireachtaí


Tá Limistéir Faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) agus Limistéir Chaomhantais
Speisialta (SACanna) in Éirinn ainmnithe faoi Threoir um Éin an EU agus faoi
Threoir um Ghnáthóga an EU, faoi seach. Is cuid iad seo den líonra ‘Natura
2000’ ar fud an EU.



Tugann gach SPA agus SAC cosaint do speicis nó gnáthóga sonraithe (ar a
dtugtar ‘Leasanna Cáilitheacha’) atá liostaithe faoi na Treoracha.

1.2.1.2.3

An Chreat-Treoir um Straitéis Mhuirí

Tá sé mar aidhm ag Creat-Treoir um Straitéis Mhuirí an EU (MSFD) (2008/56/EC) an
timpeallacht mhuirí ar fud na hEorpa a chosaint ar bhealach níos éifeachtaí, agus glacadh léi
in 2008. Tá sé mar aidhm ag an MSFD Stádas Dea-Chomhshaoil (GES) d’uiscí mara an EU a
bhaint amach faoi 2020 agus an bonn acmhainní ar a bhfuil gníomhaíochtaí eacnamaíocha
agus sóisialta a bhaineann le muirí a chosaint. Baineann an MSFD le huiscí cósta (mar atá
sainmhínithe faoin gCreat-Treoir Uisce) agus leis an bhfarraige chríochach, an crios
eacnamaíoch eisiach, agus leis an scairbh ilchríochach, lena n-áirítear na ceantair níos faide
amach ón gcósta ná 200 míle farraige (Airt. 2 agus Airt. 3(1)(a)(b)). I gcás scairbheacha
ilchríochacha leathnaithe (i.e. níos faide ná 200 míle farraige ón gcósta), tá constaicí casta dlí
os comhair stádas comhshaoil maith ann le bheith bainte amach nó a chothabháil, ós rud é go
mbaineann réimeas na bhfarraigí arda leis an gcolún uisce os cionn ghrinneall na farraige.
Is é an sainmhíniú atá ar GES ná ‘stádas comhshaoil na n-uiscí mara ina bhfuil aigéin agus
farraigí le fáil atá dinimiciúil agus atá éagsúil ó thaobh na héiceolaíochta de, agus atá glan,
sláintiúil agus táirgiúil chomh maith.’
Leagtar amach sa Treoir, in Iarscríbhinn I, aon tuairiscitheoir cáilíochtúla déag a bhfuil cur
síos iontu ar an gcuma a bheidh ar an gcomhshaol faoin am a bheidh GES bainte amach
(taispeántar i Tábla 1.3). Faoin MSFD, caithfidh aghaidh a thabhairt ar gach gníomhaíocht
dhaonna a bhfuil tionchar aici ar an timpeallacht mhuirí (Aithris 5) ach ag an am céanna tá sé
luaite ann go sainráite go leanfar leis go ndéanfar iascaigh a rialú go heisiach tríd an CFP
(Aithris 39).
Glacann an Treoir cur chuige réigiúnach maidir leis an gcur chun feidhme, agus na ceithre
Choinbhinsiún Réigiúnach Mara atá ann cheana féin (i.e. Coinbhinsiún OSPAR don Atlantach
Thoir Thuaidh) iag feidhmiú mar bhunús le haghaidh an gcomhar idir na tíortha
comharsanachta. Bunaíonn sé réigiúin mhuirí agus fo-réigiúin na hEorpa ar bhonn critéar
geografach agus comhshaoil. Ceanglaítear ar gach Ballstát, maidir le gach réigiún mara nó foréigiún lena mbaineann, straitéis mhuirí a fhorbairt dá huiscí mara. Tógann timthriall cur
chun feidhme an MSFD 6 bliana agus clúdaíonn sé céimeanna difriúla gach dhá bhliain,
agus tiomantas tuairisc a chur faoi bhráid an EC.

An Coinbhinsiún chun Comhshaol na Mara san Atlantach Thoir Thuaidh a Chosaint 1992 (ag leanúint na
leaganacha níos luaithe de 1972 agus 1974) - Coinbhinsiún OSPAR (OSPAR); an Coinbhinsiún um Chosaint na
Timpeallachta Mara i Limistéar Mhuir Bhailt 1992 (ag leanúint an leagan níos luaithe de 1974) - Coinbhinsiún
Heilsincí (HELCOM); an Coinbhinsiún um Chaomhnú na Timpeallachta Mara agus Réigiún Cósta na Meánmhara
1995 (ag leanúint an leagan níos luaithe de 1976) - Coinbhinsiún Barcelona (UNEP-MAP); agus an Coinbhinsiún
um Chosaint na Mara Duibhe 1992 - Coinbhinsiún Bhúcairist.
i
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Tábla 1.3 - An t-aon déag tuairisceoir cáilíochtúil ar an Dea-Stádas Comhshaoil faoin Treoir Réime
um Straitéis Mhuirí. Sna tuairisceoirí seo, déantar cur síos ar an gcuma a bheidh ar an gcomhshaol
faoin am a bheidh GES bainte amach.
Tuairisceoir
Tuairisceoir 1
Tuairisceoir 2
Tuairisceoir 3
Tuairisceoir 4
Tuairisceoir 5
Tuairisceoir 6
Tuairisceoir 7
Tuairisceoir 8
Tuairisceoir 9
Tuairisceoir 10
Tuairisceoir 11

Coinnítear an bhithéagsúlacht
Níl speicis neamhdhúchasacha ag athrú an éiceachórais
Tá líon sláintiúil de na speicis éisc tráchtála ann
Cinntíonn gnéithe de na bia-eangaí go bhfuil an raidhse agus an t-atáirgeadh
fadtéarmach ann
Íoslaghdaítear an t-eotrófú
Cinntíonn sláine ghrinneall na farraige feidhmiú an éiceachórais
Ní dhéanann athrú buan ar dhálaí hidreagrafacha drochthionchar ar an
éiceachóras
Níl aon tionchar ar bith ag an tiúchan éilleán
Leibhéal sábháilte atá i gceist le leibhéal na n-éilleáin sa bhia mara
Níl díobháil á déanamh leis an mbruscar mara
Níl tionchar díobhálach aige ar an éiceachóras fuinneamh a thabhairt isteach ann
(an torann faoin uisce san áireamh)

Faoin MSFD, b’éigean Clár Beart (POM) a dearadh chun GES a bhaint amach, a fhorbairt
bunaithe ar thorthaí an Mheasúnaithe Tosaigh, na spriocanna agus na gcineálacha beart atá
liostaithe in Iarscríbhinn VI. Foráiltear le hAirteagal 13 (4) go bhfolaíonn an POM “bearta
cosanta spásúla, a chuireann le líonraí comhleanúnacha agus ionadaíocha de limistéir
mhuirí faoi chosaint, a chuimsíonn go leordhóthanach éagsúlacht na gcomh-éiceachóras”.
Is SACanna faoin Treoir um Ghnáthóga, SPAanna faoin Treoir um Éin, nó MPAanna iad na
samplaí atá liostiathe “de réir mar a chomhaontaíonn an Comhphobal nó na Ballstáit lena
mbaineann faoi chuimsiú na gcomhaontuithe idirnáisiúnta nó réigiúnacha ar páirtithe iontu
iad."
Ar bhonn na faisnéise a sholáthraíonn na Ballstáit, ceanglaítear ar an gCoimisiún faoi
Airteagal 21 tuairisc a thabhairt ar an dul chun cinn atá déanta i mbunú limistéar muirí faoi
chosaint. Tugadh é seo chun críche in 2015. Aithnítear sa tuarascáil nach sainmhíníonn an
MSFD an téarma MPA agus leanann sé ar aghaidh ag cur síos ar MPA mar “cheantair mhuirí
atá sainithe go geografach; arb é caomhnú an dúlra an príomhchuspóir atá luaite go soiléir; a
rialáiltear agus a bhainistítear trí mhodhanna dlíthiúla nó éifeachtacha eile chun an cuspóir
seo a bhaint amach ”(EC, 2015). Soláthraíonn Iarscríbhinn II den tuarascáil faisnéis faoi
chlúdach na limistéar muirí faoi chosaint i bhFarraigí na hEorpa ach tá sé seo de réir réigiúin
(ní Ballstát) amháin.

An Cur i bhFeidhm in Éirinn
In Aibreán 2015 chuir Éire a Clár Monatóireachta MSFD isteach agus bhunaigh sí spriocanna
agus táscairí a bhaineann le GES a bhaint amach. Dearadh Clár Beart (POM) freisin chun
aghaidh a thabhairt ar na tosca a mbíonn tionchar acu ar ghnóthachtáil GES agus a cuireadh
faoi bhráid an Choimisiúin in 2016. Aithníonn an POM an ról atá ag an líonra Limistéar Muirí
faoi Chosaint atá ann cheana in Éirinn, a chuimsíonn suíomhanna agus láithreáin Natura 2000
atá ainmnithe faoi OSPAR, i dtacú le tréithe agus spriocanna GES a bhaint amach, go sonrach
Tuairiscitheoir 1 (Éagsúlacht Bhitheolaíoch) agus Tuairisceoir 6 (Sláine Ghrinneall na
Farraige). Cuimsíonn an POM straitéis náisiúnta a fhorbairt chun líonra MPAanna na
54

hÉireann a chruthú agus a bhainistiú chomh maith le limistéir chosanta mhéadaithe a chur ar
bun ag baint úsáide as uirlisí mar orduithe cosanta gnáthóige agus criosanna gan ghlacadh
(DECLG, 2016).

Príomhtheachtaireachtaí


Ceanglaítear le Treoir Réime um Straitéis Mhuirí an EU ar Bhallstáit Stádas DeaChomhshaoil de thimpeallacht na mara a bhaint amach nó a choinneáil faoi gach
ceann de 11 Tuairisceoir chun Clár Beart (POM) a bhunú chun a chinntiú go
mbainfear an sprioc seo amach.



Aithníonn POM reatha na hÉireann tábhacht na MPAanna, go háirithe maidir le
Tuairisceoir 1 (Bithéagsúlacht) agus Tuairisceoir 6 (sláine ghrinneall na farraige).

Coinbhinsiún OSPAR
San Eoraip, tá ceithre Choinbhinsiún Réigiúnacha Mara ann a bhfuil sé mar aidhm acu an
timpeallacht mhuirí a chosaint agus gníomhaíochtaí idir tíortha sa réigiún céanna a
chomhordú. Áirítear leo Coinbhinsiún OSPAR a chlúdaíonn an tAtlantach Thoir Thuaidh,
Coinbhinsiún Heilsincí (HELCOM) a chlúdaíonn an Mhuir Bhailt, Coinbhinsiún Barcelona a
chlúdaíonn an Mheánmhuir, agus Coinbhinsiún Bhúcairist a chlúdaíonn an Mhuir Dhubh.
Éascaíonn na Coinbhinsiúin Réigiúnacha Mara comhordú maidir le tiomantais idirnáisiúnta
agus EU a chomhlíonadh, mar Chreat-Treoir Straitéise Mara an EU. Is páirtí í Éire i
gCoinbhinsiún OSPAR - an Coinbhinsiún um Chomhshaol Mara a Chosaint san Atlantach
Thoir Thuaidh 1992.

Achoimre:
Is é Coinbhinsiún OSPAR an comhaontú réigiúnach a chomhordaíonn cosaint an chomhshaoil
san Atlantach Thoir Thuaidh idir 15 tír (Éire san áireamh) agus an EU. Cuirtear Coinbhinsiún
OSPAR agus a straitéisí i bhfeidhm trí chinntí a ghlacadh, atá ceangailteach ó thaobh dlí ar na
Páirtithe Conarthacha, moltaí agus comhaontuithe eile. Maidir le hiascaigh, níl aon inniúlacht
ag OSPAR bearta bainistíochta iascaigh a dhéanamh cé go bhfuil Meabhráin Tuisceana aige
leis na trí eagraíocht réigiúnacha bainistíochta iascaigh: Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh
Thoir Thuaidh (NEAFC), ian Coimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tiúnna Atlantaigh
(ICCAT)ii, agus an Eagraíocht um Chaomhnú Bradán an Atlantaigh Thuaidh (NASCO).iii
Cuireann Coimisiún OSPAR na húdaráis iascaigh seo ar an eolas nuair a mheasann sé go bhfuil
gá ann le bearta chun an tAtlantach Thoir Thuaidh a chosaint agus a chaomhnú maidir le
hiascaigh.
Ghlac OSPAR bearta ar bhithéagsúlacht agus ar éiceachórais i 1998, ag cur le bearta níos
luaithe a chlúdaigh truailliú mara. Caithfidh na páirtithe conarthacha:
“Bearta riachtanacha a ghlacadh chun éiceachórais agus éagsúlacht bhitheolaíoch an
limistéir mhuirí a chosaint agus a chaomhnú, agus chun ceantair mhuirí a raibh
drochthionchar orthu a thabhairt ar ais” (Airteagal 2 (a), Iarscríbhinn IV).

Coimisiún um Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC)
An Coimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tiúnna Atlantaigh (ICCAT)
iii An Eagraíocht um Chaomhnú Bradán an Atlantaigh Thuaidh (NASCO)
i
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Clúdaíonn Coinbhinsiún OSPAR cúig réigiún muirí - na huiscí Artacha, Mórcheantar na Mara
Thuaidh, an Mhuir Cheilteach, Bá na Bioscáine agus cósta na hIbéire, chomh maith leis an
Atlantach i gcoitinne. Tá timpeallacht mhuirí na hÉireann sa Mhuir Cheilteach agus i réigiúin
níos leithne an Atlantaigh.
Faoi Straitéis Éagsúlachta Bitheolaíochta agus Éiceachórais OSPAR, tá sé de chúram ar
Choimisiún OSPAR measúnú a dhéanamh ar na speicis agus na gnáthóga is gá a chosaint.
Tugtar “Liosta OSPAR de Speicis agus Gnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó ag Laghdú
Gnéithe” agus tá sé bunaithe ar fhaisnéis agus ainmniúcháin ó Pháirtithe Conarthacha agus
breathnóirí don Choimisiún faoi speicis agus gnáthóga a mheasann siad a bheith ina
dtosaíochtaí cosanta. Déanann an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara
(ICES) athbhreithniú ar an bhfaisnéis seo maidir leis an gcaighdeán agus an cruinneas.i Is é
aidhm an liosta treoir a thabhairt do Choimisiún OSPAR maidir le tosaíochtaí a bhunú dá
chuid oibre amach anseo ar chaomhnú agus ar chosaint na bithéagsúlachta mara. Níl aon
tábhacht eile le speiceas nó cineál gnáthóige a áireamh ar an liosta seo. Tá roinnt de na speicis
agus na gnáthóga atá liostaithe le fáil in iarscríbhinní Threoir um Ghnáthóga an EU, ach tá sé
tábhachtach a thabhairt faoi deara nach dtagann gach gnáthóg agus speiceas OSPAR faoi raon
feidhme na Treorach um Ghnáthóga. Is é an toradh atá air seo ná nach bhfuil aon chosaint faoi
dhlí bithéagsúlachta an EU ar speicis agus gnáthóga áirithe a aithnítear ag leibhéal réigiúnach
na farraige mar bhagairt nó ag meath. Cuimsíonn Liosta OSPAR inveirteabraigh, éin, éisc,
reiptílí, mamaigh mhara agus gnáthóga (tá an liosta iomlán le fáil in Aguisín C). Déanann an
liosta soiléir freisin go bhféadfadh sé go mbeadh sé riachtanach i gcásanna áirithe daonraí ar
leithligh speiceas a mheas agus dá bhrí sin sonraítear sa liosta daonraí áirithe speiceas ina
bhfuil údar le cóireáil ar leithligh, toisc go bhfuil na daonraí difriúla faoi réir brúnna éagsúla.

Riachtanas MPA:
Glacadh le moladh 2003/3 maidir le líonra limistéar muirí faoi chosaint i 2003 agus féachann
sé le líonra MPAanna atá comhleanúnach agus dea-bhainistithe ó thaobh na héiceolaíochta de
a bhunú san Atlantach Thoir Thuaidh faoi 2016.
Sonraítear in Airteagal 2 (1) gurb é cuspóir an mholta a chinntiú go ndéanann líonra OSPAR
de MPAanna:
a. faoi 2012 ... a bheith comhleanúnach ó thaobh na héiceolaíochta de, láithreáin a
bheith ann a dhéanann ionadaíocht ar gach réigiún bithgheografach i limistéar muirí
OSPAR, agus a thagann slán le sprioc CBD do réigiúin éiceolaíocha mara agus cósta
atá caomhnaithe go héifeachtach;
b. faoi 2016… bainistíocht mhaith a bheith déanta air (i.e. bearta bainistíochta
comhleanúnacha curtha ar bun agus á gcur i bhfeidhm ann maidir le MPAanna den
sórt sin a ainmníodh suas go dtí 2010).
Tá sé mar aidhm ag líonra OSPAR de MPAanna:
 speicis, gnáthóga agus próisis éiceolaíocha a raibh drochthionchar ag
gníomhaíochtaí daonna orthu a chosaint, a chaomhnú agus a athshlánú;

Is eagraíocht eolaíochta mara idir-rialtasach é ICES a sholáthraíonn comhairle eolaíoch don Choimisiún Eorpach,
do Choimisiún Heilsincí (HELCOM), do Choimisiún Bradán an Atlantaigh Thuaidh (NASCO), chomh maith le
Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC), Coimisiún OSPAR agus rialtais tíortha eile ICES.
i
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 cosc a chur ar dhíghrádú agus damáiste a bheith déanta do speicis, gnáthóga agus
phróisis éiceolaíochta, de réir phrionsabal an réamhchúraim;
 limistéir ina bhfuil an raon speiceas, gnáthóg agus próiseas éiceolaíoch sa
limistéar muirí léirithe sa tslí is fearr a chosaint agus a chaomhnú.
Ceanglaítear ar pháirtithe conarthacha láithreáin a ainmniú le bheith áirithe i líonra OSPAR,
nach mór tuairisciú a dhéanamh orthu uair sa bhliain. D’fhoilsigh OSPAR roinnt doiciméad
treorach chun tacú leis a páirtithe conarthacha, lena n-áirítear treoirlínte maidir le conas
láithreáin a roghnú agus a ainmniú don líonra (pléite go mion i gCuid 3.1.1).i

Cur chun feidhme réigiúnach
Tá dhá cheann déag de na 15 Pháirtí Conarthacha OSPAR tar éis suíomhanna a ainmniú do
Líonra Limistéir Mhuirí faoi Chosaint OSPAR ó 2005, ina n-uiscí náisiúnta chomh maith le
chéile i gceantair lasmuigh den dlínse náisiúnta. Tá ceithre chéad díobh seo laistigh d’uiscí
faoin dlínse náisiúnta, an chuid is mó díobh lonnaithe i bhFarraigí Críche (laistigh de 12 nm),
agus tá i bhfad níos lú lonnaithe sa Limistéar Eisiach Eacnamaíochta (200 nm) agus gan ach
deich gcinn lonnaithe i gceantair lasmuigh den dlínse náisiúnta (ABNJ).
Is iad Mórcheantar na Mara Thuaidh, an Mórcheantar an Atlantaigh agus na Farraigí
Ceilteacha na réigiúin OSPAR a bhfuil an ionadaíocht is fearr acu, agus clúdach 18.6%, 8.3%
agus 15.3% faoi seach acu, agus is iad Bá na Bioscáine agus Cósta na hIbéire, chomh maith leis
na huiscí Artacha na réigiún a bhfuil an ionadaíocht is ísle acu.73 Tá impleachtaí aige seo do
chomhleanúnachas an líonra.
Tá éagsúlacht ann freisin idir leibhéil na bainistíochta gníomhaí ar fud láithreáin ainmnithe.
Tá faisnéis bhainistíochta iomlán nó páirteach i bhfeidhm ag thart ar 86% de na MPAanna
OSPAR atá doiciméadaithe go poiblí agus 14% ag cur bearta bainistíochta i bhfeidhm a
mheastar a bheith riachtanach chun cuspóirí caomhnaithe MPAanna a bhaint amach.73
Deirtear sa tuarascáil stádais is déanaí gur cheart don obair amach anseo a bheith dírithe ar
chur i bhfeidhm beart bainistíochta a meastar iad a bheith riachtanach chun cuspóirí
caomhnaithe na ngnéithe cosanta de MPAanna OSPAR agus ar chláir mhonatóireachta
fhadtéarmacha atá deartha chun éifeachtacht beart dá leithéid a mheas.73

Cur i bhFeidhm in Éirinn:
D'ainmnigh Éire 19 láithreán ar líonra OSPAR MPA in 2009; áfach, níl aon reachtaíocht
Éireannach ann chun tacú le hainmniúcháin a thagann as tiomantais faoi choinbhinsiúin
idirnáisiúnta. D'ainmnigh Éire roinnt Limistéar Chaomhantais Speisialta (faoi Threoir um
Ghnáthóga an EU) mar MPAanna OSPAR do ghnáthóga muirí.
Roghnaítear na láithreán chun an bhithéagsúlacht a chosaint, go háirithe na speicis agus
gnáthóga ag seo a leanas a bhfuil OSPAR tar éis iad a shainaithint mar a bheith faoi bhagairt,
é sin nó go bhfuil siad ag dul i laghad: réileáin láibe idirthaoideacha, Desmophyllum pertusum
(Lophelia pertusa roimhe seo) beirtreacha maërl, beirtreacha Zostera, agus an muc mhara
Phocoena phocoena. Is ionann an t-achar iomlán atá i gceist agus timpeall ar 4,136 km2, agus
tá na láithreáin suite i dtuaisceart, i dheisceart, in oirthear agus in iarthar na hÉireann agus
amach ón gcósta ar imeall Scairbh Ilchríochach na hÉireann mar seo a leanas:

Guidelines for the identification and selection of Marine Protected Areas in the OSPAR Maritime Area (Agreement
2003-17)
i
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Tábla 1.4 - Láithreáin ainmnithe ag Éirinn do líonra OSPAR MPA. Tá na láithreáin seo ainmnithe
mar SACanna faoin Treoir um Ghnáthóga.
Uimhir Thagartha i
mBunachar Sonraí
OSPAR
O-IE-0002997

Ainm an Limistéir

O-IE-0002987

MPA Cúige Dhumha Belgica

O-IE-0002984

MPA Oileáin na mBlascaod

O-IE-0002973

MPA Thrá an Choimín/Bhá Dhroim Chliabh (Cuan Shligigh)

O-IE-0002971

MPA Bhá Dhún Dealgan

O-IE-0002969

MPA Choimpléasc Bhá na Gaillimhe

O-IE-0002988

MPA Cúige Dumha Hovland

O-IE-0002980

MPA an Ribhéir

O-IE-0002979

MPA Bhá agus Oileáin Chill Chiaráin

O-IE-0002985

MPA Chuan Bhaile Conraoi

O-IE-0002967

MPA Inbhear Mhullach Íde

O-IE-0002972

MPA Coimpléasc an Mhuirthead/Chuan an Fhóid Duibh

O-IE-0002981

MPA na Maoile Rua

O-IE-0002968

MPA Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh

O-IE-0002990

MPA Bhanc Porcupine an Iarthuaiscirt

O-IE-0002965

MPA Chuan agus Oileáin Loch Trasna

O-IE-0002989

MPA Bhanc Porcupine an Iardheiscirt

O-IE-0002978

MPA Bhá Thrá Lí agus Leithinis an Mhachaire, ó Thiar go dtí
an Clochán
MPA Dhumhcha agus Chúlthrá na Trá Móire

O-IE-0002974
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MPA Bhá Bhaile an Easa

Ionstraimí agus tiománaithe beartais eile a bhaineann go
díreach leis an gcosaint limistéar-bhunaithe
An Phleanáil Spásúlachta Muirí
Le blianta beaga anuas, tá béim curtha, mar gheall ar an úsáid agus forbairt mhéadaithe ar an
spás muirí ar fud na hEorpa, ar an ngá atá ann le cur chuige níos comhtháite a bheith ann
maidir le huiscí mara a bhainistiú. Moladh Pleanáil Spásúlachta Muirí (MSP) mar bhealach
amháin chun gníomhaíocht a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtaí ar fud earnálacha agus a
chinntiú go bhfuil gníomhaíocht dhaonna san fharraige inbhuanaithe.
Glacadh Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí an EU (MSPD)i in 2014, lenar cuireadh creat
ar fáil do MSP san Eoraip, agus lenar cuireadh ceangal ar Bhallstáit pleananna spásúla muirí
a chur i mbun faoi 2021. Caithfidh na Ballstáit pleananna a athbhreithniú uair gach 10
mbliana, ar a laghad. Is iad cuspóirí Threoir um MSP ná go ndéanfaidh na Ballstáit gnéithe
eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a mheas chun tacú leis an fhorbairt agus fás
inbhuaine san earnáil mhuirí, go gcuirfear cur chuige bunaithe ar éiceachóras i bhfeidhm, agus
go gcuirfear an chómhaireachtáil ghníomhaíochtaí agus úsáidí ábhartha chun cinn. Sonraítear
na gníomhaíochtaí agus na húsáidí a chumhdaítear mar fhuinneamh amach ón gcósta, iompar
muirí, iascaigh agus dobharshaothrú, chomh maith le caomhnú, cosaint agus feabhsú an
chomhshaoil, lena n-áirítear athléimneacht i leith tionchair athraithe aeráide. Tá solúbthacht
ann earnálacha eile a áireamh mar thurasóireacht agus eastóscadh amhábhar.
Is cuid thábhachtach d’éiceachórais mhuirí shláintiúla é cur chuige bunaithe ar éiceachóras a
chur i bhfeidhm i leith bainistíocht gníomhaíochtaí muirí. Ceanglaítear ar na Ballstáit freisin
dáileadh spásúil agus ama na ngníomhaíochtaí agus na n-úsáidí ábhartha atá ann agus a
bheidh ann amach anseo ina n-uiscí mara a aithint le linn pleananna muirí a fhorbairt. Ceann
de na húsáidí atá le breithniú ná láithreáin caomhnaithe dúlra agus speiceas agus limistéir faoi
chosaint.
Cuireadh tús leis an obair fhoirmiúil ar chur chuige na hÉireann i leith MSP a chur i bhfeidhm
in 2016 nuair a rinneadh an Treoir a thrasuí i ndlí na hÉireann.ii Ainmníodh an tAire
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil mar an t-údarás inniúil don MSP. In Éirinn beidh
feidhm ag MSP maidir leis an “limistéar muirí”, eadhon an urthrá, na farraigí críochacha, EEZ
agus codanna ainmnithe den Scairbh Ilchríochach agus uiscí cósta. Ní bheidh feidhm aige
maidir le codanna den limistéar muirí lena mbaineann an reachtaíocht agus na beartais
phleanála talún atá ann cheana.
Ón tráth a ndearnadh é a thrasuí, tá treochlár ar MSP foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil (DHPLG);74 tuarascáil bhunlíne ina leagtar amach stádas reatha
ghníomhaíochtaí mara éagsúla in uiscí na hÉireann agus na saincheisteanna a d’fhéadfadh
siad a tharraingt anuas i dtaca le cur i bhfeidhm MSP;75 Ráiteas Beartais um an bPleanáil
Mhuirí ina bhfuil tosaíochtaí ardleibhéil molta don MSP;76 agus, ar deireadh, dréachtleagan
comhairliúcháin den Chreat Náisiúnta Pleanála Mara (NMPF).77 Rinneadh na haschuir seo a
thairgeadh le tacaíocht theicniúil ó Fhoras na Mara. Rinneadh deiseanna agus imeachtaí

Treoir 2014/89/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 lena mbunaítear creat don
Pleanáil Spásúlachta Muirí.
ii Rinneadh an Treoir MSP a thrasuí le Rialacháin an EU (Creat um Pleanáil Spásúlachta Muirí) 2016 (IR Uimh.
352 de 2016) ar dtús, ach tá sé sin cúlghairthe anois, le Cuid 5 den Acht Pleanála agus Forbartha (Leasú), 2018
(Uimh. 16 de 2018), atá tugtha isteach ina ionad.
i
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comhairliúcháin phoiblí ag gach céim den phróiseas forbartha plean. Táthar ag súil le
bailchríoch a chur ar phleananna sa chéad ráithe de 2021.
Tá an dréacht-NMPF struchtúrtha timpeall ar Pholasaithe Uileghabhálacha Pleanála Mara
(OMPPanna) a bhainfidh le gach gníomhaíocht nó forbairt mhuirí; agus Polasaithe Pleanála
Mara a bhaineann go sonrach le Gníomhaíocht nó Earnáil (SMPPanna) chun cinnteoirí a
threorú agus iad ag measúnú nó ag déileáil le tograí ar leith. Cuimsíonn an dréacht de NMPF
faisnéis freisin faoi na bearta atá á ndéanamh i gcomhthreo le tacú le cuspóirí agus beartais
mhuirí a chur i bhfeidhm agus na socruithe maidir le cur chun feidhme. Comhshaol - Tá
Sláinte Aigéin ar cheann de na OMPPanna. Déantar é seo a fhoroinnt ina dheich bhfochatagóir a léiríonn go garbh na tuairiscí atá laistigh den MSFD, mar aon le cáilíocht an aeir
agus athrú aeráide. Is é ceann de na fo-chatagóirí Limistéir Mhuirí faoi Chosaint.
In Éirinn, tá formhór na ngníomhaíochtaí forbartha mara ceadúnaithe nó léasaithe faoi
fhorálacha na nAchtanna Imeall Trá, 1933-2011. I bhfianaise forbairtí i bPleanáil Spásúlachta
Muirí agus an gá atá leis an gcóras toilithe mara atá ann cheana a nuachóiriú agus a leasú,
foilsíodh an Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara in 2019, agus de réir an Chláir
Rialtais, achtófar é laistigh de naoi mí. Sainmhíníonn an Bille ‘Limistéar Muirí’ na hÉireann
agus féachann sé freisin le limistéar nua ‘cladaigh’ a thabhairt isteach, ainmnithe do gach
údarás áitiúil cósta áit a bhfeidhmeoidh siad ansin cead pleanála agus feidhmeanna
forfheidhmithe áirithe.
Soláthróidh an ghné réamhphleanála den Bhille an bonn reachtúil do phleanáil mhuirí.
Molann an Bille forálacha freisin lena gcumasaítear Criosanna Gníomhaíochta Mara
Straitéiseacha a ainmniú, áit ar féidir cuid den limistéar muirí a bhunú mar chrios le haghaidh
gníomhaíochtaí a bhfuil tábhacht eacnamaíoch, shóisialta nó chomhshaoil leo. Molann an
Bille córas toilithe nua agus sruthlínithe.
Is é an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a thabharfaidh
Deontais Limistéar Muirí (MACanna) d’fhorbairtí fuinnimh amach ón gcósta, ach is é an tAire
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a thabharfaidh MACanna do gach forbairt eile. Beidh
Bord Pleanála freagrach as Bonneagar Straitéiseach; forbairt nuair is gá EIA; forbairt ar scála
níos lú suite go hiomlán níos faide ná an cladach; agus Forbairt Údarás Áitiúil a éilíonn EIA
agus / nó Measúnú Cuí. Cé go n-oibreoidh an córas nua seo ar leithligh ó na hAchtanna Imeall
Trá, 1933-2011 fanfaidh gach gníomhaíocht a bhaineann le hiascaireacht agus
dobharshaothrú a rialáiltear faoi na hionstraimí sin agus ní bheidh sé faoi réir an chórais
toilithe nua atá beartaithe. Clúdóidh siad, áfach, an plean spásúlachta mara náisiúnta.
Déanfar na Polasaithe Uileghabhálacha Pleanála Mara (OMPPanna) agus na Polasaithe
Pleanála Mara Speisialta-Ghníomhaíochta nó Earnála (SMPPanna) atá sa dréacht-Chreat
Náisiúnta Pleanála Mara a bhaint amach tríd an bpróiseas toilithe nua seo.

An Comhbheartas Iascaireachta
Is cás sonrach gníomhaíochta mara iad iascaigh toisc go ndéantar iad a rialáil faoi
Chomhbheartas Iascaireachta an EU. Faoin gConradh ar Fheidhmiú an EU, tá inniúlacht
eisiach ag an EU chun ‘caomhnú acmhainní bitheolaíocha mara faoin CFP’ a rialáil (Airteagal
3 (1) (d). Ní chumhdaíonn sé seo gach gné den iascach, áfach, agus tá inniúlacht chomhroinnte
ag an EU agus ag na Ballstáit maidir le ‘hiascaigh (seachas caomhnú acmhainní bitheolaíocha
mara)' agus an 'timpeallacht' (Airteagal 4 (2) (d) agus (e)).
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Tá feidhm ag forálacha an CFP sa Chrios Eacnamaíoch Eisiatach (EEZ) ó 12 nm go 200 nm
agus freisin maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanann soithí iascaireachta a bhfuil
bratach na mBallstát orthu agus atá cláraithe san Aontas Eorpach lasmuigh de “uiscí an
Aontais”. Idir 6-12 nm tá roinnt cumhachtaí ag na Ballstáit faoin CFP srian a chur ar rochtain
ar iascaigh ag soithí ó Bhallstáit eile, ar an gcoinníoll go gceadaíonn siad soithí ó Bhallstáit eile
a bhí ag iascaireacht go traidisiúnta sna huiscí sin. I gcásanna ina bhfuil sé de cheart ag árthach
ó Bhallstát eile rochtain a fháil ar iascaigh idir 6-12 nm, ceadaítear don stát cósta na soithí
eachtracha sin a rialáil. Faoin CFP, meastar gur limistéar amháin limistéar iascaireachta gach
stát EU chun a chinntiú go mbeidh rochtain chomhionann ag gach cabhlach iascaireachta
Eorpach ar uiscí an EU agus ar an gcaoi sin cruthaítear iomaíocht chóir. Clúdaíonn an CFP
bainistíocht iascaigh; beartas agus comhoibriú idirnáisiúnta; beartas margaidh agus trádála;
agus maoiniú.
Maidir le bainistíocht iascaigh, úsáideann an CFP meascán de bhearta ionchuir agus aschuir
chun iascach a rialú agus a bhainistiú go hinbhuanaithe. Áirítear le rialuithe ionchuir, mar
shampla, rialú a dhéanamh ar na soithí ar féidir leo rochtain a fháil ar chodanna éagsúla den
fharraige; a theorannú cé chomh fada agus is féidir le soithí dul chun farraige nó cé mhéad
árthach ó chineál áirithe cabhlaigh atá in ann dul farraige ag aon am amháin; agus freisin na
modhanna agus na cineálacha giaranna a úsáidtear a rialáil. Tagraíonn bearta rialaithe aschuir
do theorainneacha ar an méid iasc is féidir a ghabháil. Tugtar Gabhálacha Iomlán
Incheadaithe (TAC) ar na cuótaí a leagtar síos do gach cineál éisc.
Socraíonn an Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh cuótaí gach bliain bunaithe ar
chomhairle eolaíoch ón gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Farraige (ICES) agus
ón gCoiste Eolaíochta, Teicniúil agus Eacnamaíochta Iascaigh (STECF). Caithfidh na cuótaí
atá leagtha síos do stoic éisc tráchtála cloí le sprioc an CFP spriocanna inbhuanaitheachta a
bhaint amach, ar a dtugtar an toradh inbhuanaithe uasta. Nuair a aontaítear cuótaí tugtar
céatadán do na Ballstáit ar bhonn na cobhsaíochta coibhneasta, bunaithe go páirteach ar
ghabhálacha stairiúla. Sa chás go roinntear stoic le tíortha neamh-EU, comhaontaítear cuótaí
go déthaobhach nó go iltaobhach, trí Eagraíochtaí Réigiúnacha Bainistíochta Iascaigh, amhail
Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC).
1.2.2.2.1.1 Iascaigh agus caomhnú an dúlra
Leagann an t-athchóiriú is déanaí ar an CFP (Rialachán EC 1380/2013) cuspóir na
hiascaireachta atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil trí bhainistíocht réamhchúraim ar
stoic iascaigh ag an toradh inbhuanaithe is mó, agus trí bhearta caomhnaithe agus saothraithe
inbhuanaithe eile.i Glactar leis, go ginearálta, nach mbaineann feidhm raon leathan na
reachtaíochta cosanta comhshaoil EU le hiascaigh - agus níor ghlac na Ballstáit bearta cosanta
comhshaoil dá bhar sa chás gur sháraigh na bearta sin na cearta atá ráthaithe faoi na rialacháin
iascaigh (CFP). In 2013, rinneadh é seo a athchóiriú sa chaoi gur ceanglaíodh ar an CFP “a
bheith comhleanúnach le reachtaíocht chomhshaoil an Aontais, go háirithe agus é mar aidhm
stádas comhshaoil maith a bhaint amach faoi 2020 mar atá leagtha amach in Airteagal 1 (1)
de [an MSFD], chomh maith le beartais eile an Aontais ”(Airteagal 2 (5j)). Fágann an tathchóiriú seo gur féidir le Ballstáit bearta cosanta comhshaoil a ghlacadh anois faoin CFP
maidir le, mar shampla, an MSFD agus an Treoir um Ghnáthóga ina n-uiscí ceannasacha ach

i Tabhair faoi deara go sainítear an inbhuanaitheacht faoin CFP i dtéarmaí na riachtanas maidir leis an gcobhsaíocht

choibhneasta agus an saothrú inbhuanaithe.
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go háirithe maidir leis na hárthaí faoin mbrat féin (Airteagal 11 (1)). Tá próiseas ar leith ann
faoin CFP le haghaidh bearta níos faide amach ná 12 mhuirmhíle.
Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún bearta níos déine a ghlacadh a rachaidh i bhfeidhm ar
ghníomhaíochtaí iascaireachta na mBallstát eile. In Airteagal 11 (2) - (5) tugtar breac-chuntas
ar an bpróiseas fógra trínar féidir le Ballstát an gá le bearta breise is infheidhme a thionscnamh
agus feidhm acu le gach uile árthach. Is faoin mBallstát atá sé cás cosanta dá leithéid a
dhéanamh. Féadfaidh na Ballstáit mholta agus na Ballstáit eile a bhfuil leas bainistíochta
díreach acu ‘comh-mholadh’ a chur isteach, ach níl aon oibleagáid orthu déanamh amhlaidh.
Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún bearta bainistíochta a ghlacadh ach níl sé faoi aon
oibleagáid air déanamh amhlaidh agus fiú nuair a bheidh an nós imeachta seo críochnaithe,
féadfaidh an Pharlaimint nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne an bhirt. Mar thoradh
air sin, ó bhí 2013 ann, níor ghlac an Coimisiún ach dhá Rialachán, lena gclúdaítear 13
láithreán Natura 2000 sa Mhuir Thuaidh iagus 7 gcinn sa Mhuir Bhailt.ii
Foráiltear le hAirteagal 12 den Rialachán Bunúsach gur féidir leis an gCoimisiún bearta a
dhéanamh i gcásanna ina bhfuil bagairt thromchúiseach ann do chaomhnú acmhainní
bitheolaíocha mara nó don éiceachóras muirí bunaithe ar fhianaise, is infheidhme ar feadh
uastréimhse sé mhí. Tá na Ballstáit in ann bearta éigeandála a dhéanamh faoi Airteagal 13 ar
feadh trí mhí ar a mhéad sa chás go bhfuil bagairt thromchúiseach ann do chaomhnú
acmhainní bitheolaíocha mara nó don éiceachóras muirí a bhaineann le gníomhaíochtaí
iascaireachta in uiscí a thagann faoina bhflaitheas nó faoina ndlínse a éilíonn láithreach.
gníomh. I gcás ina ndlitear bearta den sórt sin a chur i bhfeidhm ar shoithí iascaireachta ó
Bhallstáit eile, ní féidir iad a ghlacadh ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún,
leis na Ballstáit ábhartha agus leis na Comhairlí Comhairleacha ábhartha. Tá sé de chumhacht
ag an gCoimisiún bearta den sórt sin a leasú nó a aisghairm.
Ba cheart na forálacha seo, áfach, a léamh i gcomhthéacs níos leithne. Foráiltear le
Coinbhinsiún Dhlí na Farraige go gceanglaítear ar gach árthach farraige bratach stáit aonair
(“stát brataí”) a chur ar foluain agus go bhfeidhmíonn an Stát sin dlínse agus smacht ar an
árthach sin cibé áit a bhfuil sé. Baineann sé seo le freagrachtaí stát na brataí maidir le cosaint
agus caomhnú na timpeallachta mara. In ainneoin rialáil chomhchoiteann iascaigh in uiscí an
EU, is féidir le Ballstáit mar bhrat-stáit dlínse a fheidhmiú ar a gcuid soithí, ar choinníoll go
gcomhlíonann siad dlí an EU. Cuirtear é seo le hAirteagal 19 den Rialachán Bunúsach CFP a
deir “Féadfaidh Ballstát bearta a ghlacadh chun stoic éisc a chaomhnú in uiscí an Aontais ar
choinníoll go mbaineann na bearta sin ... le soithí iascaireachta a bhfuil bratach an Bhallstáit
sin ar foluain acu… atá comhoiriúnach leis na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 2, ...
[agus] tá siad ar a laghad chomh dian le bearta faoi dhlí an Aontais '. Cé go mbaineann an
fhoráil seo go docht le ‘stoic éisc a chaomhnú’, tá dlínse stáit níos leithne ann agus d’fhéadfaí
é sin a úsáid le haghaidh chosaint an chomhshaoil lena n-áirítear forálacha na Treorach um
Ghnáthóga. Arís, aithníonn sé seo gur inniúlachtaí comhroinnte is iad an comhshaol agus an
t-iascach, agus tá sé ar aon dul le hAirteagal 11 (1) den Rialachán Bunúsach ina luaitear go

Rialachán Tarmligthe an Choimisiúin (EU) 2017/1180 an 24 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe
(EU) 2017/118 agus lena mbunaítear bearta caomhnaithe iascaigh chun an comhshaol muirí a chosaint sa Mhuir
Thuaidh [2017] IO L 171/1.
ii Rialachán Tarmligthe an Choimisiúin (EU) 2017/1181 an 2 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe
(EU) 2017/117 ag bunú bearta caomhnaithe iascaigh chun an comhshaol muirí a chosaint sa Mhuir Bhailt agus
lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (EU) 2015/1778 [2017] IO L 171/30.
i
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bhfuil “cumhacht ag na Ballstáit” bearta a dhéanamh chun a gcuid oibleagáidí faoin Treoir um
Ghnáthóga a chur i bhfeidhm.78,79
Foráiltear le hAirteagal 20 (1) den Rialachán Bunúsach go bhféadfaidh na Ballstáit bearta
neamh-idirdhealaitheacha a dhéanamh chun stoic éisc a chaomhnú agus a bhainistiú agus
stádas caomhnaithe éiceachóras muirí a chothabháil nó a fheabhsú laistigh de 12 nm dá
bhunlínte. Má tá na bearta sin faoi dhliteanas dul i bhfeidhm ar shoithí iascaireachta ó
Bhallstáit eile, ní féidir iad a ghlacadh ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún,
leis na Ballstáit lena mbaineann agus leis na Comhairlí Comhairleacha ábhartha (Airteagal 20
(3)). Tá meabhrán míniúcháin ag gabháil leis an gcomhairliúchán seo a léiríonn go bhfuil na
bearta atá beartaithe neamh-idirdhealaitheach. Go hidéalach, ba cheart an cineál cur chuige
seo a leathnú chuig bearta caomhnaithe a théann i bhfeidhm ar shoithí EU eile sa EEZ agus ar
an scairbh ilchríochach.
Féadfaidh an Coimisiún limistéir aisghabhála stoic éisc a bhunú (Airteagal 8, Bunriail).
Aithníonn na Ballstáit ceantair den sórt sin atá íogair ó thaobh na bitheolaíochta de (BSAanna)
agus cuireann siad iad sin faoi bhráid an Choimisiúin, a chuir tograí ar aghaidh ansin chun
limistéar téarnaimh a chruthú. Is féidir ceantair atá íogair ó thaobh na bitheolaíochta de a
chruthú faoi phleananna ilbhliantúla. Tá limistéar amháin den sórt sin ag Éirinn: amach ón
gcósta thiar theas a cruthaíodh faoi Rialachán (EC) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle.
Chruthaigh sé seo réimeas sonrach iarrachta iascaireachta laistigh den BSA agus lasmuigh den
BSA d’árthaí iascaireachta glanta chomh maith le hiascaigh muiríní agus portán.
Bunaíonn Rialachán (EU) 2016/2336 coinníollacha sonracha maidir le hiascaireacht do stoic
domhainfharraige san Atlantach Thoir Thuaidh chomh maith le forálacha maidir le
hiascaireacht in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh thoir thuaidh. Tugtar an réimeas rochtana
domhainfharraige air seo. Rialaíonn sé seo an cineál oibreoirí a bhfuil cead acu díriú ar speicis
domhainfharraige agus socraíonn sé na coinníollacha faoinar féidir le Ballstáit ceadúnais a
eisiúint d’iascach domhainfharraige. Tá gníomhaíochtaí iascaireachta a dhíríonn ar speicis
domhainfharraige faoi réir údarú iascaireachta, a shonraíonn na speicis domhainfharraige a
bhfuil an soitheach údaraithe díriú orthu. Má ghlacann árthach speicis domhainfharraige mar
sheachghabháil, teastaíonn údarú iascaireachta uaidh seo freisin (an ‘údarú iascaireachta
seachghabhála’). Toirmisctear ar árthaí nach bhfuil ceachtar den dá údarú iascaireachta acu
iascaireacht a dhéanamh ar speicis domhainfharraige os cionn 100 kg i ngach turas
iascaireachta. Ní féidir aon údarú iascaireachta a eisiúint chun críche iascaireachta le trál bun
ag doimhneacht faoi bhun 800 méadar. Clúdaíonn Airteagal 9 ceanglais shonracha maidir le
héiceachórais mhuirí leochaileacha (VMEanna) a chosaint agus tá feidhm aige maidir le
hoibríochtaí iascaireachta a bhfuil giaranna bun faoi bhun doimhneacht 400 méadar. Ní mór
teagmhálacha ó árthaí iascaireachta le héiceachórais mhuirí leochaileacha a chomhlíonann
coinníollacha áirithe a thuairisciú do na húdaráis náisiúnta inniúla a thugann fógra don
Choimisiún ansin.
Éilíonn an EC ar chomhlacht comhairleach eolaíoch inniúil measúnú bliantúil a dhéanamh ar
réimsí inar eol go dtarlóidh VMEanna nó ar dóigh dóibh tarlú agus úsáideann an EC an
fhaisnéis seo chun liosta na VMEanna a fhorbairt lena nglacadh, a ndéantar athbhreithniú
bliantúil air. Faoin 13 Eanáir 2021, déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn tuarascálacha na
mBallstát agus comhairle eolaíoch, tionchar na mbeart atá leagtha síos sa Rialachán seo a
mheas agus socróidh sé a mhéid a bheidh na cuspóirí bainte amach. Ar bhonn na
meastóireachta, féadfaidh an Coimisiún moltaí a dhéanamh chun an Rialachán seo a leasú.
Sonraítear in Airteagal 19 (3) más rud é go dtugann an mheastóireacht le tuiscint nach
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gcomhlíonann iascaireacht le giaranna bun na cuspóirí, féadfaidh an Coimisiún togra a
thíolacadh chun an Rialachán seo a leasú agus é mar aidhm a chinntiú go ndíreofar ar
údaruithe iascaireachta d’árthaí a úsáideann trál bun nó bun- rachaidh gillnets socraithe in
éag nó cúlghairtear iad agus go gcuirtear aon bhearta is gá maidir le giaranna bun, lena náirítear fadlínte, i bhfeidhm chun cosaint na speiceas agus na VMEanna is leochailí a chinntiú.
Tugadh cosaint bhreise do VMEanna trí bhearta leasaithe caomhnaithe teicniúla i Rialachán
an EU 2019/1241. Déanann sé seo foráil maidir le bearta teicniúla a ghlacadh a chuireann
sainiúlachtaí réigiúnacha na n-iascach san áireamh tríd an bpróiseas réigiúnaithe a thug
athchóiriú CFP isteach. Deirtear in Airteagal 12, maidir le gnáthóga íogaire a chosaint, go
bhfuil sé toirmiscthe giaranna a shonraítear in Iarscríbhinn II a imscaradh laistigh de na
réimsí ábhartha atá leagtha amach san Iarscríbhinn sin. Aithnítear in Airt 12 (3) go
bhféadfaidh na Ballstáit limistéir iata nó bearta caomhnaithe eile a bhunú chun na gnáthóga
a shonraítear in Iarscríbhinn II nó do ghnáthóga íogaire eile lena n-áirítear éiceachórais
mhuirí leochaileacha a chosaint. Mar sin féin, tá sé seo de bhun na nósanna imeachta atá
leagtha síos in Airteagal 11 de Rialachán 1380/2013 an EU (CFP) agus caithfidh na bearta sin
a mholtar a bheith i gcomhréir le cuspóirí an CFP (Rialachán EU 1380/2013 Airt 2) agus a
bheith chomh dian leis na bearta i nDlí an EU, ar a laghad.
Is iad na gnáthóga leochaileacha a bunaíodh in Iarscríbhinn II de Rialachán EU 2019/1241:






Cúige Dumha Belgica
Cúige Dumha Hovland
Limistéar Iarthuaisceart Bhanc Porcupine I
Limistéar Iarthuaisceart Bhanc Porcupine II, agus
Iardheisceart Bhanc Porcupine

Laistigh de na ceantair thuas, a fhreagraíonn do na SACanna amach ón gcósta, tá sé
toirmiscthe trál bun nó líonta tarraingthe den chineál céanna, geolbhaigh tacar bun, líonta
fálaithe, líonta trammel agus fadlínte socraithe bun a úsáid.
Is é Rialachán EU 2018/2025 an píosa reachtaíochta rialaithe maidir le leithdháileadh TAC
agus cuóta speiceas domhainfharraige ar Bhallstáit an EU. Maireann saolré an Rialacháin ar
feadh tréimhse dhá bhliain i.e. na deiseanna iascaireachta do 2019 agus 2020. Ag tagairt go
sonrach don Ghainneachán Flannbhuí agus do Shiorcanna Domhain-Fharraige, foráiltear le
hAirteagal 7 go bhfuil sé toirmiscthe do shoithí iascaireachta an Aontais iascaireacht a
dhéanamh don Ghainneachán Flannbhuí in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta i
limistéir 1-10, i limistéar 12 agus i limistéar 14 de chuid ICES. Le Rialachán 1006/2008 an
EU, déantar rochtain árthaí tríú tír ar uiscí an EU a rialáil. Ceanglaítear le hAirteagal 22 den
rialachán seo ar gach árthach tríú tír, ar eisíodh údaruithe iascaireachta ina leith, forálacha an
CFP, a bhearta rialaithe agus a fhorálacha eile a rialaíonn iascaireacht ag soithí Pobail sna
criosanna iascaireachta ina bhfeidhmíonn siad a chomhlíonadh. I ndeireadh na dála tugann
sé seo éifeacht do thoirmeasc Reg 2018/2025 ar oráiste garbh mar a leagtar amach in Airteagal
7 d’árthaí tríú tír in uiscí an EU. Maidir le siorcanna domhainfharraige tá toirmeasc i bhfeidhm
freisin maidir le soithí iascaireachta EU i gceantair 5-9 ICES agus uiscí an Aontais agus
idirnáisiúnta i limistéar 10 ICES.

Liostaí de speicis atá faoi bhagairt
Foilsíonn an IUCN agus eagraíochtaí idirnáisiúnta, Eorpacha agus Éireannacha eile liostaí
dearga de speicis atá faoi bhagairt go rialta. Cé nach bhfuil na liostaí seo ceangailteach ó
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thaobh dlí, is foinse faisnéise eolaíochta iad is féidir a úsáid chun forbairt beartais a threorú.
B’fhéidir gurb iad Liostaí Dearga an IUCN na cinn is mó a bhfuil aithne agus meas orthu. Tá
sé beartaithe go mbeidh Catagóirí agus Critéir Liosta Dhearg an IUCN furasta a thuiscint agus
córas a sholáthar chun speicis atá i mbaol mór a ndíothaithe go domhanda a aicmiú.
Roinneann sé speicis i naoi gcatagóir: gan luacháil, easnamhach ó thaobh sonraí, an imní is
lú, gar do bhagairt, leochaileach, i mbaol, i mbaol go criticiúil, imithe as feidhm san fhiáine
agus in éag. Soláthraíonn na liostaí faisnéis faoi raon, méid daonra, gnáthóg agus éiceolaíocht,
úsáid agus / nó trádáil, bagairtí agus gníomhartha caomhnaithe. Úsáideann rúnaithe éagsúla
comhaontuithe idirnáisiúnta liostaí IUCN freisin chun a n-iarscríbhinní a athbhreithniú agus
a nuashonrú, m.sh., an Coinbhinsiún ar Speicis Imirceacha (CMS), an Coinbhinsiún ar
Thrádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES) agus táscairí a úsáidtear le haghaidh tuairisciú
CBD agus dul chun cinn i Cur i bhfeidhm Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG).
Le Liosta Dearg na hEorpa80 déantar Liosta Dearg an IUCN a shintéisiú agus tá na speicis sin
liostaithe ann atá faoi bhagairt díothaithe ar leibhéal na hEorpa (Pan-Eoraip agus an tAontas
Eorpach) ionas gur féidir gníomh caomhnaithe iomchuí a dhéanamh chun a stádas a fheabhsú.
Clúdaíonn siad seo amfaibiaigh, éin, iasc fionnuisce, iasc mara, moilisc agus reiptílí. Tá Liosta
Dearg d’Éanlaithe na hEorpa curtha le chéile ag Birdlife International freisin.81
Ar leithligh comhoibríonn an NPWS agus Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann
(NIEA) chun Liostaí Dearga réigiúnacha a tháirgeadh d’oileán na hÉireann. Is gníomh é seo
faoi Phlean Bithéagsúlachta Náisiúnta na hÉireann. Ábhartha don limistéar muirí tá liosta
dearg na n-iasc cartilaginous (An siorc, an sciata, an roc agus an ciméara) agus liosta dearg na
n-amfaibiaigh, reiptílí agus iasc fionnuisce. Cuireann BirdWatch Ireland tuarascáil ‘Birds of
Conservation Concern’ ar fáil go rialta freisin.

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an UN
I gClár Oibre 2030 um an Fhorbairt Inbhuanaithe (ar glacadh leis in 2015) tá 17 Sprioc
Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) sainaitheanta arb ionann iad agus gairm ar an
ngníomhaíocht chomhordaithe le bheith déanta ag gach tír chun saol an duine a fheabhsú agus
an comhshaol a chosaint gan iad a bheith ceangailteach ó thaobh dlí mar spriocanna.
Tá sé mar aidhm ag Sprioc 14 “na haigéin, na farraigí agus na hacmhainní mara a chaomhnú
agus a úsáid go hinbhuanaithe le haghaidh na forbartha inbhuanaithe." Tá an Sprioc seo
roinnte ina spriocanna agus ina dtáscairí a éilíonn “10 faoin gcéad ar a laghad de cheantair
chósta agus mhuirí a chaomhnú, atá comhsheasmhach leis an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta
agus bunaithe ar an bhfaisnéis eolaíoch is fearr atá ar fáil” faoi 2020 (Sprioc 14.5).

An Cur i bhFeidhm in Éirinn
Chomhaontaigh Éire na SDGanna a chur i bhfeidhm agus tá creat tosaigh leagtha amach aici
chun é sin a dhéanamh, i bPlean Forfheidhmithe Náisiúnta na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe 2018-2020. Is é sin an chéad cheann i sraith pleananna sa tréimhse suas go dtí
2030 agus leagtar amach ann na ranna rialtais ábhartha atá freagrach as na SDGanna agus na
Spriocanna faoi seach.82.

Éilíonn IUCN go méadófar réimse MPAanna
In 2014, rinne Comhdháil na bPáirceanna Domhanda moladh go ndéanfaí clúdach na
MPAanna a mhéadú go 30%. In 2016 ag Comhdháil Caomhnaithe Domhanda IUCN a
tionóladh i Haváí i mí Mheán Fómhair, cheadaigh baill IUCN sprioc domhanda nua do
65

MPAanna. Sonraíonn sé seo “30% de gach gnáthóg muirí” a chur i leataobh i “MPAanna
ardchosanta agus bearta caomhnaithe éifeachtacha eile bunaithe ar limistéar” faoi 2030, agus
an aidhm dheiridh ná ”aigéan lán-inbhuanaithe, nach bhfuil aon cheann acu ar a laghad 30%
de gníomhaíochtaí eastóscacha. " Cé nach bhfuil an sprioc “30% faoi 2030” seo ceangailteach
ar thíortha, is ionann é agus an sprioc is uaillmhianaí a glacadh go dtí seo do MPAanna agus
d’fhéadfadh sé rialtais a spreagadh chun MPAanna breise a ainmniú. Ag an gComhdháil um
Chaomhnú Domhanda, tháinig glaonna ar chlúdach 50% MPA ó roinnt cainteoirí ardphróifíle,
lena n-áirítear rúnaí feidhmiúcháin Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Éagsúlacht
Bhitheolaíoch.

Straitéis Bithéagsúlachta an EU
Sheol an EU a chéad Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta EU i 2006 tríd an gCumarsáid
“Cailliúint na bithéagsúlachta a stopadh faoi 2010 - agus ina dhiaidh sin - Seirbhísí
éiceachórais a chothú do leas an duine” (EC, 2006) mar aitheantas ar chaillteanas domhanda
bithéagsúlachta domhanda. Ina dhiaidh sin bhí Straitéis Bithéagsúlachta an EU 2011 (EC,
2011). Tá sé mar aidhm ag an dara ceann stop a chur le cailliúint seirbhísí bithéagsúlachta
agus éiceachórais san EU agus, de réir ghealltanais CBD, cuidiú le stop a chur le caillteanas
bithéagsúlachta domhanda faoi 2020.
I mBealtaine 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach Cumarsáid dar teideal “Straitéis
Bithéagsúlachta an EU do 2030 Ag tabhairt an dúlra ar ais inár saol” (COM (2020) 380
deiridh) ag leagan amach na mbeart a d’fhéadfadh an EU a dhéanamh chun a chinntiú go
mbeidh bithéagsúlacht na hEorpa ar an gcosán le téarnamh faoi 2030, de réir Chlár Oibre
2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe agus le cuspóirí Chomhaontú Pháras ar Athrú Aeráide.
Pléann sé na cúig phríomhspreagadh a bhaineann le caillteanas bithéagsúlachta agus molann
sé creat rialachais fheabhsaithe chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí atá fágtha, a chinntiú
go gcuirtear an reachtaíocht atá ann cheana agus na hiarrachtaí atá ann i bhfeidhm go
hiomlán. Maidir le líonra comhleanúnach limistéar cosanta, áirítear sna príomhthiomantais
atá beartaithe faoi 2030 íosmhéid 30% de limistéar farraige an EU a chosaint go dlíthiúil agus
conairí éiceolaíocha a chomhtháthú, mar chuid de Líonra Dúlra Tras-Eorpach fíor; trian ar a
laghad de limistéir chosanta an EU a chosaint go docht, agus gach limistéar cosanta a
bhainistiú go héifeachtach, cuspóirí agus bearta caomhnaithe soiléire a shainiú, agus
monatóireacht chuí a dhéanamh orthu.
Moltar sa Chumarsáid Plean Athchóirithe Dúlra EU nua a cheapadh in 2021, agus togra ann
chun spriocanna athchóirithe dúlra an EU atá ceangailteach ó thaobh dlí, chun a néiceachórais díghrádaithe a athshlánú agus go n-iarrfar ar Bhallstáit a chinntiú nach ndéanfar
aon mheath ar threochtaí caomhnaithe ná ar stádas na ngnáthóg agus na speiceas uile atá faoi
chosaint faoi 2030 (i.e. na gnáthóga agus na speicis sin atá liostaithe faoi na Treoracha um Éin
agus um Ghnáthóga araon). Aithnítear sa Chumarsáid freisin go bhfuil sé riachtanach
Comhbheartas Iascaireachta an EU, an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, na Treoracha um
Éin agus um Ghnáthóga, an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí go léir a chur chun feidhme
go huile is go hiomlán. Tá sé luaite sa Straitéis go molfaidh an Coimisiún plean gníomhaíochta
nua chun acmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint faoi 2021 agus
go mbeidh gá ann bearta bainistíochta iascaigh a chur i mbun i ngach Limistéar Muirí faoi
Chosaint de réir cuspóirí caomhnaithe atá sainithe go soiléir agus ar bhonn chomhairle
eolaíochta is fearr atá ar fáil.
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Maidir leis an rialachas, molann an Coimisiún sásra monatóireachta agus athbhreithnithe a
chur i bhfeidhm a chuimseoidh tacar táscairí comhaontaithe chun measúnú rialta ar an dul
chun cinn a éascú, agus gníomh ceartaitheach a leagan amach, más gá. Maidir leis na chéad
chéimeanna eile, leagtar amach sa Teachtaireacht seo tograí an Choimisiúin chun
bithéagsúlacht a chosaint agus a athbhunú ach caithfidh Parlaimint na hEorpa agus an
Chomhairle í a fhormhuiniú sula ndéanfar beart ar aon cheann de na gealltanais atá ann.
Tugann an Chumarsáid breac-chuntas ar na tiomantais a d’fhéadfadh an EU a ghlacadh ag
Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch in 2021 agus i
gcomhréir le fís an Náisiúin Aontaithe “maireachtáil ar aon dul leis an dúlra” faoi 2050.

Caomhnú agus Úsáid Inbhuanaithe Éagsúlacht Bhitheolaíoch
Mara na gCeantar taobh amuigh den Dlínse Náisiúnta (Conradh
BBNJ)
Ar scála domhanda, tharla ainmniú agus bainistíocht méadaithe MPA go príomha i gcriosanna
cósta cladaigh.83 Tá beagnach 8% den aigéan clúdaithe le cineál éigin ainmniúcháin, agus tá
an cion is mó díobh le fáil sna Farraigí Críche (12 mhuirmhíle).84 Tá i bhfad níos mó cosanta
(18.4%) ag limistéir mhuirí atá faoi dhlínse náisiúnta (Limistéar Eisiach Eacnamaíochta [EEZ]
amach go 200 míle farraige) ná mar atá ag Ceantair atá lonnaithe lasmuigh den Dlínse
Náisiúnta (ABNJanna nó na farraigí arda).
Cuimsíonn ceantair lasmuigh den dlínse náisiúnta thart ar 60% den aigéan domhanda, ach níl
ach 1.2% díobh clúdaithe le limistéir faoi chosaint.85 Is féidir cur síos a dhéanamh ar an
limistéar seo mar ‘coimíní domhanda, áit a dtéann prionsabal saoirse na Farraigí i bhfeidhm.
Níl dlínse aontaobhach ag aon Stát in ABNJanna agus tá bearnaí móra rialachais ar an leibhéal
idirnáisiúnta ann, lena n-áirítear an easpa creat idirnáisiúnta chun córas comhleanúnach
MPAanna a bhunú.86 Faoi láthair, tá díospóireachtaí idirnáisiúnta ann ag iarraidh bealaí a
bhunú chun an próiseas a shimpliú chun MPAanna a chruthú in ABNJ (i measc
saincheisteanna eile), trí ionstraim idirnáisiúnta atá ceangailteach ó thaobh dlí a fhorbairt faoi
UNCLOS, an Comhaontú um Chaomhnú agus Úsáid Inbhuanaithe Éagsúlacht Bhitheolaíoch
Mara Réimsí atá taobh amuigh den Dlínse Náisiúnta (Conradh BBNJ). Cuireadh tús le
caibidlíocht in 2018, agus foilsíodh an dara leagan de Chonradh BBNJ i mí Eanáir 2020.
Díreoidh an ionstraim nua ar cheithre phríomhréimse: acmhainní géiniteacha mara; uirlisí
bainistíochta limistéar-bhunaithe (ABMTanna); measúnuithe tionchair timpeallachta; agus
forbairt acmhainne agus aistriú teicneolaíochta mara. Déileáiltear le Limistéir Mhuirí faoi
Chosaint faoin téama ABMT.
Faoi láthair sainmhínítear Limistéar Muirí faoi Chosaint sa dréacht-téacs mar “limistéar muirí
atá sainithe go geografach atá ainmnithe agus bainistithe chun cuspóirí caomhnaithe agus
úsáide inbhuanaithe [bithéagsúlachta fadtéarmach] a bhaint amach [agus a thugann cosaint
níos airde ná na ceantair máguaird]."i Éilíonn Dréacht-Airteagal 16 ABMTanna a shainaithint
ar bhonn an eolais eolaíoch agus thraidisiúnta atá ar fáil, is é sin le rá an cur chuige
réamhchúraim agus éiceachórais. Beidh Páirtithe Stáit freagrach as réimsí a mholadh don
Rúnaíocht bunaithe ar eilimintí íosta a shonrófar sa chonradh. Beidh próiseas chun
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar na ABMTanna san áireamh sa chomhaontú
freisin. Saincheist athfhillteach amháin is ea an chaoi a n-oibreoidh ainmniú MPAanna leis na

Ba chóir é a thabhairt faoi deara go n-úsáidtear lúibíní cearnacha sa dréacht-téacs chun (a) cur le fios go bhfuil
dhá rogha mhalartacha nó níos mó laistigh d’fhoráil; agus (b) sa chás go bhfuil tacaíocht curtha in iúl glacadh le
rogha “gan téacs”, maidir le cuid d’fhoráil nó maidir le foráil ina hiomláine araon.
i
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próisis atá ann cheana chun ABMTanna a ainmniú lasmuigh den dlínse náisiúnta trí
Eagraíochtaí Bainistíochta Réigiúnacha Iascaigh agus Cláir Farraigí Réigiúnacha (mar
OSPAR).
Beidh iarmhairtí tábhachtacha ag an bpróiseas seo d’Éirinn toisc go sainmhínítear go teicniúil
na huiscí thar ár scairbheacha leathnaithe mar ‘farraigí arda’, mar a mhínítear i mBosca 3.

Príomhtheachtaireachtaí
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Tá ábharthacht ar leith ag an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí (MSPD) agus
ag an gComhbheartas Iascaireachta (CFP) maidir le feidhmiú MPAanna.



Glacann roinnt na n-inniúlachtaí idir an EU agus na Ballstáit maidir le hiascaigh
(eisiach - EU) agus an comhshaol (roinnte - MS + EU) ábharthacht bhreise i
gcomhthéacs MPAanna agus ní mór do gach gníomhaí é seo a thuiscint agus
iad ag dearadh agus ag dearadh MPAanna a chur i bhfeidhm.



Faoi na Rialacháin CFP, is féidir le Ballstát a iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach
bearta caomhnaithe a ghlacadh a bhaineann le gach árthach atá ag feidhmiú ina
EEZ.



Soláthraíonn IUCN, Liostaí Dearga na hEorpa agus na hÉireann faisnéis le
déanaí faoi speicis atá faoi bhagairt agus atá leochaileach atá níos
nuashonraithe ná go leor ionstraimí dlí agus ba cheart iad a úsáid chun beartais
agus caingne bainistíochta ar leith a threorú.



Is é Sprioc 14.4 de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe
“Faoi 2020, caomhnaigh 10 faoin gcéad ar a laghad de cheantair chósta agus
mhuirí, atá comhsheasmhach leis an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus
bunaithe ar an bhfaisnéis eolaíoch is fearr atá ar fáil."



Tá glaonna déanta ag an IUCN ar mhéadú i gclúdach limistéar cosanta go 30%
nó fiú 50% de cheantair mhuirí agus chósta.



Bunaíonn Straitéis Bithéagsúlachta an EU do 2030 sprioc chun 30% de limistéar
farraige an EU a chosaint faoi 2030, le cosaint dhian i bhfeidhm don tríú cuid
den limistéar sin agus cuspóirí caomhnaithe, bearta agus monatóireacht do gach
limistéar.



Go hidirnáisiúnta beidh ceanglas ann go luath chun Éagsúlacht Bhitheolaíoch
Mhuirí na Limistéar Taobh Amuigh den Dlínse Náisiúnta (BBNJ) a chosaint.

An reachtaíocht náisiúnta um limistéir faoi chosaint
In Éirinn, tá bainistíocht na timpeallachta muirí casta agus tá sé roinnte idir ranna rialtais
éagsúla. Is iad na hAchtanna um Fhiadhúlra, 1976 an píosa reachtaíochta bunaidh um
chaomhnú an dúlra agus leasaíodh é chun foráil a dhéanamh do chosaint agus do chaomhnú
fána agus flóra fiáin. Cumasaíonn na hAchtanna, arna leasú, Ceantair Oidhreachta Nádúrtha,
Tearmainn Dúlra agus Tearmainn d’Fhána a ainmniú. Is beag úsáid a baineadh as na forálacha
sna hAchtanna um Fhiadhúlra chun an comhshaol muirí a chosaint go dtí seo. Tá feidhm ag
an Acht maidir le talamh agus urthrá agus mar sin tá sé teoranta sa mhéid nach féidir leis foráil
a dhéanamh do chosaint níos faide ná 12 mhuirmhíle (i.e. thar farraigí críochacha na
hÉireann).
Mar Bhallstát den EU, éilítear ar Éirinn SPAanna agus SACanna a ainmniú faoi na Treoracha
um Éin agus faoi na Treoracha um Ghnáthóga faoi seach. Déantar forálacha an dá Threoir sin
a thrasuí i ndlí na hÉireann le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga
Nádúrtha) 2011, arna leasú (B&NH).
Tagann formhór na láithreán caomhnaithe atá ann cheana in Éirinn (seachas láithreáin
Eorpacha Natura 2000) ó na hAchtanna um Fhiadhúlra, 1976-2018. Is iad aidhmeanna an
Achta um Fhiadhúlra, 1976, ná:





foráil a dhéanamh chun fána agus flóra fiáin a chosaint agus a chaomhnú,
sampla ionadaíoch d’éiceachórais thábhachtacha a chaomhnú,
foráil a dhéanamh d’fhorbairt agus do chosaint acmhainní géime agus chun a saothrú a
rialáil, agus
na seirbhísí is gá chun aidhmeanna dá leithéid a chur i gcrích a chur i bhfeidhm.

Foráiltear leis an Acht bunaidh (1976) do chineálacha éagsúla limistéar faoi chosaint (atá
leagtha amach thíos), chomh maith le forálacha níos ginearálta maidir le héin fhiáine,
ainmhithe agus flóra a chosaint; srianta chun an fiadhúlra a chosaint; agus rialuithe ar an
trádáil fiadhúlra. Rinneadh an tAcht a leasú i 2000 chun aghaidh a thabhairt ar na laigí a bhí
sna bearta cosanta um ghnáthóige/láithreáin in Acht 1976. Mar sin, tá foráil déanta in Acht
2000 do shásra chun cosaint reachtúil a thabhairt do Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus
chun cosaint reachtúil a chur ar fáil do limistéir gheolaíochta agus gheomoirfeolaíocha
tábhachtacha. Rud ar leith atá suntasach faoi, in Acht 2000, rinneadh raon feidhme na
reachtaíochta a leathnú freisin, ionas go gclúdaítear éisc agus inveirteabraigh uisceacha leis, a
bhí eisiata ó Acht 1976.
1.2.3.1.1

Anaclainn Dúlra Reachtúla

Is ainmniúchán náisiúnta é Anaclann Dúlra Reachtúil (SNR) a arna chur i bhfeidhm ar
thalamh atá faoi úinéireacht an Stáit, ar uiscí intíre nó ceantair urthrá Stáit atá mar ghnáthóg
do speiceas nó do líon flóra nó fána ar díol spéise eolaíoch iad nó atá mar chuid d’éiceachóras
a bhfuil díol spéise iontu ó thaobh eolaíochta de, agus a mbeadh in ann buntáiste a bhaint as
bearta cosanta.
Foráiltear leis an Acht um Fhiadhúlra, 1976, arna leasú, do hanaclainn dúlra a bheith bunaithe
nó a bheith sainaitheanta, ar limistéir iad a bhainistítear go príomha chun speiceas,
coilíneachtaí, gnáthóga a chaomhnú nó le haghaidh aon ghné ar díol spéise í ó thaobh
geolaíocha, geomoirfeolaíocha de nó ar mhaithe le haon leas nádúrtha eile a mheasann an
tAire a bheith ag gabháil leis.
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Faoi Alt 15, féadfar don Aire tailte a bhunú mar thearmann dúlra ar leis an Aire nó an Stát iad.
Ní mór don chúis agus do na cuspóirí atá ag an anaclann dúlra atá á bunú nó á sainaithint ag
an Aire a bheith sonraithe agus ní mór cóip a sheoladh chuig na Coimisinéirí, an Bord Pleanála
agus chuig aon údarás pleanála a bhfuil a anaclann dúlra lonnaithe laistigh dá limistéar
feidhme.
Mar an gcéanna, faoi Alt 16, féadfaidh an tAire a aithint mar thalamh tearmainn dúlra ar le
heagraíochtaí nó daoine aonair príobháideacha é a bheith sásta, ag an duine ar spéis leis
cosaint reachtúil a fháil ar a gcuid talún, go gcomhlíonann an talamh na critéir maidir le
haitheantas agus go bhfuil an duine istigh seasamh chun an talamh a bhainistiú mar
thearmann dúlra.
Cuireann alt 12 oibleagáid ghinearálta ar Airí Stáit agus údaráis phoiblí eile talamh a bunaíodh
nó a aithnítear mar thearmann dúlra a chosaint.
Foráiltear le halt 59 go bhféadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gceadófar rochtain
phoiblí ar chúlchistí dúlra agus iad a úsáid de réir na rialachán sin.
Faoi láthair tá 78 Anaclainn Dúlra Reachtúla in Éirinn. Tá 13 cinn ann lena gcuimsítear
gnéithe muirí, agus gach aon cheann acu ag forluí le láithreáin Natura 2000 (Tábla 1.5).
Tábla 1.5 - Anaclainn Dúlra Reachtúla in Éirinn a bhfuil gnéithe muirí iontu
Anaclainn dúlra
Inbhear Bhaile Dúill

An Sceilg Mhór (Sceilg Mhichíl)

Oileán na gCánóg

Coinicéar Bhaile Thaidhg

An Sceilg Bheag

An Tiaracht

Oileán an Cháplaigh agus Ceann
Chnoc an Dúin
Cuan Chaisleán na Mainge

Loch Oighinn

Rámhainn

Oileán an Bhulla

Cuan Thrá Lí

Oileán Doire Mhóir

1.2.3.1.2

Tearmainn don Fhána

Ainmniúchán náisiúnta is ea Tearmann don Fhána le haghaidh ceantar ina bhfuil an chosaint
shonrach speiceas ainmhí amháin nó níos mó ag teastáil. Foráiltear le halt 17 den Acht um
Fhiadhúlra 1976, arna leasú leis an Acht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000 go bhféadfar don Aire
talamh a ainmniú mar thearmann d’ainmhithe agus don fhlóra agus bearta cosanta a chur i
bhfeidhm ina leith le hOrdú Aireachta. Ní mór dul i mbun comhairle le húdaráis phoiblí roimh
ré agus fógra a thabhairt d’úinéir nó d’áititheoir na talún agus don phobal i gcoitinne ionas go
mbeidís in ann agóid a dhéanamh ina leith. Féadfar cúiteamh a íoc le duine a bhfuil leas aige
sa talamh nó os a chionn as aon laghdú ar an luach mar gheall ar an ainmniúhán. Foráiltear le
halt 59 go bhféadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gceadófar rochtain phoiblí ar an
tearmann nó a úsáid a mhéid is gá chun go mbeidh éifeacht iomlán ag an ordú ainmniúcháin
ábhartha.
Faoi láthair tá seacht Tearmann d’Fhána in Éirinn agus is oileáin nó aillte iad uile a bhfuil
tábhacht ag baint leo d’éin mhara a phórú agus forluí le suíomhanna sa líonra SPA.
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Tábla 1.6 - Tearmainn don Fhána in Éirinn
Tearmainn don Fhána
Oileán Mhuire

Cloch Dábhiolla

An Seancheann

An Tarbh

Corrán Binne

Aillte an Mhothair

Carraig na gCoileach

1.2.3.1.3

Limistéir Oidhreachta Nádúrtha

Is éard atá i Limistéar Oidhreachta Nádúrtha (NHA) limistéar ar fiú é a chaomhnú do speiceas,
pobail, gnáthóga, tírghnéithe nó gnéithe geolaíochta nó geomoirfeolaíocha amháin nó níos
mó, nó mar gheall ar a éagsúlacht tréithe nádúrtha. Moladh suíomhanna cósta / mara mar
NHAanna ach níor ainmníodh aon cheann acu fós.
Déantar NHAanna a ainmniú le hOrdú an Aire faoi Alt 18 den Acht um Fhiadhúlra (Leasú),
2000, tar éis comhairliúcháin phoiblí a bheith déanta i gcomhar le húinéir na talún agus leis
an bpobal i gcoitinne. Féadfar go n-áireofaí le hOrdú um Oidhreacht Nádúrtha bearta chun an
limistéar oidhreachta nádúrtha a chosaint, mar shampla srianta a chur le hoibreacha áirithe a
dhéanamh ann, agus ceanglas a chur cead a lorg le haghaidh aon obair a d’fhéadfadh dochar a
dhéanamh do na gnéithe cosanta. Tugtar cosaint áirithe freisin do NHAanna nach bhfuil
ainmnithe go dtí seo ach a bhfuil fógra eisithe ag an Aire ina luaitear go bhfuil sé beartaithe
iad a ainmniú.
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Bosca 5: Anaclann Dúlra Loch Oighinn, Co. Chorcaí
Rinneadh Loch Oighinn a fhógairt le bheith ina anaclann dúlra i 1981. Cuimsítear leis an
ainmniúchán sin ‘urthrá, uiscí agus grinneall farraige Loch Oighinn’, agus féachann sé le
‘caomhnú an éiceachórais mhuirí a chinntiú’. Mar gheall air seo, rinneadh Loch Oighinn
mar an chéad anaclann dúlra in Éirinn a bheith dírithe ar éiceachóras muirí. Tá an
anaclann dúlra seo clúdaithe leis na Rialacháin um Anaclann Dúlra (Loch Oighinn), 1981
(IR Uimh. 207/1981) ina sonraítear, mar shampla, teorainneacha ar úsáid bád sa Loch, go
dteastaíonn ceadanna le haghaidh na taighde, ag tumadóirí agus le haghaidh roinnt
gníomhaíochtaí fóillíochta eile. Cé go dtoirmisctear aon fhlóra nó fána a thógáil ón áit gan
chead, tá roinnt cineálacha den iascaireacht áineasa ainmnithe le bheith díolmhaithe ón
gcoinníoll sin. Ní le fada an lá arbh éigean d’úsáideoirí tuairisciú chuig airíoch oifigiúil
Loch Oighinn, ach tar éis dó bás a fháil níl an folúntas sin líonta, áfach. Tugadh cearta
iascaireachta traidisiúnta don aon teaghlach amháin bád beag a úsáid chun cloicheáin a
ghabháil (Palaemon serratus) i Loch Oighinn le linn séasúr srianta (idir mí Mheán
Fómhair agus mí na Nollag, gach bliain). Mar sin féin, mar gheall ar ghabhálacha neamhintuartha agus íseal cloicheán, áfach, ní tharlaíonn an ghníomhaíocht iascaireachta sin i
gcónaí.
Tagann ainmniúchán Loch Oighinn mar anaclann dúlra sna sála ar stair fhada den taighde
allamuigh a bheith déanta ar an láithreán, rud a fhágann go raibh tréithe maithe curtha
síos ar roinnt de na gnáthóga a ghabhann leis an Loch, lena n-áirítear an fánsruth taoide
ann agus an fhoraois cheilpeanna atá gaolmhar leis. Is imchuach measartha domhain
(50m) é an Loch, le haillte faoi uisce, ceantair dríodair, agus éagsúlacht idir gnáthóga
scuabtha reatha agus foscadh. Tá an leibhéal éagsúlachta gnáthóige seo le fáil i limistéar
réasúnta beag (~0.5 km2). I gcomparáidí atá déanta le láithreáin eile, tá sé tugtha le fios
gur ceantar é ina bhfuil fíor-éagsúlacht ann agus gurb é sin atá i gceist leis an líon fada
speiceas atá sonraithe don Loch, seachas ráta ard bailiúcháin (Bell agus Barnes 2000).
Tá roinnt staidéar fadtéarmach ann ina léirítear go bhfuil athruithe tagtha ar an
éiceolaíocht sa Loch. Tá sé deacair éifeacht ‘anaclainn mhuirí’ a shainaithint, áfach. Níor
stopadh aon fhómhar dian ag tráth an ainmniúcháin. Tá sé deacair na cúiseanna a
d’fhéadfadh a bheith ag athruithe ar an líon speiceas le himeacht ama a réiteach de réir
mar a bhíonn tionchar ag fachtóirí cosúil leis an athrú aeráide, an saibhriú cothaithigh agus
leitheadúlacht an ghalair. Thángthas ar an gconclúid in Trowbridge et al. (2019), mar
shampla, go raibh roinnt próiseas ag rialú líon na gcuán corcra ann, lena n-áirítear roinnt
póitseála a bhí ag leanúint ar aghaidh.
I measc na gnéithe dea-fhorbartha a ghabhann le hanaclann dúlra Loch Oighinn, tá an
tionchar cultúrtha atá aige agus na naisc atá leagtha síos ann leis an bpobal in Iarthar
Chorcaí. Tá siad seo le feiceáil sa taispeántas ar Loch Oighinn ag Ionad Oidhreachta an
Sciobairín. Tá fianaise starógach ann ina dtugtar le fios go bhfuil méadú tagtha ar an méid
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1.2.3.1.4

Tearmainn Éanlaithe Fiáine

Is éard atá is Tearmann Éanlaithe Fiáine ann ná limistéar ina bhfuil cosc curtha ar éin fhiáine
a lámhach. Leis na hOrduithe um Fhiadhúlra (Éin Fhiáine) (Séasúir Oscailte) 1979 go 2012
ceadaítear fiach éan géime fiáine ag amanna áirithe i rith na bliana. Eisítear na hOrduithe seo
faoi Alt 24 den Acht um Fhiadhúlra 1976.i
Tá críocha áirithe talún fágtha amach ó na hOrduithe, rud a chiallaíonn nach gceadaítear éin
fhiáine a fhiach laistigh de na ceantair eisiata sin. Sna limistéir seo, ligtear d’éin géime a bheith
fágtha sochar gan a bheith curtha isteach orthu chun ligean dóibh scíthe agus beathú, agus is
gnách go dtugtar ‘tearmann éanlaithe fiáine’ orthu. Go dtí seo, tá 68 limistéar de thalamh stáit
agus den talamh príobháideach eisiata ó orduithe séasúir oscailte na n-éanlaithe fiáine, agus
roinnt mhaith díobh gur láithreáin chósta iad.ii
1.2.3.1.5

Páirceanna Náisiúnta

Tá sé Pháirc Náisiúnta curtha i mbun in Éirinn.iii Faoi láthair, níl gnéithe cósta nó mara ag aon
cheann de na Páirceanna Náisiúnta in Éirinn. Níl aon tacaíocht dlí acu seo ach amháin Páirc
Náisiúnta Chill Airne (trí Acht Páirce Cuimhneacháin Bourn Vincent, 1932 agus an ionstraim
reachtúil a ghabhann leis). Is beag nach bhfuil na páirceanna náisiúnta faoi úinéireacht an
Stáit go huile is go hiomlán.
Tá na tréithe seo a leanas atá molta san Aontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN)
i 1969 ag gabháil leis na páirceanna náisiúnta uile in Éirinn:






I gcás nach n-athraítear éiceachóras amháin nó níos mó mar gheall ar shaothrú agus slí
bheatha an duine daonna; i gcás ina bhfuil spéis speisialta eolaíoch, oideachasúil agus
áineasa ag speicis plandaí agus ainmhithe, ag láithreáin gheomoirfeolaíocha agus ag
gnáthóga nó ina bhfuil tírdhreach nádúrtha áille;
Sa chás go bhfuil bearta déanta ag an údarás is airde inniúla sa tír chun saothrú nó slí
bheatha sa limistéar iomlán a chosc nó a dhíchur a luaithe agus is féidir agus urraim a
thaispeáint do na ngnéithe éiceolaíocha, geomoirfeolaíocha nó aeistéitiúla atá mar údar
leis a bheith curtha i mbun a chur i bhfeidhm go héifeachtach;
Sa chás go gceadaítear do chuairteoirí dul isteach ann, faoi choinníollacha speisialta, chun
críocha inspioráideacha, oideachasúla, cultúrtha agus áineasa.

Déanann an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra (NPWS) sa Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta na Páirceanna Náisiúnta a bhainistiú, a chothabháil agus a
fhorbairt.
1.2.3.1.6

Bunaíocht “Tearmann Míolta Móra agus Deilfeanna 1991”

D’fhógair rialtas na hÉireann Tearmann Míolta Móra agus Deilfeanna an 7 Meitheamh 1991
laistigh de theorainneacha eisiacha iascaigh an Stáit (i.e. 200 nm), ag tarraingt ar na forálacha
Arna leasú le hAlt 33 den Acht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000.
Tá na limistéir seo sonraithe i gCuid I den Dara Sceideal d’Ordú 1979 (I.R. Uimh. 192/1979), arna leasú le I.R.
Uimh. 229/1980, le I.R. Uimh. 266/1982 agus le I.R. Uimh. 221/1989 (féach an liosta ag
https://www.npws.ie/protected-sites/wildfowl-sanctuaries). Níl an próiseas chun limistéar nua a roghnú le
heisiamh ó na hOrduithe leagtha amach sna hAchtanna um Fhiadhúlra, an próiseas chun é a chur i mbun ach
oiread. Ba é an uair dheireanach ar cuireadh limistéar nua leis i 1989, leis an Ordú um Fhiadhúlra (Éin Fhiáine)
(Séasúir Oscailte) (Leasú), 1989 (I.R. Uimh. 221/1989).
iii Páirc Náisiúnta Bhaile an Chonaill (Co. Mhaigh Eo), Páirc Náisiúnta Bhoirinn (Co. an Chláir), Páirc Náisiúnta
Chonamara (Co. na Gaillimhe), Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha (Co. Dhún na nGall), Páirc Náisiúnta Chill Airne
(Co. Chiarraí) agus Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin.
i

ii
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dlíthiúla atá san Acht um Fhiadhúlra, 1976 agus san Acht um Iascach Míolta Móra, 1937.87
Faoin dara Acht luaite rinneadh seilg míolta móra laistigh de 200 míle farraige a chosc.
Rinneadh é a leasú i 1982 chun an chosaint a leathnú ionas go gclúdaítear gach uile speiceas
de chéiticigh. Leis an Acht um Fhiadhúlra, 1976 tá cosaint tugtha do chéiticigh chomh maith
ón bhfiach, ach téann sé seo níos faide sa mhéid go gcosnaíonn sé speicis dá leithéid ón “gcur
isteach toiliúil” a meastar go n-áirítear leis an cur isteach ar a ngnáthóg agus a limistéir
phórúcháin, cé go bhfuil na cumhachtaí seo teoranta don urthrá (12 mhuirmhíle). Anois tá na
speicis chéiticeacha go léir áirithe in Iarscríbhinn IV den Treoir um Ghnáthóga.
D’fhéadfaí féachaint ar an Tearmann Míolta Móra agus Deilfeanna mar tionscnamh le teideal
mícheart ar roinnt bealaí éagsúla: is féidir a rá go dtugtar leibhéal ard cosanta le fios leis an
bhfocal tearmann, ach ní raibh ordú foirmiúil ainmniúcháin láithreáin i gceist leis an dearbhú
(atá coibhéiseach leis an méid a tharlaíonn sna hainmniúcháin a dhéantar sa lá atá inniu ann)
nó le haon bhearta bainistíochta sonracha, ina ionad sin, bhí siad ag brath go huile is go
hiomlán ar na forálacha reachtacha a bhí ann ag an am sin.

Príomhtheachtaireachtaí


Leis na hAchtanna um Fhiadhúlra, arna leasú, déantar foráil d’ainmniúchán
limistéarbhunaithe chun críche an chaomhnaithe ar an urthrá (an trá ard-uisce
suas go dtí an teorainn 12 nm).



Is cosúil nach mbaintear go leor úsáide as an ainmniúcháin faoi na hAchtanna
um Fhiadhúlra, arna leasú, chun cosaint a thabhairt don timpeallacht mhuirí agus
tá siad teoranta i dtéarmaí a raon feidhme geografach. Is féidir é sin a mhíniú go
páirteach i dtéarmaí cur i bhfeidhm na Treorach um Éin agus na Treorach um
Ghnáthóga araon, a bhí idir láimh ag an am céanna.



Faoi láthair, níl gnéithe cósta nó mara ag aon cheann de na Páirceanna
Náisiúnta in Éirinn.



Níl aon fhoráil ann faoi láthair i ndlí na hÉireann chun Páirceanna Náisiúnta a
bhunú.
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An líonra reatha de limistéir faoi chosaint in Éirinn
Mar thoradh ar na spreagthaí beartais agus na hionstraimí reachtacha thuasluaite, go príomha
na Treoracha um Éin agus na Treoracha um Ghnáthóga, tá líonra limistéar muirí in Éirinn
cheana féin atá faoi chosaint chun speicis agus/nó gnáthóga a chaomhnú. Oireann na
láithreáin seo leis na coinníollacha de réir na sainmhínithe atá le fáil i gCuid 1.1.7 agus
comhfhreagraíonn an formhór díobh le Catagóir IV IUCN.
Cuimsíonn líonra reatha na hÉireann de limistéir chosanta sa timpeallacht mhuirí na
suíomhanna SPA agus SACanna sin a bhfuil gnéithe mara acu. Tá láithreáin ann atá ainmnithe
faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra freisin, ainmníodh iad ar líonra OSPAR nó faoi
Choinbhinsiún Ramsar. Tugann siad seo leibhéil éagsúla cosanta do ghnáthóga agus do speicis
éagsúla agus ní oirfeadh gach ceann acu don sainmhíniú ar MPA. Ainmnítear gach ceann acu
freisin mar SACanna agus / nó SPAanna, a thugann cosaint dlí dóibh. Mar sin, agus an
ranníocaíocht ceantair i dtreo spriocanna MPA á ríomh, is féidir limistéar muirí líonra Natura
2000 na hÉireann a úsáid mar sheachfhreastalaí do limistéar iomlán MPAanna na hÉireann.
Nuair a thuairiscítear limistéar muirí líonra Natura 2000 na hÉireann don Choimisiún
Eorpach tugtar achar iomlán láithreán Natura 2000 go léir laistigh den limistéar muirí (i.e.
faoi bhun an mheánmharc ard-uisce). Mar thoradh air seo tá 9,867 km2 san iomlán do
SACanna, 1,717 km2 do SPAanna agus achar iomlán de 10,420 km2 do shuíomhanna mara
Natura 2000. Ní hé an limistéar iomlán suim limistéar muirí an SAC agus limistéar muirí an
SPA toisc go bhfuil réimsí forluí ann. Tá céatadán i bhfad níos mó de cheantair chósta agus
inbhir ainmnithe faoi láthair ina limistéir faoi chosaint, agus líon níos lú díobh ainmnithe agus
an clúdach teoranta ann i gceantair amach ón gcósta (Figiúr 1.9 agus Figiúr 1.10).
Ainmnítear suíomhanna Natura 2000 chun gnáthóga agus speicis shonracha a chosaint agus
déantar iad a bhainistiú chun na leasanna cáilitheacha sin a chosaint. Is féidir cuid de na
gnáthóga agus na speicis seo a mheas le bheith muirí i ndáiríre (na ceithre speiceas atá
liostaithe i Tábla 1.2, mar shampla); mar sin féin, tá go leor cinn eile atá le fáil ar theorainn na
talún/na farraige (m.sh. gnáthóga cosúil le murlaigh cósta) nó a léiríonn speicis ina bhfuil
timpeallachtaí mara agus talún araon mar ghnéithe tábhachtacha dá ngnáthóg (m.sh. éin
mhara pórúcháin a neadaíonn ar aillte, nó éisc imirceacha).
San fhardal seo, tá líon teoranta SACanna / SPAanna ann do speicis agus do ghnáthóga a
thuairiscítear mar ghnáthóga mhuirí i dtreoirlínte tuairiscithe Natura 2000 (Tábla 1.2), agus
tá siad le feiceáil i liostaí na SACanna agus na SPAanna atá curtha ar fáil in 0 agus tá achoimre
orthu ar fáil i Figiúr 1.9 agus i Figiúr 1.10 thíos. Féadfar breithniú breise a dhéanamh ar
rannchuidiú na SACanna agus na SPAanna atá ann cheana féin agus atá ainmnithe do
ghnáthóga cósta líonra MPA na hÉireann, toisc go bhfuil roinnt láithreán ainmnithe do
ghnáthóga agus speicis chósta a bhfuil comhpháirteanna talún agus mara araon iontu (féach
Cuid 3.6.2).
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Figiúr 1.9 - Dath Dearg ar na Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACanna) agus dath gorm ar na
Limistéir Faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) atá ainmnithe mar gheall ar ghnéithe muirí agus
teoranta don mheánlíne ard uisce ionas nach dtaispeánfar ach amháin an chuid muirí de na
láithreáin sin. Ní thaispeántar láithreáin amach ón gcósta ionas go mbeifear in ann na mionsonraí
cósta a fheiceáil agus, ina ionad sin, tá siad le feiceáil i Figiúr 1.10.
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Figiúr 1.10 - Na Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACanna) uile in Éirinn atá ainmnithe mar
gheall ar ghnéithe muirí, lena n-áirítear láithreáin amach ón gcósta agus gar don chladach,
teoranta suas go dtí an meánlíne ard uisce.

Príomhtheachtaireachtaí


Faoi láthair tá líonra limistéar muirí faoi chosaint de 10,420 km2 ag Éirinn, a
chuimsíonn 2.13% dá limistéar muirí iomlán de 488,762 km2.



Tá gach láithreán sa líonra seo mar chuid de líonra Natura 2000, ainmnithe mar
gheall ar leasanna cáilitheacha ar leith agus tá siad faoi faoi chosaint go príomha
le Treoir um Éin agus le Treoir um Ghnáthóga an EU, cé go gcumhdaítear roinnt
limistéir le hionstraimí náisiúnta nó idirnáisiúnta eile freisin.



Tá céatadán i bhfad níos mó de cheantair chósta agus inbhir ainmnithe faoi
láthair ina limistéir faoi chosaint, agus líon níos lú díobh ainmnithe agus an
clúdach teoranta ann i gceantair amach ón gcósta.
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Ionstraimí eile a bhaineann le bainistíocht timpeallachta
muirí
Tá réimse leathan reachtaíochta agus beartais idirnáisiúnta agus náisiúnta ann a rialaíonn
gníomhaíochtaí agus tionscail mhuirí. Leis seo, áirítear cuid mhaith reachtaíochta agus
bheartais EU, mar shampla an Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta, an Treoir um
Straitéis um Measúnú Comhshaoil, an Treoir um Uisce Snámha agus an Treoir um Uisce
Sliogéisc. Is féidir le gníomhaíochtaí talamh tionchar diúltach a imirt ar thimpeallachtaí
fionnuisce agus mara, agus tugtar aghaidh orthu siúd le hionstraimí cosúil leis an gCreatTreoir Uisce, an Treoir maidir le Níotráití agus an Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbeach.
Níl MPAanna scoite amach ón timpeallacht mhuirí níos leithne, agus tá an t-idirghníomhú idir
dlíthe agus beartais éagsúla an EU, agus naisc le gníomhaíochtaí ar talamh agus a
mbainistíocht, tábhachtach chun MPAanna a bhunú, a bhainistiú agus a rath.

Príomhtheachtaireachtaí


78

Tá raon leathan reachtaíochta mar bhonn agus taca le bainistíocht
gníomhaíochtaí a mbíonn tionchar acu ar an muirthimpeallacht trí chur chuige
nach bhfuil bunaithe ar cheantair ach a bhféadfadh impleachtaí a bheith acu
maidir le bithéagsúlacht mhuirí a chaomhnú.

Tábla 1.7- Achoimre ar an reachtaíocht agus na beartais a éilíonn ainmniú limistéir faoi
chosaint i limistéar muirí na hÉireann
Foinse

Cuspóirí agus
sainmhínithe
Na Náisiúin Aontaithe

Sprioc MPA

An Cur i bhFeidhm in
Éirinn

Coinbhinsiún UN
ar an Éagsúlacht
Bhitheolaíoch,
1992

Ba cheart líonraí
ionadaíocha agus
bainistithe go
héifeachtach MPA a
chur i bhfeidhm faoi
2012, chun 10% de
gach aon cheann de na
réigiúin mhuirí ar an
domhan a chaomhnú
go héifeachtach.

Tá níos lú ná 2.5% de
limistéar muirí na
hÉireann ainmnithe chun
críocha caomhnaithe.

Plean
Straitéiseach
CBD 2011-2020

Deireadh a chur le
cailliúint na
bithéagsúlachta.
--Is éard is limistéar faoi
chosaint ann ná
“limistéar atá sainithe
go geografach, atá
ainmnithe nó rialaithe
agus bainistithe chun
sainchuspóirí
caomhnaithe a bhaint
amach” (Airteagal 2
CBD)
--Limistéar muirí faoi
chosaint:
“Aon limistéar
ainmnithe laistigh den
timpeallacht mhuirí, nó
gar léi, mar aon lena
uisce forluí agus na
flóra, fána, gnéithe
stairiúla agus cultúrtha
a ghabhann léi, atá
áirithe tríd an
reachtaíocht nó le
modhanna éifeachtacha
eile, lena n-áirítear an
sean-nós, agus de
thoradh air sin go
bhfuil an éagsúlacht
mhuirí/chósta atá le
fáil ann níos airde i
gcodarsnacht leis na
limistéir eile
mórthimpeall air."

An Plean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta Náisiúnta
Údarás freagrach: DHLGH
(NPWS)

Sonraítear in Airteagal
8 (a) gur cheart do
pháirtithe
conarthacha:
“Córas limistéar nó
limistéar cosanta a
bhunú inar gá bearta
speisialta a dhéanamh
chun éagsúlacht
bhitheolaíoch a
chaomhnú”
Sprioc Aichi 11:
“Faoi 2020, beidh ar a
laghad 17% de
limistéir uisce talún
agus intíre agus 10%
de cheantair chósta
agus mhuirí á
gcaomhnú, go háirithe
ceantair a bhfuil
tábhacht ar leith ag
baint leo le haghaidh
seirbhísí
bithéagsúlachta agus
éiceachórais, trí
chórais atá bainistithe
go héifeachtach agus
go cothrom, atá
ionadaíoch ó thaobh
na héiceolaíochta de
agus limistéir faoi
chosaint atá deanasctha chomh maith
le bearta caomhnaithe
éifeachtacha eile
limistéar-bhunaithe,
agus atá comhtháite
sna tírdhreacha agus

An Plean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta Náisiúnta
Údarás freagrach: DHLGH
(NPWS)
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sna muirdhreacha i
gcoitinne."
Spriocanna
Forbartha
Inbhuanaithe an
UN (nach bhfuil
ceangailteach ó
thaobh dlí)

Sprioc 14 An Saol Faoi
Uisce

Sprioc 14.5 - Faoi
2020, 10 faoin gcéad
ar a laghad de limistéir
chósta agus mhuirí a
bheith caomhnaithe,
ar aon dul leis an dlí
náisiúnta agus leis an
dlí idirnáisiúnta agus
bunaithe ar an
bhfaisnéis eolaíoch is
fearr atá ar fáil

Plean Forfheidhmithe
Náisiúnta 2018-2020
Údarás freagrach: DCCAE
/ uile-rialtas a bhaineann
lena bhfeidhmeanna
(DHLGH freagrach as
Sprioc 14)

Anaclainn
Bhithsféir de
chuid UNESCO

Ní ionann Anaclann
Bithsféir agus fíoranaclann dúlra, is éard
is cuspóir leo ná an
fhorbairt inbhuaine a
éascú laistigh de
chriosanna áirithe ar a
dtugtar ‘croí-limistéir’
don chaomhantas.

Líonra domhanda le
haghaidh na taighde,
an oideachais agus na
hoiliúna. Croí-chrios
chun éiceachórais
nádúrtha a chosaint go
docht; crios
maolánach atá
beartaithe chun na
tionchair ar an gcroíchrios a laghdú agus
crios idircriosa don
fhorbairt
inbhuanaithe.

Anaclann Bithsféir Bhá
Bhaile Átha Cliath

Coinbhinsiún
Oidhreachta
Domhanda
UNESCO

Féachann sé leis an
oidhreacht chultúrtha
agus nádúrtha a
shainaithint, a chosaint
agus a chaomhnú ar
fud an domhain sa chás
go meastar í a bheith
luachmhar don chine
daonna.

Cosnaíonn Láithreáin
Oidhreachta
Domhanda oidhreacht
nádúrtha agus
chultúrtha an
domhain. Cuimsíonn
an Liosta Oidhreachta
Domhanda 50 áit
aigéin uathúil ar fud
37 tír ach níl aon
cheann in Éirinn.
Aithnítear iad seo as a
mbithéagsúlacht
mhuirí uathúil, a néiceachóras uatha, a
bpróisis gheolaíochta
uathúla nó a náilleacht dosháraithe.

Láithreán Oidhreachta
Domhanda Sceilg Mhichíl

An Coinbhinsiún
ar Bhogaigh a
bhfuil Tábhacht
Idirnáisiúnta leo
go háirithe mar
Ghnáthóg Éan
Uisce
(Coinbhinsiún
Ramsar, 1971)

Bogaigh a chaomhnú,
go háirithe le haghaidh
éin uisce

Ní mór do na páirtithe
conarthacha láithreáin
bhogaigh a roghnú a
bhfuil tábhacht
idirnáisiúnta ag
gabháil leo le bheith
ainmnithe, bíodh an
tábhacht atá i gceist
leis sin ag baint le héin
uisce atá ina gcónaí
iontu nó mar gheall ar
an dea-shampla atá

Tá 45 láithreán Ramsar in
Éirinn, agus tá gnéithe
mara nó cósta ag 22 díobh
siúd. Gach aon láithreán
Ramsar, is láithreán
Natura 2000 é chomh
maith.
Clúdach Dhlíthiúil: Níl aon
chlúdach dlíthiúil* (ach tá
cosaint ann mar gheall ar
ainmniúcháin eile, mar
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Clúdach Dhlíthiúil: Níl aon
chlúdach ann* (ach
clúdaítear é le forálacha
agus ainmniúcháin faoi na
hAchtanna Fiadhúlra,
1976-2012, agus tríd a
bheith ainmnithe mar SPA)
Údarás freagrach: DHLGH

Clúdach Dhlíthiúil: Níl aon
chlúdach dlíthiúil* (ach tá
sé clúdaithe leis na
hAchtanna um
Séadchomharthaí
Náisiúnta 1930-2004, leis
an Acht um Fhiadhúlra
1976 agus 2000, agus leis
na hAchtanna Pleanála
agus Forbartha)
Údarás freagrach: DHLGH

ann de ghnáthóg
bhogaigh ar leith.

SPA faoi Threoir um Éin an
EU den chuid is mó).
Údarás freagrach: DHLGH
(NPWS)

(1) faoi 2012, chun
líonra ionadaíoch
MPAanna, lena náirítear éiceolaíoch, a
chinntiú, agus na
farraigí arda san
áireamh leis sin;
2) faoi 2016, a
chinntiú go ndéantar
bainistíocht mhaith ar
an líonra agus go
mbeidh na bearta
iomchuí curtha i
gcrích agus i bhfeidhm
araon.

Tá 19 MPA OSPAR in
Éirinn, agus is ionann an tachar iomlán i gceist leo
agus timpeall 4,136 km2
(Aguisín). Roghnaítear na
láithreán chun an
bhithéagsúlacht a chosaint,
go háirithe na
speicis/gnáthóga ag seo a
leanas: réileáin láibe
idirthaoideacha,
scairbheacha Lophelia
pertusa, beirtreacha maërl,
birtreacha Zostera, agus an
muc mhara Phocoena
phocoena.
Clúdach Dhlíthiúil: Níl aon
ann*. (Níl aon reachtaíocht
in Éirinn mar bhonn leis
an ainmniú láithreán
OSPAR ach is láithreáin
SAC iad na 19 MPA
OSPAR).
Údarás freagrach: DHLGH

Líonra éiceolaíoch
comhleanúnach de
cheantair speisialta a
chur i mbun faoin
teideal Natura 2000.
Limistéir Faoi
Chosaint Speisialta
(SPAanna) a ainmniú

Cuimsíonn líonra SPA na
hÉireann 570,000 ha de
ghnáthóga muirí agus de
ghnáthóga talún.

Coinbhinsiún Réigiúnach na Mara
Moladh OSPAR
2003/3
Líonra MPA a
bhunú atá
comhsheasmhach
le sprioc CBD do
réigiúin
éiceolaíocha
mara agus cósta
atá caomhnaithe
go héifeachtach

Ciallaíonn “limistéar
muirí faoi chosaint ”
limistéar laistigh den
limistéar muirí ar
tionscnaíodh bearta
cosanta, caomhnaithe,
aisiríoch nó
réamhchúraim dó, atá
comhsheasmhach leis
an dlí idirnáisiúnta
chun speicis, gnáthóga,
éiceachórais nó próisis
éiceolaíocha na
timpeallachta mara a
chosaint agus a
chaomhnú. (Foinse:
Moladh OSPAR
2003/03)

Reachtaíocht agus beartais an EU
Treoir um Éin
1979 (arna leasú)

An bhithéagsúlacht a
chinntiú trí ghnáthóga
agus speicis a
chaomhnú.
Gan aon sainmhíniú ar
cad is SPA, ach tá cur
síos déanta air mar
limistéar chun an
speiceas éan atá
liostaithe in
Iarscríbhinn I a
chaomhnú, sa limistéar
geografach farraige
agus talún ina bhfuil
feidhm ag an Treoir,
agus maidir le speicis
imirceacha a bhíonn sa
limistéar ar bhonn
rialta ach nach bhfuil

Clúdach dhlíthiúil: Tá ann.
Tá sé trasuithe i ndlí na
hÉireann le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Éin agus Gnáthóga
Nádúrtha) 1997 (arna
leasú 2011-2015) (Na
Rialacháin B&NH).i
Údarás freagrach: DHLGH
(NPWS)

I.R. Uimh. 477 de 2011, arna leasú le I.R. Uimh. 290 de 2013, le I.R. Uimh.499 de 2013, agus le I.R. Uimh. 355
de 2015. Rinne IR Uimh. 477 de 2011 cúlghairm ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha)
1997 (IR Uimh. 94 de 1997), agus a leasuithe, agus freisin Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus
Gnáthóga Nádúrtha) (Rialú Gníomhaíochtaí Áineasa) 2010 (IR 293 de 2010).
i
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liostaithe in
Iarscríbhinn I freisin.
An Treoir um
Ghnáthóga, 1992

An bhithéagsúlacht a
chaomhnú trí
cheanglas bearta a
dhéanamh chun
gnáthóga nádúrtha
agus speicis fhiáine atá
liostaithe sna
hIarscríbhinní a
ghabhann leis an Treoir
a chothabháil nó a
athbhunú ag stádas
caomhnaithe fabhrach.

Líonra éiceolaíoch
comhleanúnach de
cheantair speisialta a
chur i mbun faoin
teideal Natura 2000.
Limistéir
Chaomhantais
Speisialta (SACanna) a
ainmniú le haghaidh
Iarscríbhinn I agus
Iarscríbhinn II.

Tá 90 SAC roghnaithe in
Éirinn mar
ghnáthóg/speiceas muirí
agus cósta Iarscríbhinn I
agus II.

Straitéis
Bithéagsúlachta
an EU suas go dtí
2030

Plean fadtéarmach
chun an dúlra a
chosaint agus an
díghrádú éiceachóras a
aisiompú

Togra chun 30% ar a
laghad de limistéar
muirí an EU a
chosaint go dlíthiúil
agus conairí
éiceolaíocha agus
Plean Athchóirithe
Dúlra an EU a
chomhtháthú, lena náirítear spriocanna atá
ceangailteach ó
thaobh dlí de in 2021

Ní mór do Pharlaimint na
hEorpa straitéis an
Choimisiúin a rith sula
bhféadfar na tograí a
ghabhann leis a bheith
curtha i bhfeidhm.

An Treoir Réime
um Straitéis
Mhuirí

Dea-Stádas Comhshaoil
a bhaint amach nó a
chothabháil

Airteagal 13(4)
“Áireofar i gcláir
bhearta arna mbunú
de bhun an Airteagail
seo bearta cosanta
spásúla, a chuirfidh le
líonraí
comhleanúnacha agus
ionadaíocha limistéar
muirí faoi chosaint, a
chumhdóidh go
leordhóthanach
éagsúlacht na gcomhéiceachóras, amhail
réimsí speisialta
caomhnaithe de bhun
na Treorach um
Ghnáthóga, limistéir
chosanta speisialta de
bhun na Treorach um
Éin, agus limistéir
mhuirí faoi chosaint
mar a
chomhaontaíonn an
Comhphobal nó na
Ballstáit lena
mbaineann faoi
chuimsiú na
gcomhaontuithe
idirnáisiúnta nó
réigiúnacha ar
páirtithe iontu iad. "

Cuimsítear le Clár Beart na
hÉireann an méid seo a
leanas a bhaineann le
MPAanna [agus na
Tuairiscitheoirí a
ghabhann leo]:
Leanúint le
comhleanúnachas líonra
limistéar muirí faoi
chosaint in Éirinn a
chinntiú trí limistéir faoi
chosaint mhéadaithe a
chur ar bun ag úsáid uirlisí
dála orduithe cosanta
gnáthóige, criosanna saor
ón ngabháil srl. [1,4,6]
Leanúint ar aghaidh ag
smaoineamh an dtugann
suíomhanna údar le
roghnú mar Limistéir
Mhuirí faoi Chosaint.
[1,3,4,6,7]
Limistéir Mhuirí faoi
Chosaint (sealadacha agus
buana araon) a bhunú i
gcriosanna feidhmiúla le
haghaidh éisc. [1,3,4,6]
Straitéis náisiúnta a
fhorbairt chun líonra na
Limistéar Muirí faoi
Chosaint in Éirinn a

Níl MPAanna
sainmhínithe san
MSFD. Sa tuarascáil ón
EC ar an dul chun cinn
atá déanta chun
MPAanna a chur i
mbun, tá cur síos
déanta ar MPAanna
mar “limistéir mhuirí
atá sainithe ar an
mbonn geografach; arb
é caomhnú an dúlra an
príomhchuspóir acu
agus atá luaite go
soiléir; agus a dhéantar
iad a rialáil agus a
bhainisitiú trí
mhodhanna dlíthiúla
nó éifeachtacha eile
chun an cuspóir sin a
bhaint amach” (EC,
2015).
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Clúdach dhlíthiúil: Tá ann.
Rialacháin B&NH.
Údarás freagrach: DHLGH
(NPWS)

chruthú agus a bhainistiú.
[1,4,6]
Clúdach Dhlíthiúil:
Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Creat le haghaidh
Straitéise Mara), 2011 agus
Rialacháin Leasaithe 2017
Údarás freagrach: DHLGH
* Nóta: B’fhéidir nach mbeidh tacaíocht dhlíthiúil per se ag an ainmniú sonrach ach d’fhéadfadh go
mbeadh sé cumhdaithe ag ainmniú nó ionstraim dlí eile (m.sh. na Rialacháin B&NH), rud a
chabhraíonn le cosaint a chinntiú agus damáiste a chosc.
DHLGH - An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (an Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil roimhe seo)
NPWS - Tagann an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, faoin Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta amhail an 30 Meán Fómhair 2020
DCCAE - An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
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Bearnaí agus deiseanna i líonra na limistéar faoi
chosaint in Éirinn
Méid, clúdach agus airíonna an líonra
Mar a thuairiscítear thuas, faoin gCoinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, tá sínitheoirí, lena n-áirítear Éire, tiomanta do
10% dá limistéar muirí iomlán a chosaint. Tagann an sprioc seo chun cinn freisin i
gCoinbhinsiún OSPAR. D'iarr Comhdháil Chaomhnaithe Domhanda an IUCN in 2016 sprioc
nua de 30% de gach gnáthóg muirí faoi 2030, sprioc a léirítear anois i Straitéis Bithéagsúlachta
2030 an EU, a áitíonn freisin ar son cosaint dhian do 10% d’fharraige an EU, dírithe. réimsí
ina bhfuil 'luach nó acmhainneacht bithéagsúlachta an-ard'.
Sa Chlár Rialtais a comhaontaíodh i Meitheamh 2020 tá mír ar Limistéir Mhuirí um Chosaint
a deir “tacaímid le prionsabail agus uaillmhian Straitéis Bithéagsúlachta an EU agus
forbróimid reachtaíocht chuimsitheach chun Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPAanna) a
aithint, a ainmniú agus a bhainistiú in Éirinn ... uiscí. Tuigfimid ár sprioc gan íoc de 10% ... a
luaithe is praiticiúil agus beidh sé mar aidhm againn 30% de na ceantair mhuirí faoi chosaint
faoi 2030. Déanfar é seo ar bhonn saineolais eolaíochta agus i ndlúthchomhairle leis na
páirtithe leasmhara go léir, go háirithe tionscal na hiascaireachta chomh maith le hionadaithe
comhshaoil agus pobail. Tosóidh an próiseas comhairliúcháin seo sa chéad 100 lá den Rialtas.
Scrúdóimid bunú limistéar muirí amach ón gcósta mar an seachtú páirc náisiúnta in Éirinn.
Bheadh sé seo mar chuid den MPA leathnaithe agus cheadódh sé eispéireas foghlama sa
timpeallacht mhuirí. "
Ina theannta sin, deir an Clár Rialtais freisin go ndéanfar acmhainneacht doirteal carbóin ár
dtimpeallacht mhuirí bunaithe ar Limistéir Mhuirí um Chosaint a thabhairt isteach a mheas
agus a chur i bhfeidhm. Ar leithligh ó MPAanna ach a bhaineann leis an timpeallacht mhuirí i
gcoitinne tá tiomantas chun tosaíocht a thabhairt don Bhille um Pleanáil agus Bainistíocht
Forbartha Mara ar fud an rialtais agus achtaithe laistigh de naoi mí. Foráiltear leis an gClár
freisin go gcruthófar bord seachadta maoirseachta pleanála mara, cosúil leis an tsamhail ar
úsáideadh le haghaidh Tionscadal Éireann 2040, chun ceannaireacht agus maoirseacht a chur
ar fáil do chur i bhfeidhm na mbeartas pleanála muirí. Tá plean nua comhtháite um an
fhorbairt inbhuanaithe mara ann, chun Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a
athsholáthar agus a nuashonrú, le forbairt faoi chomhordú lárnach Roinn an Taoisigh.
Ní chuimsíonn an líonra reatha limistéar faoi chosaint ach 2.13% de limistéar muirí iomlán na
hÉireann (Cuid 1.2.4), achar atá i bhfad níos lú ná na spriocanna idirnáisiúnta atá luaite thuas.
Níor cheart clúdach MPA na hÉireann a mhéadú chun sprioc shonraithe nó 10 nó 30% a bhaint
amach (trí ainmniúcháin mhóra blaincéad) ach ba cheart díriú go straitéiseach ar leathnú chun
freastal ar riachtanais maidir le Stádas Dea-Chomhshaoil (GES) faoin MSFD agus chun na
speicis agus na gnáthóga sin a chosaint. nach bhfuil cosanta go leor faoi láthair agus atá i mbaol
(féach thíos). Ba cheart go mbeadh na hainmniúcháin bunaithe ar eolas eolaíoch, le clúdach
iomchuí comhréireach agus cuspóirí agus bainistíocht chuí ionas go mbeidh an líonra
comhleanúnach, nasctha, ionadaíoch agus athléimneach (mar a thuairiscítear i gCuid 3).
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Príomhtheachtaireachtaí


Teastaíonn méadú mór ar chlúdach na MPAanna chun spriocanna agus
tiomantais idirnáisiúnta i gClár Rialtais nua na hÉireann (Meitheamh 2020) de
10% a bhaint amach a luaithe is praiticiúil agus 30% faoi 2030.



Ba cheart líonra leathnaithe a dhearadh go straitéiseach chun bearnaí sa
chlúdach atá ann cheana a líonadh, a bheith comhleanúnach, ceangailte,
ionadaíoch agus athléimneach agus cur leis na riachtanais maidir le Stádas DeaChomhshaoil faoin MSFD.

Gnáthóga agus speicis liostaithe nach bhfuil clúdach
Natura 2000 leordhóthanach ina leith faoi láthair
Sceire Eischósta
Mheas an Coimisiún Eorpach nach leor an méid sceire amach ón gcósta atá faoi chosaint ag
SACanna agus tá próiseas á dhéanamh faoi láthair chun ceantair bhreise a ainmniú. Tá anchuid dumhaí carbónáit agus Desmophyllum pertusum beo agus Madrepora oculata ann, ach
tá gnáthóga eile a d’fhéadfaí a ainmniú faoi reachtaíocht Natura 2000, an sceire bithghéine
níos doimhne lena gcuimsítear an coiréal hermatypic Solenosmillia variabilis, agus
comhbhailiúcháin den spúinse agus cnidarian (m.sh. an coiréal gorgaineach agus an
coiréalach dubh) ar an sceire gheoigineach nach bhfuil mórán díbh ann faoi láthair. Is ionann
achar iomlán na gnáthóige amach ón gcósta atá faoi chosaint díreach agus beagnach 5,000
km2, arb ionann é sin agus thart ar 0.5% d’achar na gnáthóige iomláine amach ón gcósta. I
suirbhéanna taighde agus turais eile atá déanta le déanaí agus arna maoiniú ag EMFF,
cuireadh béim ar na gnáthóga beantacha éagsúla seo.

Éin mhara ar muir
In ainneoin go bhfuil go leor suíomhanna pórúcháin agus sealgaireachta éan mara faoi
chosaint leis na Treoracha um Éin agus um Ghnáthóga, is minic nach mbíonn cosaint
limistéar-bhunaithe ar muir ag éin mhara. Tá sé seo fíor go háirithe i gcás éan mara
peiligeacha. Mar shampla, níl ach 7% de dháileadh réamh-mheasta farraige an ghuairdill
Eorpaigh ar muir faoi chosaint leis na limistéir faoi chosaint atá ann faoi láthair. Is é an chúis
leis sin, an chuid is mó den am, ná toisc gur ionann SPA agus síneadh leis an gcósta timpeall
ar láithreán neadaithe na coilíneachtaí maidir le héin mhara.88 Sampla eile atá ann is ea an
puifín Atlantach nach bhfuil ach 20% dá líon ar muir cosanta le limistéir faoi chosaint.

Príomhtheachtaireachtaí


Tá láithreáin bhreise Natura 2000 ag teastáil le haghaidh sceireacha agus éan
mara amach ón gcósta de réir riachtanais na Treorach um Ghnáthóga. Tá
próiseas ar bun cheana féin chun é sin a bhaint amach.
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Speicis agus gnáthóga nach bhfuil clúdaithe le Natura 2000
Tá an líonra reatha de limistéir faoi chosaint teoranta do láithreáin Natura 2000 a bhfuil
leasanna cáilithe mara ag gabháil leo dá réir. Cé go bhfaigheann speicis a bhaineann le
gnáthóga faoi chosaint cosaint áirithe, ní féidir cosaint sainráite straitéiseach gnáthóg agus
speiceas nach bhfuil liostaithe sna Treoracha um Éin agus um Ghnáthóga a chur ar fáil ar an
gcaighdeán sin a dhéantar faoi na Treoracha sin. Cé go soláthraíonn na Treoracha seo cur
chuige comhleanúnach chun cosaint a thabhairt d’éin mhara, do thurtair agus do mhamaigh
mhuirí, i bpionsabail, níl a gcumas iasc mara, inveirteabraigh agus roinnt gnáthóg muirí a
chosaint chomh soiléir sin, san fhírinne. Tá sé ráite ag an EEA (2015) go bhfuil sé seo fíor go
háirithe maidir le gnáthóga leithéidí oitreacha gainimh faoi bhun 20 m nó gnáthóga bogghrinneallacha, agus na fána agus na flóra a ghabhann leo. Tá gnéithe suntasacha
d’éiceachórais mhuirí fágtha amach ó scéimeanna cosanta oifigiúla sna Treoracha dá réir.
Clúdaítear cuid acu seo sna liostaí níos fairsinge faoi OSPAR; aithnítear daoine eile ar leibhéal
náisiúnta mar thosaíocht cosanta.

Speicis agus gnáthóga atá liostaithe faoi OSPAR ach nach bhfuil
sa Treoir um Ghnáthóga ná sa Treoir um Éin
Cuimsíonn coinbhinsiún OSPAR a bhfuil Éire ina shínitheoir air, liosta de na speicis atá faoi
bhagairt agus atá ag laghdú atá le cosaint ag líonra OSPAR de MPAanna. Mar atá tugtha le fios
i gCuid 1.2.1.3 tá roinnt MPAanna curtha i mbun in Éirinn chun cuidiú leis an líonra OSPAR,
ach ní thagann a gcosaint dhlíthiúil in Éirinn ach amháin ó na dlíthe atá curtha i mbun faoin
Treoir um Éin agus faoin Threoir um Ghnáthóga. Mar atá tugtha le fios thuas, ní féidir cosaint
dhlíthiúil oifigiúil a thabhairt do speicis nach bhfuil ar na liostaí sin faoi dhlí na hÉireann. Tá
roinnt speiceas agus gnáthóg atá le fáil in Éirinn sa chatagóir seo (Tábla 1.8). Tá a nainmneacha Laidine agus tuilleadh sonraí fúthu ar fáil in Aguisín C.2.
Tábla 1.8 - Liosta OSPAR de Speicis agus Ghnáthóga atá faoi Bhagairt agus/nó ag Dul i Laghad
agus atá le fáil i limistéar muirí na hÉireann ach nach bhfuil liostaithe i dTreoir um Ghnáthóga an
EU ná i dTreoir um Éin an EU.
Speicis iasc

Speicis inveirteabracha

Eascann Eorpach

Faocha choirn

Fíogach Portaingéalach

Oisrí coiteanna

Siorc slogach

Gnáthóga

Siorc slogach gainneach
duille

Dumhaí carbónáit

An cearbhán

Gairdíní coiréalaigh

An sciata coitinn

Comhbhailiúcháin spúinse domhainfharraige

An roc mín

Beirtreacha idirthaoideacha Mytilus edulis ar dhríodar measctha
agus ghainmheacha

An trosc

Sceireacha Lophelia pertusa

Capall mara fadashocach

Beirtreacha modiolus modiolus

Capall mara gearrshocach

Droimeanna láraigéanacha le gaothairí/páirceanna
hidrothermacha

Oráiste, go bunúsach

Beirtreacha Ostrea edulis

An craosaire

Sceireacha Sabellaria spinulosa
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An sciata garbh / an sciata
coiteann

Tuilte grinnill

An sciata bán

Pobail peann mara agus pobail mórfhána tochailte

Fíogach [Oirthuaisceart an
Atlantaigh]

Beirtreacha Zostera

An bráithre
Tuinníní Gorma

Foshraitheanna boga scairbhe ilchríochaí
Tá easnamh cosanta ann i ndáil le gnáthóga scairbhe ilchríochaí (Figiúr 1.7) ós rud é nach
gcosnaítear le critéir Natura 2000 ach amháin gnáthóga foshraithe boga an-éadomhain mar
chodanna d’inbhir mhóra, de bhánna nó d’oitreacha gainimh. Mar sin, cé go bhfuil
foshraitheanna boga i scairbh ilchríochach ina bhfuil uisce ann i gceist le limistéar mór muirí
na hÉireann, ní thugtar cosaint limistéar-bhunaithe do cheann ar bith díobh, ach amháin i
gcásanna neamhchoitianta mar gheall orthu a bheith mar chuid d’inbhear nó de chuanna
éadomhaine móra ainmnithe.

VMEanna amach ón gcósta (agus gnáthóga eile) ar
fhoshraitheanna boga
I suirbhéanna taighde agus i dtaiscealaíocht eile atá déanta le déanaí agus arna maoiniú ag
EMFF iad, tá suntas déanta de go bhfuil gnáthóga beantacha éagsúla ann lena n-áirítear
comhbhailiúcháin den spher domhainfharraige Pheronema, páirceanna peann mara de
speicis éagsúla, sceire spúinse gloine, agus foraoisí coiréil bambú ar íochtair ghainmheacha in
uiscí doimhne (Figiúr 1.11). Níl aon chritéir ann chun MPAanna foshraithe boga a ainmniú in
uisce domhain faoin Treoir um Ghnáthóga. I measc gnáthóga OSPAR a dteastaíonn cosaint
uathu ach nach gcosnaítear iad faoi Natura 2000, tá gairdíní coiréil atá lonnaithe ar aon
tsubstráit seachas ar charraigeacha, comhbhailiúcháin spúinse domhainfharraige ar aon
tsubstráit seachas ar charraigeacha, agus pobail peann mara agus megafána tochailte.

Speicis peiligeacha agus grinneallacha
1.3.3.4.1

Éisc

Is iad éisc an grúpa veirteabrach is éagsúla agus is eol go bhfuil ~ 400 speiceas mara in uiscí
na hÉireann (Ferriss et al. 2009). Is minic gurb iad an ghné is flúirsí agus is feiceálaí atá le fáil
i measc ár bhfána mara. Maidir leis an gcosaint, áfach, tugtar roinnt beart cosanta do níos lú
ná 12% (116 speiceas) de na speicis éisc mhara trí phlean bainistíochta iascaigh nó trí limistéar
cosanta a bheith ainmnithe, ceachtar díobh. Ní dtugtar cosaint leis an Treoir um Ghnáthóga
ach amháin le sé speiceas: an sead alósach agus an sead fhallascach, an loimpre abhann agus
farraige, an bradán Atlantach (cé nach bhfuil sé áirithe ach amháin ar liosta na speiceas
fionnuisce), agus an bradán fearna chomh maith. Níl iontu ach 1.5% de na speicis mhuirí go
léir, is grúpa ar leith iad mar gheall orthu go léir a bheith anadromach, agus dá bhrí sin tá cuid
tábhachtach dá saol a bhaineann leis an bhfionnuisce. Dá bhrí sin, ní dhéantar na speicis seo
a chosaint ach amháin nuair atá siad laistigh de theoranta a SACanna fionnuisce agus inbhir,
ach fós féin, téann cuid acu cosúil leis an mbradán Atlantach ar imirce 1000 km óna láthair
sceite cosanta. Mar sin féin, tá speicis áirithe eile ann cosúil leis an sead fhallascach nach bhfuil
in ann dul ar imirce ach amháin in uiscí cósta na Mara Ceiltí, áit a bhféadfar cosaint a bheith
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ar fáil dóibh mar gheall ar theorainneacha limistéar-bhunaithe na SACanna (agus SPAanna)
atá ann cheana a bheith sínte agus na codanna go léir dá saol a chosaint dá bharr.
Faoin gComhbheartas Iascaireachta (CFP), tugtar cosaint pháirteach do 31 speiceas d’iasc trí
úsáid a bhaint as na Gabhálacha Iomlána Incheadaithe (TACanna) agus as na cuótaí náisiúnta.
Éisc chnámacha atá i gceist leis an gcuid is mó díobh (23 speiceas) agus áirítear go leor de na
speicis tráchtála leo, an scadán, mar shampla agus an ronnach, an trosc, an faoitín gorm, an
cadóg agus an leathóg. Ealásmabrainciaigh is iad na naoi speiceas eile agus áirítear ina measc
an sciata coitinn, an roc dústríocha, chomh maith leis an roc súildubh agus an roc garbh. Is
gnách go mbíonn cosaint don roc don sciata mar chomhairle gabhála, rud a d’fhéadfadh a
bheith neamhéifeachtach, go háirithe maidir le hiascaigh mheasctha nuair is féidir nach
bhfuiltear in ann gabháil na speiceas seo a sheachaint agus nuair is féidir an ráta
básmhaireachta a bheith an-ard dá bharr.89
Chomh maith leis na speicis atá faoi chosaint faoin Treoir um Ghnáthóga nó a dhéantar iad a
bhainistiú mar iascach faoin gComhbheartas Iascaireachta, tá 70 speiceas liostaithe ar Liosta
Dearg Eorpach na nIasc Mara 90 agus/nó ar Liosta Dearg na hÉireann um Éisc Loingeánacha.52
Cé nach n-éilíonn na Ballstáit ionstraimí dlí a achtú, tarraingíonn liostaí dearga aird ar speicis
a dteastaíonn bearta caomhnaithe láithreach uathu. Tá seacht gcinn de na 70 speiceas seo
liostaithe freisin ar Liosta OSPAR na Speicis atá faoi Bhagairt agus/nó ag Dul i Laghad: an
craosaire, an sciata bán, an bráithre, an cearbhán, an siorc slogach gainneach duille, an fíogach
Portaingéalach agus an fíogach gobach. Tá cuid de na speicis seo liostaithe anois a bheith i
mBaol Criticiúil toisc go bhfuil meath suntasach tagtha ar an líon díobh le cúpla scór bliain
anuas mar gheall ar an saothrú tráchtála, mar shampla, tá laghdú >90% tagtha ar an líon
craosaire agus bráithre.52 Speiceas eile atá liostaithe le bheith i mBaol Criticiúil is ea an sciata
bán a bhfuil an fhéidearthacht ann nach bhfuil ach dhá chóilíneacht áitiúla díobh fágtha san
Atlantach Thoir Thuaidh, agus an dá cheann acu siúd suite amach ó chósta thiar na hÉireann.
Tá meath mór tagtha ar speicis domhainuisce cosúil leis an fíogach Portaingéalach agus tá siad
sin liostaithe mar a bheith i mBaol Criticiúil toisc go nglactar leo go minic mar sheachghabháil
san iascach measctha le haghaidh speicis domhainmhara amach ó chósta iarthar agus
tuaisceart na hÉireann.52 Nuair a chuirtear na laghduithe agus na bagairtí sin go léir san
áireamh, tá sé deacair a fháil amach conas is féidir linn in Éirinn an éagsúlacht bhitheolaíoch
éisc seo a choinneáil agus dá bhrí sin GES a bhaint amach faoi Thuairisceoir 1 (an
bhithéagsúlacht) den MSFD.
Is speiceas den Imní is Lú ar an Liosta Dearg iad na siorcanna gorma, ach tá siad tábhachtach
fós féin, mar is dócha gurb iad an creachadóir mór is flúirsí atá in uiscí na hÉireann i rith an
tsamhraidh agus dá bhrí sin is dócha go bhfágfadh aon laghdú ar an líon díobh go laghdófar
feidhmiú éiceachórais na bhfarraigí sin. Ní bheadh meath den sórt sin chomhoiriúnach le GES
maidir le Tuairisceoir 4 (bia-eangaí) faoin MSFD. Gan aon bhearta cosanta soiléire, leanfar ag
díriú go díreach ar speicis mar an siorc gorm in uiscí na hÉireann.
Cé nach bhfuil aon chosaint ag mórchuid na n-iasc in uiscí na hÉireann, féadtar cosaint
theagmhasach a thabhairt do chuid acu le linn céimeanna éagsúla dá stair saoil (m.sh. mar
ógánaigh nó mar dhaoine fásta, le linn imirce) nuair a bhíonn cónaí orthu go sealadach i
limistéar cosanta. Mar shampla, faoin Treoir um Ghnáthóga, is minic a úsáidtear gnáthóga ar
nós ‘Inbhear’ agus ‘inbhir agus bánna éadoimhne’ a shainmhíníonn plandaí agus pobail
inveirteabracha beantacha, mar thailte sealgaireachta tábhachtacha agus / nó naíolanna do
speicis éisc. Sampla amháin is ea an doingean mara, atá dílis dá cheantar áitiúil bliain i ndiaidh
bliana i gceantair laistigh de chuan Chorchaí agus ceantair eile a bhfuil SACanna i bhfeidhm
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iontu.91 Cé nach ndéantar iad a chosaint go docht leis na SACanna seo, féadfar dóibh leas
indíreach a bhaint as stádas maith na ngnáthóg tacaíochta seo. Mar sin féin, féadfar iad a
ghabháil de thimpiste mar sheachghabháil tríd an iascaireacht i gcuid de na ceantair seo ina
gceadaítear an iascaireacht. Arís, is féidir le síntí limistéar-bhunaithe le cuid de na
teorainneacha SAC (agus SPA) atá ann cheana na speicis seo a chosaint a thuilleadh. Go
deimhin, d’fhéadfadh go dtabharfadh síntí den sórt sin cosaint áirithe do speicis pelagacha atá
ag fánaíocht go forleathan toisc go dtaispeánann go leor gluaiseachtaí srianta ó thaobh spáis
de le linn eochairchéimeanna na beatha. Mar shampla, i rith an tsamhraidh is mórcheantar
sealgaireachta é cósta thiar theas na hÉireann le haghaidh siorcanna gorma óga baineann agus
caitheann go leor siorcanna tréimhsí de roinnt míonna ina gcónaí sa Mhuir Cheilteach. Ar an
gcaoi chéanna, tá cósta thoir na hÉireann mar theophointe don mhadra gorm (liostaithe mar
Leochaileach ag Liosta Dearg na hÉireann d’iasc Cartilaginous) a bhfuil cónaí air go séasúrach
ann, agus d’fhéadfadh cosaint bhreise a theastaíonn go géar a sholáthar do na speicis seo a
thabhairt dóibh leis an gcosaint limistéar-bhunaithe nó leis an gcosaint séasúrach limistéarbhunaithe.
1.3.3.4.2

Speicis peiligeacha agus grinneallacha eile

Toisc gur minic gurb iad sprioc na n-iascach tráchtála iad, is cás speisialta iad iasc. Mar sin
féin, ní dhéantar speicis ghrinnill agus peiligeacha eile a chosaint níos mó ná iasc agus, i
gcásanna áirithe, tá meath orthu freisin, cibé acu mar speicis sprice nó seachghabhála. Sampla
in uiscí na hÉireann is ea an ochtapas domhainuisce colgach agus grinneallach Opisthoteuthis
massyae. Tá an speiceas seo glactha mar an tseachghabháil uaireanta ag iascaigh
domhainuisce tráchtála agus tá laghdú tagtha ar an líon díobh dá bharr, agus dá bhrí sin
rinneadh an speiceas a mheas mar Leochaileach ar liosta dearg IUCN de speicis atá faoi
bhagairt92. Tá sé fós gan chosaint.

Innealtóirí éiceachórais
Tá gá ann speicis ‘innealtóra éiceachórais’ a chosaint freisin. Orgánaigh is iad seo a
chruthaíonn, a chothaíonn nó a athraíonn gnáthóg agus mar gheall air sin tá siad thar a bheith
tábhachtach chun próisis bhithéagsúlachta agus éiceachórais a chothabháil. I measc samplaí
mara díobh tá an cheilp, coiréil, diúilicíní agus tiúbphéisteanna a chruthaíonn scairbheacha,
cé go bhféadfadh speicis a bheith ann a bhfuil ról acu nach dtuigtear i gceart é faoi láthair mar
gheall ar bhearnaí a bheith san eolas atá againn fúthu. Sampla peiligeach díobh is ea an
smugairle róin béalrufach a thagann le chéile mar aon chun aon bhláth iontach amháin de na
mílte smugairle róin a chruthú. Feidhmíonn na comhbhailiúcháin sin mar naíolanna do go
leor speiceas iasc ach bailíonn siad le chéile i mbailiúcháin chomhsheasmhacha a mbíonn
turtair dhromleathair, atá i mbaol, in ann iad a ithe. Tá gnáthóga peiligeacha ann freisin a
bhfuil pobail phlanctóin peiligeacha sainiúla acu (m.sh. pobal fuaruisce in uisce measctha
fuaraithe na Mara Ceiltí agus pobal uisce te in uisce srathaithe níos teo sa Mhuir Cheilteach)
a shainmhínítear go minic trí fhorbairt séasúrach teirmeachlínte agus aghaidheanna.

Gnéithe aigéaneolaíochta
Níl aon chumas ann gnéithe aigéaneolaíochta a ainmniú de réir na gcritéar reatha, ach
d’fhéadfadh go mbeadh baint ag gnéithe aigéaneolaíochta áirithe leis an mbithéagsúlacht anard. Mar shampla, is minic a bhíonn comhbhailiúcháin phlanctóin bainteach le
haghaidheanna go ginearálta, agus d’fhéadfadh aghaidheanna dlúis (teochta) a ghintear go
séasúrach i bhfarraigí cealla cúrsaíochta iata a chruthú atá tábhachtach d’fhána beantach
cosúil le cloicheáin Nephrops. Ar an gcaoi chéanna, tá taoidí láidre déthreo méadaithe ag
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láithreacha gar do ghrinneall na farraige ar an imeall ilchríochach: tá an dá réigiún is suntasaí
ina óstach ar na cúigí dumha carbónáit choiréil uisce fuar ag Banc Rocaill agus san SAC
Belgica.

Príomhtheachtaireachtaí


Tá bearnaí i gcritéir ainmniúcháin na Treorach um Ghnáthóga a choisceann
SACanna a bheith ainmnithe do go leor speiceas, gnáthóg agus éiceachóras atá
faoi bhagairt nó atá tábhachtach. Ina measc seo tá éisc ealásmabraincaigh a
ghintear go criticiúil, speicis peiligeacha, speicis innealtóireachta éiceachórais,
speicis táscaire Éiceachóras Mara Soghonta, gnáthóga foshraithe bog seilf
ilchríochach agus gnáthóga a bhaineann le gnéithe aigéaneolaíochta.
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Figiúr 1.11 - Speicis táscaire Éiceachóras Mara Soghonta (VME) maidir le Limistéir Mhuirí faoi
Chosaint Natura 2000.
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An chosaint sholúbtha do speicis soghluaiste agus do
ghnáthóga dinimiciúla
Tá MPAanna soghluaiste, agus teorainneacha ag gabháil leo ar féidir leo athrú i dtéarmaí spáis
agus ama, tá siad á moladh níos mó de réir a chéile mar shásra chun gnéithe soghluaiste go
bunúsach a chosaint, dála líonta éisc, turtar agus éan mara agus na gnáthóga dinimiciúla
aigéin ar a bhfuil siad ag brath.93 Éilíonn cineálacha cur chuige den sórt sin cumas
teicneolaíochta chun cinnteoireacht níos freagraí a chumasú bunaithe ar shonraí fíor-ama, ach
is féidir leo a bheith níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla ná MPAanna traidisiúnta a bhfuil
teorainneacha statacha ag gabháil leo. D’fhéadfadh sé go mbeadh leibhéal soghluaisteachta
MPAanna inmhianaithe freisin mar chuid de straitéis fhoriomlán chun líonra MPA na
hÉireann a dhearadh agus a bhainistiú le haghaidh athléimneacht i leith athrú aeráide.

Cosaint maidir le foinsí brú ar leith
Tá maolú bagairtí lárnach don MSFD agus do bhaint amach GES. I bhfianaise chineál na
mbrúnna agus na mbagairtí a bhaineann leo, b’fhiú a bheith in ann MPAanna a ainmniú arb é
a gcuspóir sainráite córais a chosaint ar na brúnna sin.

Anaclainn spéire dorcha
Tá a fhios againn go mbíonn go leor tionchar éagsúla ag an solas antrapaigineach ar orgánaigh
mhuirí. Is féidir leis éin, éisc agus scuideanna a chur dá dtreoir agus a mhealladh,94,95 tionchar
a imirt ar phatrúin sealgaireachta na n-éan cumhdaigh,96 imirce diel de zóplanctón,97 moill a
chur ar an fhorbairt shuthach,98 agus dul i bhfeidhm ar an gcumarsáid / duaithníocht a bhíonn
ag brath ar an meárnáil.99 Tá gnáthóga cladaigh neamhchosanta roimh an thruailliú solais ar
bhonn ar leith. In Davies et al. (2016), fuarthas go raibh an solas antrapaigineach ‘forleathan
agus ag dul i méid in MPAanna, go háirithe iontu siúd atá níos gaire don chósta.100 Go pointe
áirithe, is féidir an solas antrapaigineach a laghdú trí shoilse a chosaint agus úsáid speictrim
áirithe a theorannú a théann níos faide isteach san uisce nó ar eol dúinn go bhfuil tionchair
éiceolaíocha acu, ach, mar sin féin, féadfar go bhfuil níos mó cosanta a bheith le cur ar fáil do
gnáthóga agus speicis roimh an truailliú solais méadaithe mar gheall ar pháirceanna spéire
dorcha mara a bheith tugtha isteach, leithéidí na cinn sin atá ainmnithe ag an gCumann
Idirnáisiúnta um Spéir Dhorcha do timpeallachtaí talún.

Anaclainn fharraigí ciúine
Ar an gcaoi chéanna, bíonn tionchar ag an truailliú torainn ar orgánaigh mhuirí. Baineann go
leor iasc, inveirteabrach agus mamaigh mhuirí úsáid as leideanna fuaimiúla ina n-iompar
nádúrtha, agus is féidir leis an truailliú torainn bacainn a chur lena gcumas nascleanúint a
dhéanamh agus creiche a bhrath nó creachadóirí a sheachaint, chomh maith le cairde agus
leideanna lonnaíochta iomchuí a aithint.101 Cé gur féidir leis an torann caolchúiseach cur
isteach ar chuid de na feidhmeanna seo, fiú, is féidir leis an torann níos déine, nó leis an tonn
brú fuaime a bhaineann leis an torann dian (ó thástáil mhíleata nó ó shuirbhéanna
seismeacha, m.sh.) damáiste fisiceach a dhéanamh d’orgáin inmheánacha mar stataicistí
(orgáin chothromaíochta) agus lamhnáin snámha. D’fhéadfadh tosca fuaimiúla a áireamh i
bpleananna bainistíochta MPAanna maolú a dhéanamh ar thionchair torainn, ach moltar
‘cúlchistí fuaimiúla’ a chur in áiteanna ar eol go bhfuil tábhacht éiceolaíoch leo (féach thíos)
ach nach bhfuil tionchar mór ag truailliú torainn orthu fós.
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Limistéir atá athléimneach go nádúrtha
Tá ceantair áirithe níos athléimní i leith athrú aeráide ná a chéile. Mar shampla, d’fhéadfadh
go mbeadh uiscí maolánacha go nádúrtha ó aigéadú mar thoradh ar a ngeolaíocht bhunúsach,
nó d’fhéadfadh inathraitheacht áitiúil iad a chosaint ar mheánteochtaí teochta agus spící teasa
agus ar éifeachtaí dí-ocsaiginithe. Níl aon MPAanna ainmnithe faoi láthair bunaithe ar a nathléimneacht nádúrtha i leith athrú aeráide, ach d’fhéadfadh cúlchistí den sórt sin a bheith
mar bhunchlocha do speicis atá ag dul faoi athruithe raon a spreagfaidh an aeráid sa todhchaí.

Príomhtheachtaireachtaí


Níl aon fhoráil ann faoi láthair chun MPAanna a ainmniú bunaithe ar chritéir
seachas speicis, gnáthóga agus éiceachórais, chun aghaidh a thabhairt ar
bhrúnna ar leith cosúil le solas agus torann nó chun ceantair atá nádúrtha
athléimneach ó athrú aeráide a chosaint.



Chuirfeadh MPAanna soghluaiste a bhfuil a dteorainneacha sonracha in ann
athrú i bhfíor-am de réir mar a ghluaiseann na gnéithe sprice chuig cosaint do
ghnáthóga agus do speicis dinimiciúla agus chuirfeadh sé athléimneacht ar
éifeachtaí an athraithe aeráide chun cinn.

Bearnaí sa reachtaíocht
Faoi láthair, ní féidir cosaint dhlíthiúil a thabhairt do limistéar faoi chosaint in Éirinn ach faoi
amháin tríd an Treoir um Ghnáthóga (HD) agus an Treoir um Éin (BD) nó faoi na hAchtanna
um Fhiadhúlra. D’fhéadfadh nach mbeadh na hionstraimí sin lán-ábalta an cineál cosanta a
theastaíonn do speicis, gnáthóga agus gnéithe tábhachtacha eile atá faoi bhagairt agus ag
laghdú. Ar an gcúis seo, teastaíonn reachtaíocht phríomha nua.
Tá na hAchtanna um Fhiadhúlra, arna leasú, teoranta do sholáthar d'ainmniúcháin ar thalamh
agus san urthrá. Is é sin le rá, ní féidir le haon cheann de na hainmniúcháin dá bhforáiltear sa
reachtaíocht sin feidhm a bheith acu maidir le réimsí níos faide ná 12 nm. Fágann sé sin nach
féidir ceantair níos faide amach ná 12 nm a ainmniú ach amháin mar SPAanna nó SACanna
faoin Treoir um Éin nó faoin Treoir um Ghnáthóga, agus ní féidir é sin a dhéanamh ach amháin
más rud é gur gnáthóg nó speiceas atá liostaithe sna hiarscríbhinní ábhartha atá i gceist. Mar
sin ní féidir go leor speiceas agus gnáthóga atá faoi bhagairt nó ag laghdú a bhfuil tábhacht
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil leo a chosaint go sainráite go dlíthiúil trí bhearta limistéarbhunaithe in Éirinn. Teastaíonn reachtaíocht nua chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna seo
agus chun rannchuidiú le tiomantais idirnáisiúnta eile a thagann as OSPAR agus an CBD.
Níl aon tacaíocht dlí ag páirceanna náisiúnta in Éirinn, cé gur leis an Stát an chuid is mó den
talamh laistigh de pháirceanna náisiúnta. Freagraíonn páirceanna náisiúnta na hÉireann do
chatagóir limistéar faoi chosaint IUCN den ainm céanna (Catagóir II) agus is í cosaint na
bithéagsúlachta nádúrtha mar aon lena struchtúr éiceolaíoch bunúsach agus tacú le próisis
chomhshaoil, agus oideachas agus áineas a chur chun cinn mar phríomhaidhm. Deir an Clár
Rialtais go mbunófar limistéar muirí amach ón gcósta mar go ndéanfar seachtú páirc náisiúnta
na hÉireann a scrúdú. Chaithfeadh sé seo comhtháthú le húsáidí farraige atá ann cheana agus
máguaird agus d’fhéadfadh go mbeadh bearta rialála breise ag teastáil chun gníomhaíochtaí a
rialú.
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Éilíonn tiomantais dhomhanda méadú ar chlúdach agus ar chur i bhfeidhm an MPA. Tá
MPAanna reatha in Éirinn lonnaithe go heisiach laistigh de ghnáthóga cósta agus inbhir
abhann, rud a fhágann go bhfuil cosaint theoranta ag speicis aigéin, gnáthóga agus gnéithe.
Ciallaíonn an creat reatha in Éirinn go bhfuilimid teoranta do reachtaíocht an EU a úsáid chun
é seo a dhéanamh amach anseo. De réir chomhairle an Choimisiúin Eorpaigh leanfaidh Éire
ag leathnú a suíomhanna Natura 2000 do ghnáthóga agus speicis ar leith. Tá dlí an EU
teoranta ó thaobh an méid is féidir leis a chosaint agus dá bhrí sin is gá an bhearna reachtach
seo a chomhlíonadh agus córas dlí agus rialachais láidir agus éifeachtach a chur i bhfeidhm
atá níos fairsinge i dtéarmaí a rochtana.
Éilíonn ceanglais eolaíochta agus dlíthiúla go ndéanfar ‘líonraí’ de limistéir faoi chosaint. Agus
tú ag smaoineamh ar líonra MPA na hÉireann a leathnú, tá an deis ann iniúchadh a dhéanamh
ar an bhféidearthacht ainmniúcháin trasteorann atá tábhachtach le haghaidh
comhleanúnachas cosanta idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann agus leis an
mBreatain freisin, go háirithe i bhfianaise thiomantais OSPAR agus na himpleachtaí a
d’fhéadfadh a bheith ag baint le Brexit. Léirítear é seo freisin sa Chlár Rialtais is déanaí (Iúil
2020). Tugann ceantair chosanta trasteorann deiseanna do chomhoibriú níos mó lena
mbaineann an dlí náisiúnta chomh maith le comhaontuithe idirnáisiúnta agus a d’fhéadfadh
cabhrú le cuspóirí bainistíochta éiceachóras-bhunaithe agus an cur chuige réigiúnach i leith
cur chun feidhme atá sainordaithe ag an MSFD a sheachadadh.
Is gá aird ar leith a thabhairt ar shaincheisteanna nua agus méadaitheacha sna creataí dlí agus
rialachais do MPAanna. Mar shampla, teastaíonn solúbthacht ó thaobh athrú aeráide i
ndearadh limistéar cosanta agus a gcreataí dlí chun freastal ar oiriúnú agus maolú, lena náirítear an cumas conairí a chruthú chun nascacht laistigh d’éiceachórais agus i measc
éiceachóras a chinntiú.
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Príomhtheachtaireachtaí


Faoi láthair, ní féidir cosaint dhlíthiúil a thabhairt do limistéar faoi chosaint in
Éirinn ach faoi amháin tríd an Treoir um Ghnáthóga (HD) agus an Treoir um Éin
(BD) nó faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra.



Ní bhaineann na hAchtanna um Fhiadhúlra ach le talamh agus leis an urthrá, go
dtí uasmhéid de 12 nm.



Níos faide amach ná 12 nm, ní féidir ceantair a ainmniú ach amháin mar
SPAanna nó SACanna faoin Treoir um Éin nó faoin Treoir um Ghnáthóga, agus
ní féidir é sin a dhéanamh ach amháin más rud é gur gnáthóg nó speiceas atá
liostaithe sna hiarscríbhinní ábhartha atá i gceist. Mar sin ní féidir go leor
speiceas agus gnáthóga atá faoi bhagairt nó ag laghdú a bhfuil tábhacht
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil leo a chosaint go sainráite go dlíthiúil trí bhearta
limistéarbhunaithe in Éirinn.



D’fhéadfadh go mbeadh bearta rialála breise ag teastáil chun limistéar muirí
amach ón gcósta a bhunú mar seachtú páirc náisiúnta na hÉireann chun
gníomhaíochtaí a rialú.



Agus an riachtanas maidir le líonraí MPAanna á seachadadh, ba cheart go néascódh reachtaíocht cruthú MPAanna trasteorann, ag aithint go n-éileoidh sé
seo gnéithe déthaobhacha.

Scóip le haghaidh rialachais fheabhsaithe agus
rannpháirtíocht geallsealbhóirí
Scríobhadh reachtaíocht fiadhúlra na hÉireann agus Treoracha nádúir an EU ag am nuair
nach raibh rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí i mbainistíocht comhshaoil ina riachtanas
foirmiúil agus bhí sé de nós ag ainmniúcháin cur chuige ón mbarr anuas a leanúint trína
gcinnfeadh an t-údarás inniúil náisiúnta cad ba cheart a chosaint ar bhonn eolaíochta beacht
critéir. Mar sin, ainmníodh líonra Natura 2000 in Éirinn le comhairliúchán teoranta agus ar
leithligh ó phróisis phleanála earnála mara eile. Ní raibh aon chóras pleanála mara
comhordaithe i bhfeidhm ag an am agus bhí go leor den obair a rinneadh chun na suíomhanna
a ainmniú mar fhreagairt ar riachtanais agus brúnna Threoir an EU chun spriocdhátaí cur
chun feidhme a chomhlíonadh. Mar thoradh air seo bhí easnaimh i nglacadh an líonra agus
dúshláin dá mbainistíocht go háirithe maidir le measúnú agus bainistíocht leanúnach ar
thionchair ghníomhaíochta i ndáil le cuspóirí caomhnaithe láithreáin.
I gcomhthéacs an EU, in Blicharska et al. (2016), fuarthas amach go ginearálta gurb iad
leibhéil ísle rannpháirtíochta poiblí i gcur i bhfeidhm líonra Natura 2000 agus a bhainistíocht,
braistintí diúltacha an phobail ar an líonra, easpa solúbthachta na n-údarás freagrach agus
gan dóthain machnaimh a dhéanamh ar an gcomhthéacs áitiúil na dúshláin is mó do líonra.
ag feidhmiú.102 Go dtí seo, in Éirinn, ní raibh aon sásra éifeachtach ann chun institiúidí agus
líonraí pobail a fhostú, nó cleachtas bunaithe chun a mheas an bhfuil eolas áitiúil éiceolaíoch
agus soch-chultúrtha ábhartha ann a d’fhéadfadh cabhrú leis an roghnú, an ainmniúchán agus
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an bhainistíocht chun láithreán a threorú i mbealach lena nglactar leis an íogair atá i gceist leis
an éagsúlacht bhithchultúrtha (chomh maith leis an éagsúlacht bhitheolaíoch). I ndeireadh na
dála, toisc go mbeidh tionchar ag cinntí chun MPAanna a chruthú ar chearta úsáideoirí atá
ann cheana féin, ní féidir iad a fhorbairt ach amháin trí phróiseas comhairliúcháin ina gcuirfí
tuairimí agus ábhair imní na ndaoine a mbeidh tionchar orthu aige san áireamh. Ba cheart go
n-áireofaí leis seo na húdaráis inniúla agus rialála atá freagrach as gníomhaíochtaí i MPAanna
agus timpeall orthu.
Tá forbairt na gcineálacha cleachtais seo i gcéimeanna luatha an phróisis bunúsach chun éiteas
na maoirseachta mara a spreagadh, a thacú agus a neartú ina measc siúd a bhíonn ag plé ó lá
go lá leis an limistéar atá á mheas lena ainmniú. Is féidir le héagothroime agus
neamhionannais i bpróisis roghnúcháin agus ainmniú láithreán (i.e. nach féidir gach guth a
chloisteáil go cothrom mar thoradh ar mhíchothromaíochtaí cumhachta) cuidiú le muinín
agus glacadh sa dlisteanacht sa phróiseas MPA a thógáil (féach Cuid 3). Ligeann meicníocht
ón mbun aníos go gcuirfear imní agus constaicí an phobail san áireamh sa phróiseas forbartha.
Faoi láthair tá easnamh suntasach san acmhainní don phróiseas ainmnithe agus bainistíochta
limistéar cosanta, ag cur go mór lena n-éifeachtacht. Teastaíonn maoiniú fadtéarmach
inbhuanaithe ó chórais limistéar faoi chosaint, ón bpróiseas tosaigh um roghnú láithreán go
gníomhaíochtaí monatóireachta agus forfheidhmithe rialta. D’fhéadfadh sé go n-éileodh sé seo
sraith ionstraimí agus meicníochtaí nuálacha arna gcur i bhfeidhm ag institiúidí nach mbíonn
freagrach go minic as MPAanna amháin. Cuirtear leis seo mar gheall ar an tslí a bhfuil an
rialachas muirí in Éirinn roinnte in a lán codanna agus go leor feidhmeanna mara scaipthe ar
fud ranna agus ghníomhaireachtaí rialtais éagsúla (féach Cuid 3.3.1).103
Chuir rannáin roimhe seo béim ar na brúnna a chuireann earnálacha agus gníomhaíochtaí
mara éagsúla ar an muirthimpeallacht. Teastaíonn cur chuige bainistíochta comhtháite chun
an timpeallacht mhuirí a chosaint agus a chaomhnú go héifeachtúil. Níl mórán fóntais ann
MPA a bheith aige chun speicis bheantacha, coiréil, srl. a chosaint má cheadaítear gach cineál
gníomhaíochta iascaireachta, mar shampla, agus fágann sé sin go bhfuil sé ríthábhachtach go
mbeidh na ranna agus na gníomhaireachtaí rialtais freagrach as bainistíocht agus
forfheidhmiú iascaigh chomh maith le haon phróiseas ainmniúcháin MPA, chomh maith le
haon forfheidhmiú agus monatóireacht a bheidh ag teastáil dá réir ina dhiaidh sin. Tá sé seo
ábhartha ar bhonn ar leith i gcríocha thar 12 nm amach ón gcósta, áit a bhfuil feidhm ag
leasanna iascaireachta an EU.
Tá an rath ag brath ar an fhorfheidhmiú agus ar an gcomhlíonadh freisin. Ní stopann cur chun
feidhme an MPA tar éis ainmniú foirmiúil. Éilíonn an éifeachtúlacht an mhonatóireacht, an
fhorfheidhmiú agus athbhreithniú rialta a bheith déanta, agus bíonn an phleanáil agus
acmhainní fadtéarmacha ag teastáil uaidh sin uile, dá réir. Beidh ainmniú MPAanna nua níos
faide amach ón gcósta agus mar sin beidh gá le soithí farraige chun gníomhaíocht
monatóireachta agus forfheidhmithe a dhéanamh. Go dtí seo chomhlíon Seirbhís Chabhlaigh
na hÉireann an ról seo i gcomhar le feidhmeanna eile mar rialuithe iascaigh, idirscaradh
drugaí, srl. Tá an cumas forfheidhmithe srianta faoi láthair ag ganntanas acmhainní agus
bonneagair. Chuir páirtithe leasmhara a ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á
hullmhú imní faoi leibhéal na gníomhaíochta mídhleathaí i go leor suíomhanna Natura 2000
atá ann.
Teastaíonn acmhainní do phearsanra oilte chomh maith le bonneagar. B'ionann an caiteachas
díreach ar an mbithéagsúlacht ó 2010 go 2015 agus €1.49 billiún, nó 0.31 faoin gcéad de
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chaiteachas an rialtais.104 Chun na figiúirí Éireannacha a chur i gcomhthéacs, d’iarr an IUCN
ar gach tír OECD 0.3% ar a laghad dá GDP a chur le caomhnú na bithéagsúlachta i gcomparáid
le GDP 0.13%, ar an meán, a chaitheann Éire air faoi láthair. Ba é beartas, pleananna agus
forfheidhmiú an méid is lú caiteachais idir 2010 agus 2015. Sa taighde seo, fuarthas amach
chomh maith gur bhain 0.3% den chaiteachas le Sprioc Aichi 6 - Bainistíocht Inbhuanaithe ar
Acmhainní Maireachtála Mara 0.3% agus gur bhain 7.4% de le Sprioc 11 - Limistéir faoi
Chosaint Méadaithe agus Feabhsaithe sa tréimhse chéanna.104

Príomhtheachtaireachtaí


Go dtí seo, bhí ceanglais agus meicníochtaí foirmiúla maidir le rannpháirtíocht
geallsealbhóirí i roghnú agus i mbainistíocht MPA teoranta, ag laghdú a néifeachtacht go mór



Tá aithint éagothroime agus éagothroime bunúsach chun rannpháirtíocht bhríoch
an phobail a bhaint amach agus dlisteanacht a thógáil i bpróisis roghnúcháin,
bainistíochta agus monatóireachta an MPA.



Cuireann easnamh acmhainní isteach ar éifeachtacht na bpróiseas maidir le
roghnú, ainmniú agus bainistíocht láithreán, lena n-áirítear forfheidhmiú.
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Achoimre ar an gcás maidir le líonra MPAanna na
hÉireann a leathnú
Teastaíonn MPAanna mar chuid de shraith cineálacha cur chuige chun díghrádú na
timpeallachta mara a laghdú agus a aisiompú trí speicis, gnáthóga agus éiceachórais tosaíochta
a chosaint, a aisghabháil agus a athshlánú. Ag an bpointe seo, ní féidir a mheas go bhfuil líonra
na limistéar faoi chosaint in Éirinn comhleanúnach, ionadaíoch, nasctha agus athléimneach
ná ag comhlíonadh tiomantais faoi Chreat-Treoir Straitéise Mara an EU, Coinbhinsiún
OSPAR, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch ná Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Faoi láthair, níl aon sásra dlí ann chun limistéir
faoi chosaint a ainmniú níos faide amach ná 12 nm lasmuigh de chreat sriantach Threoracha
um Éin agus um Ghnáthóga an EU. Ní mór d’Éirinn a cumas chun MPAanna a ainmniú agus
a bhainistiú chun sochair a chinntiú do na glúine atá le teacht.
Príomhtheachtaireachtaí
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1.1

Déanann caomhnú na bithéagsúlachta ár n-oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha
agus an córas socheolaíochta éiceolaíoch a bhfuilimid páirteach ann a chosaint agus
a chothabháil.

1.2

Tá timpeallacht mhuirí fairsing ag Éirinn a thacaíonn le héagsúlacht shaibhir
gnáthóg agus speiceas agus tá athshondas láidir cultúrtha aici.

1.3

Soláthraíonn timpeallacht mhuirí na hÉireann go leor buntáistí seirbhíse
éiceachórais a bhfuil luach mór orthu lena n-áirítear soláthar bia agus amhábhar,
rialáil cáilíochta aeráide agus uisce agus bonn taca le gníomhaíocht chultúrtha,
áineas, turasóireacht agus folláine.

1.4

Le tairbhí a bhaint as ár dtimpeallacht mhuirí, cuireann an tsochaí raon leathan brú
air, lena n-áirítear trí iascaireacht, dobharshaothrú, forbairt cósta, bonneagar
fuinnimh, truailliú agus speicis ionracha a thabhairt isteach.

1.5

Comhcheanglaíonn brúnna áitiúla iomadúla le brúnna domhanda an athraithe
aeráide agus aigéadú aigéin ar bhealaí casta chun tionchair a imirt ar éiceachórais
mhuirí.

1.6

Le cúpla céad bliain anuas, agus le cúpla scór bliain anuas, go háirithe, tá an tionchar
atá ag dul i bhfeidhm ar éiceachórais chomh mór sin is gur féidir leis a bheith deacair
é a shamhlú. Athraíonn a ndíghrádú leanúnach ár n-aireachtáil faoi cad is
éiceachóras ‘gnáth’ ann.

1.7

Cé go bhfuil cuid mhaith de thimpeallacht mhuirí na hÉireann i riocht measartha
maith, tá go leor speiceas, gnáthóg agus éiceachóras ann atá ag dul i laghad agus fós
a bhfuil bagairt orthu i gcónaí.

1.8

Tá ról bunúsach ag an gcosaint limistéar-bhunaithe i mbainistíocht agus i gcaomhnú
an chomhshaoil i gcomhar le cineálacha cur chuige atá bunaithe ar speicis nó
éiceachórais, nó atá mar chuid de chur chuige dá leithéid.

1.9

Is éard is Limistéar Muirí faoi Chosaint (MPA) ann ná fo-thacar ar leith de chur
chuige limistéar-bhunaithe i leith an chaomhantais.

1.10

Is féidir le MPAanna an chosaint, an aisghabháil agus tabhairt ar ais speicis,
gnáthóige agus éiceachórais a chumasú.

1.11

Tá raon sainmhínithe ag MPAanna ach is féidir smaoineamh orthu mar
ainmniúcháin fadtéarmacha bunaithe ar limistéar le caomhnú mar a
bpríomhchuspóir.

1.12

Féadfar gníomhaíochtaí éagsúla a cheadú nó a shrianadh i MPAanna éagsúla, ag
brath ar a sainchuspóirí caomhnaithe.

1.13

Comhcheanglaíonn MPAanna aonair chun líonra a fhoirmiú, a d’fhéadfadh a bheith
mar thréith náisiúnta, réigiúnach nó idirnáisiúnta agus ba cheart go mbeadh sé
comhleanúnach, ceangailte, ionadaíoch agus athléimneach.

1.14

Féadann Bearta Éifeachtacha Caomhnaithe Ceantair-Bhunaithe (OECManna) eile
cur le spriocanna uileghabhálacha caomhnaithe, ach ní gá gurb é caomhnú an dúlra
an príomhchuspóir atá acu.

1.15

Cuimsítear le limistéar muirí na hÉireann achar dromchla 488,762 km2 atá roinnte
ina chriosanna dlínse faoin dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear na Farraigí Críche a
théann amach go dtí 12 mhuirmhíle (nm) ón mbunlíne agus Limistéar Eisiach
Eacnamaíochta a théann amach go 200 nm. Clúdaíonn sé grinneall na farraige
freisin i gcríocha leathnaithe scairbhe ilchríochaí arna gcomhaontú, ach
sainmhínítear na huiscí sna ceantair siúd faoin dlí mar Farraigí Arda.

1.16

Tá iallach curtha ar Éirinn le roinnt coinbhinsiún idirnáisiúnta bearta a dhéanamh
chun speicis agus gnáthóga muirí a chosaint.

1.17

Tá Limistéir Faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) agus Limistéir Chaomhantais
Speisialta (SACanna) in Éirinn ainmnithe faoi Threoir um Éin an EU agus faoi
Threoir um Ghnáthóga an EU, faoi seach. Is cuid iad seo den líonra ‘Natura 2000’ ar
fud an EU.

1.18

Tugann gach SPA agus SAC cosaint do speicis nó gnáthóga sonraithe (ar a dtugtar
‘Leasanna Cáilitheacha’) atá liostaithe faoi na Treoracha.

1.19

Ceanglaítear le Treoir Réime um Straitéis Mhuirí an EU ar Bhallstáit Stádas DeaChomhshaoil de thimpeallacht na mara a bhaint amach nó a choinneáil faoi gach
ceann de 11 Tuairisceoir chun Clár Beart (POM) a bhunú chun a chinntiú go
mbainfear an sprioc seo amach.

1.20

Aithníonn POM reatha na hÉireann tábhacht na MPAanna, go háirithe maidir le
Tuairisceoir 1 (Bithéagsúlacht) agus Tuairisceoir 6 (sláine ghrinneall na farraige).

1.21

Níl aon chosaint dlí ag MPAanna OSPAR i limistéar muirí na hÉireann ach amháin
trína n-ainmniú mar SACanna faoi Threoir um Ghnáthóga an EU.

1.22

Ní chuirtear speicis agus gnáthóga áirithe atá liostaithe ar Liosta OSPAR de Speicis
agus Gnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó ag Laghdú san áireamh i dTreoir um
Ghnáthóga an EU nó ní dhéantar iad a chosaint ar bhealach eile faoi reachtaíocht na
hÉireann.

1.23

Bíonn tionchar ag gníomhaíochtaí iascaireachta ar speicis áirithe éisc ar liosta
OSPAR ach níl aon inniúlacht ag OSPAR bearta bainistíochta iascaigh a ghlacadh.
Caithfear bearta maidir le bainistíocht iascaigh a dhéanamh faoin gcreat
bainistíochta is infheidhme m.sh. Comhbheartas Iascaireachta an EU nó trí
Eagraíochtaí Réigiúnacha Bainistíochta Iascaigh.
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1.24 Tá ábharthacht ar leith ag an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí (MSPD) agus ag
an gComhbheartas Iascaireachta (CFP) maidir le feidhmiú MPAanna.
1.25

Glacann roinnt na n-inniúlachtaí idir an EU agus na Ballstáit maidir le hiascaigh
(eisiach - EU) agus an comhshaol (roinnte - MS + EU) ábharthacht bhreise i
gcomhthéacs MPAanna agus ní mór do gach gníomhaí é seo a thuiscint agus iad ag
dearadh agus ag dearadh MPAanna a chur i bhfeidhm.

1.26

Faoi na Rialacháin CFP, is féidir le Ballstát a iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach
bearta caomhnaithe a ghlacadh a bhaineann le gach árthach atá ag feidhmiú ina
EEZ.

1.27

Soláthraíonn IUCN, Liostaí Dearga na hEorpa agus na hÉireann faisnéis le déanaí
faoi speicis atá faoi bhagairt agus atá leochaileach atá níos nuashonraithe ná go leor
ionstraimí dlí agus ba cheart iad a úsáid chun beartais agus caingne bainistíochta ar
leith a threorú.

1.28

Is é Sprioc 14.4 de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe “Faoi
2020, caomhnaigh 10 faoin gcéad ar a laghad de cheantair chósta agus mhuirí, atá
comhsheasmhach leis an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus bunaithe ar an
bhfaisnéis eolaíoch is fearr atá ar fáil."

1.29

Tá glaonna déanta ag an IUCN ar mhéadú i gclúdach limistéar cosanta go 30% nó
fiú 50% de cheantair mhuirí agus chósta.

1.30

Bunaíonn Straitéis Bithéagsúlachta an EU do 2030 sprioc chun 30% de limistéar
farraige an EU a chosaint faoi 2030, le cosaint dhian i bhfeidhm don tríú cuid den
limistéar sin agus cuspóirí caomhnaithe, bearta agus monatóireacht do gach
limistéar.

1.31

Go hidirnáisiúnta beidh ceanglas ann go luath chun Éagsúlacht Bhitheolaíoch
Mhuirí na Limistéar Taobh Amuigh den Dlínse Náisiúnta (BBNJ) a chosaint.

1.32

Leis na hAchtanna um Fhiadhúlra, arna leasú, déantar foráil d’ainmniúchán
limistéar-bhunaithe chun críche an chaomhnaithe ar an urthrá (an trá ard-uisce
suas go dtí an teorainn 12 nm).

1.33

Is cosúil nach mbaintear go leor úsáide as an ainmniúcháin faoi na hAchtanna um
Fhiadhúlra, arna leasú, chun cosaint a thabhairt don timpeallacht mhuirí agus tá
siad teoranta i dtéarmaí a raon feidhme geografach. Is féidir é sin a mhíniú go
páirteach i dtéarmaí cur i bhfeidhm na Treorach um Éin agus na Treorach um
Ghnáthóga araon, a bhí idir láimh ag an am céanna.

1.34

Ní chuimsíonn aon cheann de Pháirceanna Náisiúnta reatha na hÉireann gné chósta
nó mhara.

1.35

Níl aon fhoráil ann faoi láthair i ndlí na hÉireann chun Páirceanna Náisiúnta a
bhunú.

1.36

Faoi láthair tá líonra MPA de 10,420 km2 ag Éirinn, a chuimsíonn 2.13% dá limistéar
muirí de 488,762 km2.

1.37

Tá gach láithreán sa líonra seo mar chuid de líonra Natura 2000, ainmnithe mar
gheall ar leasanna cáilitheacha ar leith agus tá siad faoi faoi chosaint go príomha le
Treoir um Éin agus le Treoir um Ghnáthóga an EU, cé go gcumhdaítear roinnt
limistéir le hionstraimí náisiúnta nó idirnáisiúnta eile freisin.

100

1.38

Tá céatadán i bhfad níos mó de cheantair chósta agus inbhir ainmnithe faoi láthair
ina limistéir faoi chosaint, agus líon níos lú díobh ainmnithe agus an clúdach
teoranta ann i gceantair amach ón gcósta.

1.39

Tá raon leathan reachtaíochta mar bhonn agus taca le bainistíocht gníomhaíochtaí
a mbíonn tionchar acu ar an muirthimpeallacht trí chur chuige nach n-éilíonn
MPAanna ach a bhféadfadh impleachtaí a bheith acu maidir le bithéagsúlacht
mhuirí a chaomhnú.

1.40

Teastaíonn méadú mór ar chlúdach na MPAanna chun spriocanna agus tiomantais
idirnáisiúnta i gClár Rialtais nua na hÉireann (Meitheamh 2020) de 10% a bhaint
amach a luaithe is praiticiúil agus 30% faoi 2030.

1.41

Ba cheart líonra leathnaithe a dhearadh go straitéiseach chun bearnaí sa chlúdach
atá ann cheana a líonadh, a bheith comhleanúnach, ceangailte, ionadaíoch agus
athléimneach agus cur leis na riachtanais maidir le Stádas Dea-Chomhshaoil faoin
MSFD.

1.42

Tá láithreáin breise Natura 2000 ag teastáil le haghaidh sceireacha agus éan mara
amach ón gcósta de réir riachtanais na Treorach um Éin agus na Treorach um
Ghnáthóga araon. Tá próiseas ar bun cheana féin chun é sin a bhaint amach.

1.43

Tá bearnaí i gcritéir ainmniúcháin na Treorach um Ghnáthóga a choisceann
SACanna a bheith ainmnithe do go leor speiceas, gnáthóg agus éiceachóras atá faoi
bhagairt nó atá tábhachtach. Ina measc siúd, áirítear speicis atá i mbaol go criticiúil,
speicis peiligeacha, speicis innealtóireachta éiceachórais, speicis táscaire
Éiceachóras Mara Soghonta, gnáthóga foshraithe scairbhe ilchríochaí agus gnáthóga
a bhaineann le gnéithe aigéaneolaíochta.

1.44

Níl aon fhoráil ann faoi láthair chun MPAanna a ainmniú bunaithe ar chritéir
seachas speicis, gnáthóga agus éiceachórais, chun aghaidh a thabhairt ar bhrúnna
ar leith cosúil le solas agus torann nó chun ceantair atá nádúrtha athléimneach ó
athrú aeráide a chosaint.

1.45

Chuirfeadh MPAanna soghluaiste a bhfuil a dteorainneacha sonracha in ann athrú i
bhfíor-am de réir mar a ghluaiseann na gnéithe sprice chuig cosaint do ghnáthóga
agus do speicis dinimiciúla agus chuirfeadh sé athléimneacht ar éifeachtaí an
athraithe aeráide chun cinn.

1.46

Faoi láthair, ní féidir cosaint dhlíthiúil a thabhairt do limistéar faoi chosaint in
Éirinn ach faoi amháin tríd an Treoir um Ghnáthóga (HD) agus an Treoir um Éin
(BD) nó faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra.

1.47

Baineann na hAchtanna um Fhiadhúlra le talamh agus leis an urthrá, amach go dtí
12 nm, ar a mhéad.

1.48

Níos faide amach ná 12 nm, ní féidir ceantair a ainmniú ach amháin mar SPAanna
nó SACanna faoin Treoir um Éin nó faoin Treoir um Ghnáthóga, agus ní féidir é sin
a dhéanamh ach amháin más rud é gur gnáthóg nó speiceas atá liostaithe sna
hiarscríbhinní ábhartha atá i gceist. Mar sin ní féidir go leor speiceas agus gnáthóga
atá faoi bhagairt nó ag laghdú a bhfuil tábhacht náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil leo
a chosaint go sainráite go dlíthiúil trí bhearta limistéar-bhunaithe in Éirinn.
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1.49

D’fhéadfadh go mbeadh bearta rialála breise ag teastáil chun limistéar muirí amach
ón gcósta a bhunú mar seachtú páirc náisiúnta na hÉireann chun gníomhaíochtaí a
rialú.

1.50

Agus an ceanglas maidir le ‘líonraí’ de MPAanna á seachadadh, ba cheart go néascódh reachtaíocht cruthú MPAanna trasteorann, ag aithint go n-éileoidh sé seo
gnéithe déthaobhacha.

1.51

Éilíonn athrú aeráide solúbthacht i ndearadh limistéar cosanta agus a gcreataí dlí
chun freastal ar mhaolú agus oiriúnú.

1.52

Go dtí seo, bhí ceanglais agus meicníochtaí foirmiúla maidir le rannpháirtíocht
geallsealbhóirí i roghnú agus i mbainistíocht MPA teoranta, ag laghdú a néifeachtacht go mór.

1.53

Tá aithint éagothroime agus éagothroime bunúsach chun rannpháirtíocht bhríoch
an phobail a bhaint amach agus dlisteanacht a thógáil i bpróisis roghnúcháin,
bainistíochta agus monatóireachta an MPA.

1.54

Cuireann easnamh acmhainní isteach ar éifeachtacht na bpróiseas maidir le roghnú,
ainmniú agus bainistíocht láithreán, lena n-áirítear forfheidhmiú.

Rinne na geallsealbhóirí a ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á hullmhú fís
a roinnt go forleathan maidir le farraigí táirgiúla sláintiúla agus d’aithin beagnach gach
duine an gá atá le MPAanna chun é seo a bhaint amach agus oibleagáidí dlíthiúla na
hÉireann a chomhlíonadh. Chomh maith le go leor de na pointí atá mínithe thuas, leagadh
béim freisin ar (a) na buntáistí a bhaineann le cáil a d’fhéadfadh a fhabhrú d’Éirinn mar
‘náisiún glas’ le timpeallachtaí nádúrtha saibhir, m.sh. tionchar a imirt ar thurasóirí agus
ar thomhaltóirí bia mara, (b) an soiléireacht a d’fhéadfadh líonra MPA seanbhunaithe le
tacar soiléir rialachán a sholáthar don tionscal agus (c) an deis a thugann MPAanna chun
litearthacht aigéin agus rannpháirtíocht an phobail leis an timpeallacht mhuirí a fhorbairt,
a mheastar a bheith thar a bheith tábhachtach. do dhaoine óga, le rannpháirtí amháin ag
cur béime ar an bhféidearthacht go bhfeidhmeodh MPAanna mar ‘sheomra ranga don
náisiún’ (féach Iarscríbhinn 1).

©
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2CUID 2 - Cad iad na buntáistí agus na
costais ata dóchúil a bheith ann don
gheilleagar, don tsochaí agus don
chultúr as líonra MPAanna na
hÉireann a bheith leathnaithe
amach?
I bhfianaise na réasúnaíochta chun líonra MPAanna na hÉireann a bunaíodh i gCuid 1
a leathnú, déanann an Chuid seo iniúchadh ar na buntáistí agus na costais a d’fhéadfadh
a bheith ag baint leis sin ó pheirspictíochtaí sóisialta, eacnamaíocha agus cultúrtha.
Tosaímid trí mhíniú a thabhairt ar an gcaoi a ndéantar anailísí socheacnamaíocha agus
ansin cuirimid dhá anailís shocheacnamaíocha i láthair, ar dtús i dtéarmaí seirbhísí
éiceachórais agus ar bhonn earnála de réir earnála, a chuimsíonn iascaigh,
dobharshaothrú, turasóireacht agus áineas, biteicneolaíocht agus tionscail aigéin eile
freisin mar a tharlaíonn i gcás pobail chósta. Cé go mbaineann na hanailísí seo leas as
roinnt taighde a rinneadh in Éirinn, tá go leor de na réamh-mheastacháin riachtanach
bunaithe ar eispéiris i náisiúin eile.
Pléitear cuid de na hábhair a ardaítear sa Chuid seo níos mionsonraithe i gCuid 3, go
háirithe breithnithe faoi dháileadh costas agus sochar i measc earnálacha éagsúla den
tsochaí, teagmháil le páirtithe leasmhara lena n-áirítear pobail chósta agus iarmhairtí
MPAanna ar iascaigh agus a mbainistíocht agus maolú.
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Anailís ar shochair agus chostais shocheacnamaíocha
na MPAanna
Sa chuid seo pléitear na buntáistí agus na costais a bhaineann le bunú líonra MPAanna, mar
chomhlánú ar na cúinsí eile a leagtar amach i gCuid 1. Ba chóir an chuid seo a léamh in
éineacht le Cuid 3.1.2 le haghaidh plé níos doimhne ar an gcaoi ar féidir costais agus tairbhí
den sórt sin a dháileadh go míchothrom ar an talamh, ag brath ar chomhthéacsanna sóisialta,
cultúrtha agus polaitiúla. Is féidir le MPAanna ciorrú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí
eastóscacha a mbeidh costais do thionscail áirithe mar thoradh orthu, mar shampla
iascaireacht nó mianadóireacht domhainfharraige, ach léiríodh freisin go dtugann MPAanna
éifeachtaí éiceolaíocha a bhféadfadh tairbhí fadtéarmacha a bheith acu don ghníomhaíocht
chéanna agus do ghníomhaíochtaí eile. Tá sé tábhachtach comhthéacsanna eacnamaíocha,
soch-chultúrtha agus polaitiúla MPAanna a chur san áireamh chun meastóireacht a dhéanamh
ar an gcaoi a bhféadfadh líonra na MPAanna feidhmiú chun leasa nó chun dochair na nearnálacha éagsúla sa tsochaí i dtéarmaí socheacnamaíocha. Is féidir leis an neamhionannais
a bheith ina chúis leis an díospóireacht faoi líonraí MPAanna a bheith curtha i mbun mar
chórais shocheolaíochta agus is féidir leis cabhrú le pobail a bheith páirteach i maoirseacht na
timpeallachta mara. Cé nár cheart glan-sochar leasa don tsochaí a mheas mar réamhchoinníoll
maidir le dearbhú MPAanna - is féidir le hanailís ar chostais sochair faisnéis úsáideach a
sholáthar do lucht déanta beartas i dtéarmaí na sochar agus na gcostas (intomhaiste). Ba
cheart go mbeadh bainistíocht níos eolasaí agus cinnteoireacht fheabhsaithe mar thoradh ar
thuiscint a fháil ar na buntáistí agus na costais eacnamaíocha a thiocfaidh as líonra MPA a
bhunú trí athruithe ar sheirbhísí éiceachórais.
Is beag Anailís Costas is Tairbhe (CBAanna) chuimsitheacha a bhí déanta i leith MPAanna
laistigh den Eoraip nó lasmuigh de ach oiread, agus mar gheall air sin, mar a luaigh an
Coimisiún Eorpach faoi in athbhreithniú “go bhfuil sé deacair teacht ar chonclúidí
cuimsitheacha faoi ghlan-shochair MPAanna aonair nó líonraí MPA san Eoraip”.105 Sna
staidéir atá ann, glactar le cur chuige creat seirbhísí éiceachórais, é sin nó déantar scrúdú iontu
ar na buntáistí agus na costais a théann i bhfeidhm go díreach ar na tionscail gheilleagair
mhuirí. Tá cur chuige an chreata seirbhísí éiceachórais níos coitianta agus tugann sé le tuiscint
gur dóigh go mbainfidh sciar mór de na tairbhí le méadú ar na tairbhí neamh-mhargaidh
seachas le buntáistí eacnamaíocha díreacha do na tionscail gheilleagair mhuirí.
In Pascual et al. (2016), rinneadh os cionn 200 staidéar foilsithe ar thionchair
shocheacnamaíocha a thiomsú.106 Mar atá léirithe i Tábla 2.1Error! Reference source not
found., tá claonadh ag na staidéir sin a rinne scrúdú ar na tionchair dhíreacha ar thionscail
gheilleagar na farraige agus ar gheallsealbhóirí eile díriú ar an turasóireacht mhara agus ar na
hiascaigh mhara, agus tugann sé sin le fios gur féidir le líonraí MPA iarmhairtí tairbhiúla glan
a bheith acu ar an dá phríomh-earnáil sin ach go ndéántar neamhaird den chuid is mó iontu
ar na costais agus na tairbhí atá aige ar earnálacha eile sa slabhra soláthair, an phróiseáil bia
mara agus an dobharshaothrú, mar shampla.i Fuarthas san athbhreithniú sin go bhféadfadh
tionchair shocheacnamaíocha na MPAanna a bheith diúltach nó dearfach maidir leis an
iascaireacht ar an scála tionsclaíoch agus ar an iascaireacht cheardaíochta araon, agus go

Ní bhaineann an litríocht a bhfuil athbhreithniú déanta ar in Pascual et al. (2016) agus a bhfuil achoimre air le fáil
i Tábla 2.1 go sonrach le hÉirinn. Dá bhrí sin, ba cheart don léitheoir a bheith cúramach na torthaí a aistriú díreach
go comhthéacs na hÉireann toisc go bhfuil éagsúlacht i gceist leis na cásanna ag brath ar an dlínse atá sa scrúdú.
i
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bhféadfar tionchair éagsúla a bheith acu ar iascairí, ag brath ar roinnt fachtóirí lena n-áirítear
tréithe an MPA ar leith agus an oiread a ghlacann na páirtithe leasmhara sa cheantar áitiúil
leis, agus an oiread a ghlacann siad páirt ann.106
Tábla 2.1 - Tionchar féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an ainmniúchán MPA ar earnálacha
gheilleagar aigéin na hÉireann, bunaithe ar athbhreithnithe déanta ar an litríocht idirnáisiúnta ag
Pascal et al. 2016 agus ag EC, 2018.105,106 Tugann NR le fios “Níor tuairiscíodh aon fhianaise”.
Tugann ‘staidéir dhearfacha’ le fios staidéir atá ina luaitear tionchair dhearfacha den chuid is mó ag
MPAanna ar na hearnálacha agus tugann ‘staidéir dhiúltacha’ le fios staidéir ina luaitear tionchair
dhiúltacha den chuid is mó ag MPAanna ar earnáil.
Tionchar
Foriomlán ar
an earnáil
NR

Líon na
staidéar
dearfach
-

Líon na
staidéar
diúltach
-

An Turasóireacht i gCeantair Mhuirí agus
Chósta
Crús Idirnáisiúnta

+

129

35

NR

-

-

Seirbhísí Miondíola Mara

NR

-

-

Iascaigh Mhara

+

178

121

An Dobharshaothrú Mara

-

-

-

Próiseáil Bia na Mara

NR

-

-

Taiscéalaíocht agus Táirgeadh Ola agus
Gáis
Déantúsaíocht, Tógáil agus Innealtóireacht
Mhuirí
Táirgí agus Seirbhísí Ardteicneolaíochta
Muirí
An Tráchtáil Mhuirí

NR

-

-

NR

-

-

NR

-

-

NR

-

-

An Bhiteicneolaíocht Mhuirí agus BithTháirgí Muirí
An Fuinneamh Muirí In-Athnuaithe

NR

-

-

+

Tionscail Gheilleagar Aigéin na hÉireann

An Loingseoireacht & an tIompar Muirí

2

-

Gníomhaíochtaí Eile

-

-

Cabhlach/An Chosaint

-

-

Pobail chósta

-

-

5

-

Gníomhaíochtaí taighde eolaíoch/teagaisc
eolaíoch

+

Ag seo thíos, pléitear cur chuige an chreata seirbhísí éiceachórais agus an cur chuige earnála i
gcomhthéacs scrúdú a dhéanamh ar na buntáistí agus na costais a d’fhéadfadh a bheith ag
baint le líonra MPA a leathnú in uiscí mara na hÉireann. Ach sula ndéantar é sin, leagfar breacchuntas gairid amach ar an bpróiseas measúnaithe eacnamaíoch agus sóisialta a bhféadfar
glacadh leis chun scrúdú a dhéanamh ar na tionchair leasa a ghabhann le leathnú amach an
líonra MPA. Tugtar achoimre ar an bpróiseas seo ar fáil i Figiúr 2.1.
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Figiúr 2.1 - Forbhreathnú ar an bpróiseas measúnaithe eacnamaíoch agus sóisialta ar líonra MPA.

Sular féidir an próiseas measúnaithe eacnamaíoch agus sóisialta a dhéanamh, ní mór na
roghanna dearaidh MPA atá indéanta a shainaithint, an bhfuil an criosú agus an reachtaíocht
rialála i bhfeidhm ina leith nó nach bhfuil, mar shampla, laistigh de scálaí spásúla agus ama
áirithe (Figiúr 2.1). Ina dhiaidh sin, ní mór roinnt cásanna agus critéar mheastóireachta a chur
i mbun. Nuair atá comhaontas ann maidir leis siúd, soláthraítear an creat inar féidir an
measúnú eacnamaíoch agus sóisialta a dhéanamh leis na cásanna MPA. Mar atá léirithe i
106

Figiúr 2.1, ba cheart aiseolas a fháil freisin idir gach uile chéim den phróiseas measúnaithe
agus ba cheart córais aiseolais a chur ina mbun leis na páirtithe leasmhara atá ag glacadh páirt,
rud a bheidh chabhrach chun an t-athbhreihtniú ar na saincheisteanna beartais agus na
gcásanna is ábhar imní do gheallsealbhóirí a éascú. Is céim thábhachtach den phróiseas é na
páirtithe leasmhara a shainaithint go soiléir freisin.
Braitheann an measúnú eacnamaíoch ar líonra féideartha MPAanna freisin ar thuiscint
shoiléir ar fheidhmeanna agus phróisis an éiceachórais agus ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag
athruithe orthu seo ar sheachadadh na sochar seirbhíse éiceachórais deiridh don tsochaí. Is
féidir go dtiocfadh tionchair dhíreacha agus indíreacha ar shochair deiridh seirbhíse
éiceachórais as a dtiocfaidh gnóthachain leasa (sochair) agus uaireanta caillteanais (costais)
as athruithe ar fheidhmeanna agus phróisis an éiceachórais a thiocfaidh as ainmniú an líonra
MPA. Beidh tionchar ag dáileadh na ngnóthachan agus na gcaillteanas leasa sa tsochaí ó
roghanna malartacha ainmniúcháin MPA, mar aon le bearta beartais agus creataí
institiúideacha atá ann cheana ar na straitéisí freagartha beartais. Tá luach eacnamaíoch na nathruithe i soláthar seirbhísí éiceachórais bunaithe ar phrionsabail na heacnamaíochta leasa
fheidhmeach a chiallaíonn gur gá go mbeadh éifeacht ag na hathruithe ar sheachadadh
seirbhíse éiceachórais a dhéantar trí ainmniú MPA ar fhóntais do dhuine amháin ar a laghad
sa daonra ábhartha. chun luach eacnamaíoch a bheith aige.
Cibé an bhfuil cur chuige an chreata seirbhísí éiceachórais nó an cur chuige earnála á leanúint,
caithfear na costais agus na tairbhí atá i gceist a leagan amach go soiléir agus, más féidir, a
airgeadú. Is féidir an anailís costais is tairbhe (CBA) agus an anailís ar éifeachtúlacht costais
(CEA) a dhéanamh ansin. Féachann na hanailísí seo le gnóthachain agus caillteanais leasa
shóisialaigh a mheas ó thaobh éifeachtúlachta eacnamaíochta de, agus aird chuí á tabhairt ar
aon bhreithnithe cothromais dáileacháin ábhartha, caighdeáin chomhshaoil réamhchúraim
eile, agus srianta réigiúnacha sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíocha. Déanann an CBA
iarracht a fháil amach an bhfuil an glanluach reatha a bhaineann le líonra MPAanna a ainmniú
dearfach agus déanann an anailís costéifeachtúlachta comparáid idir chostais choibhneasta
roghanna bainistíochta MPA éagsúla a bhaineann an toradh céanna amach (cuspóirí
caomhnaithe). Mar atá luaite ag Norton et al. (2018) Níor cheart gurb é an CBA an t-aon toisc
amháin le bheith curtha san áireamh chun teacht ar chinneadh.23,107 Ní féidir ach cúnamh a
chur ar fáil leis, sin an méid, sa phróiseas cinnteoireachta agus féadfar nach é an rogha is costéifeachtaí an ceann is oiriúnaí, nuair a chuirtear na critéir eile san áireamh. Sna cásanna sin,
moltar anailís ilchritéar (MCA) mar straitéis mheasúnaithe mhalartach toisc go gceadaíonn sé
sin critéir neamh-airgeadaíochta intomhaiste a áireamh sa mheasúnú agus ligtear leis plé agus
idirphlé sainráite a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara.
Ionas go mbeifear in ann leas a bhaint as, éilíonn an creat eacnamaíoch agus sóisialta atá
leagtha amach thuas mar sin (i) gur féidir na naisc dhíreacha agus indíreacha idir an fóntas
agus an fheidhmiúlacht agus méid na n-éiceachóras i gcásanna líonra MPA a shainaithint agus
a pharaiméadarú (ii) gur féidir le heolaithe meastachán a dhéanamh ar an athrú a bheidh ar
an éiceachóras soláthair seirbhíse agus ar fheidhmiúlacht an éiceachóras sin mar gheall ar an
ainmniúhán MPA (iii) gur féidir le heacnamaithe agus éiceolaithe a aithint i gcomhpháirt
conas a rachaidh an t-athrú seo sa soláthar seirbhíse éiceachórais i bhfeidhm ar na buntáistí
agus na costais díreacha agus indíreacha i leith an tsochaí/gníomhaithe tionscail ábhartha nó
geallsealbhóirí eile, a luaithe is atá freagraí iompraíochta ar an athrú maidir le hainmniúcháin
MPA curtha san áireamh; agus (iv) go bhfuil modhanna atá ar fáil agus i bhfeidhmchun luach
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airgeadaíochta an athraithe ar shochair agus chostais an mhargaidh agus neamh-mhargaidh
a thomhas.108
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Ba cheart go mbeadh bainistíocht níos eolasaí agus cinnteoireacht fheabhsaithe
mar thoradh ar na buntáistí agus na costais eacnamaíocha a bheidh bainte
amach trí líonra MPAanna a bheith curtha i mbun mar gheall ar na hathruithe ar
na seirbhísí éiceachórais a sholáthraíonn ceantair den sórt sin. Mar sin féin, níor
cheart breathnú ar ghlan-shochar leasa don tsochaí mar réamhchoinníoll chun
MPAanna a fhógairt.
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Cur chuige na seirbhíse éiceachórais chun buntáistí
agus costais MPAanna a mheas
De bhreis ar an ról atá ag na MPAanna i gcaomhnú an dúlra as a luach intreach, táthar ag súil
go gcuirfear cumas éiceachóras muirí na haicmí seirbhísí éiceachórais a thuairiscítear i gCuid
1.1.3 a sholáthar mar gheall ar an gcosaint agus an feabhsúchán féideartha a bheith bainte
amach maidir le caighdeán na timpeallachta nádúrtha a sholáthraíonn MPAanna. Ó
dhearcadh socheacnamaíoch, is féidir breathnú ar MPAanna mar infheistíochtaí poiblí, dá
bharr, i ndáil leis an gcaomhnú éiceachórais mhuirí agus an soláthar seirbhíse.109,110 Mar sin,
is ceist thábhachtach í an bhfuil méid a gcuirtear le folláine an duine aonair agus na sochaí i
gcoitinne (na tairbhí) le MPAanna níos tábhachtaí ná na costais atá i gceist. Laistigh den chreat
atá leagtha amach i gCuid 1.1.3, is féidir costais agus tairbhí seirbhíse an éiceachórais a
mhiondealú tuilleadh i dtéarmaí an bhfuil tionchar acu ar úsáideoirí eastóscacha
thimpeallacht na mara, ar úsáideoirí neamh-eastóscacha nó ar an lucht bainistíochta.111
De rogha air sin, is minic a dhéantar seirbhísí éiceachórais a mheas de réir mar costais agus
tairbhí margaidh atá i gceist nó nach iad.112 Is éard is tairbhí margaidh ná na luachanna
eacnamaíocha d’earraí nó do sheirbhísí a bhreathnaítear tríd an idirbheart margaidh.
D’fhéadfar go n-áireofaí ar shochair mhargaidh an MPA an brabúsacht mhéadaithe sna
hiascaigh, rud gur féidir a tharlú mar gheall ar an earcaíocht mhéadaithe d’ógánaigh nó mar
gheall ar an fuílleach iasc fásta ó na MPAanna isteach i dtailte iascaireachta in aice láimhe
leo,113 nó mar gheall ar an gcaiteachas méadaithe ar an turasóireacht sa cheantar áitiúil mar
gheall air a bheith gar don MPA nua-ainmnithe. Is iad sochair neamh-mhargaidh na
luachanna eacnamaíocha do sheirbhísí nach féidir a urramú trí idirbhearta margaidh, agus
cuimsítear leo an tairbhe do dhaoine a fhios a bheith acu go dtugtar cosaint do speicis atá faoi
bhagairt laistigh den MPA (luach intreach), nó go ndéanfar cáilíocht chomhshaoil na néiceachóras laistigh den líonra MPAanna a chaomhnú do na glúine atá le teacht (an luach
tiomnachta). Cé go bhfuil sé simplí go teoiriciúil luachanna airgeadaíochta a chur ar shochair
a fhabhraíonn ó ghníomhaíochtaí geilleagair aigéin thráchtála (idirbhearta margaidh), fós féin
ní mór cineálacha cur chuige éagsúla a ghlacadh chun luachanna eacnamaíocha a sholáthar
do sheirbhísí neamh-mhargaidh amhail seirbhísí aeistéitiúla, seirbhísí comhshamhlaithe
dramhaíola, seirbhísí maolaithe borrtha stoirme, seirbhísí cosanta roimh an gcreimeadh, agus
seirbhísí áineasa caitheamh aimsire, srl. Braitheann an cur chuige a ghlactar leis chun luach a
chur ar an tseirbhís neamh-mhargaidh ar na cineálacha seirbhísí atá ann, ar cibé an bhfuil
luach úsáide nó luach neamhúsáidte ag an sochar atá á luacháil agus cibé an bhfuil na sonraí
ann chun teicníc tosaíochta nochtaithe nó luaite a úsáid.i Mar atá luaite i gCuid 1.1.3, ba cheart
aird ar leith a thabhairt ar an iliomad seirbhísí rialála a sholáthraítear le héiceachórais mhuirí
nuair a dhéantar MPAanna a dhearadh óir is minic a dhéantar dearmad orthu sa phleanáil
mhuirí agus san anailís chostais is tairbhe a ghabhann leo. Tá tábhacht mhór freisin le scála
spásúil agus riachtanais spásúla chun cineálacha éagsúla seirbhísí rialála a sheachadadh go
héifeachtach agus MPAanna á ndearadh.27
Tá forbhreathnú ar na naisc atá réamh-mheasta idir an athrú éiceolaíoch sna MPAanna agus
an athrú atá tagtha ar an soláthar seirbhíse i Tábla 2.2. Chun é sin a chur le chéile, baineadh
tairbhe as liosta seirbhísí éiceachórais mhuirí na hÉireann atá le fáil in Norton et al. (2018)
(achoimre ar fáil ar i gCuid 1.1.3) agus an t-athbhreithniú ar an litríocht le Leenhardt et al.

i

Tá plé ar athbhreithniú iomlán atá déanta ar na cineálacha cur chuige seo le fáil in Hanley et al. 2015.108
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(2015) ina bhfuil an sraith seirbhísí ar féidir baint amach le MPA leagtha amach.23,110 Cé go
bhfuil sé dóchúil go léireofar an chuid is mó de na sochair seirbhíse soláthair atá liostaithe i
margaí seanbhunaithe, buntáistí neamh-mhargaidh atá i gceist le go leor de na buntáistí eile
a bhfuil béim leagtha orthu agus féadfar dóibh a bheith bainteach leis an bhfeabhsú luachanna
maireachtála agus tiomnachta. Mar shampla, tá sé léirithe go bhfuiltear sásta íoc as an gcostas
atá i gceist le horgánaigh domhainfharraige a choinneáil mar fhoinse do tháirgí míochaine
amach anseo, sa tsochaí i gcoitinne.114 Is luach roghnach é sin a bhaineann leis an úsáid
fhéideartha amach anseo. Léiríonn cuid de na buntáistí eile atá liostaithe an fhíric go
bhféadfadh caipiteal nádúrtha mar sceireacha oisrí nó foraoisí ceilpe cineálacha eile caipitil a
chosaint ar an gcladach trí na héifeachtaí is measa a bhaineann le borradh stoirme a laghdú.
Tábla 2.2 - Athruithe a d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis na buntáistí atá i gceist le
hainmniúchán MPA i ndáil le seirbhís éiceachórais mhuirí
Seirbhís Éiceachórais

Aicmiú CICES

An t-athrú atá beartaithe le bheith ar
shochair ES mar gheall ar líonra MPA a
bheith ann

Gabháil iasc amach ón
gcósta
Iascaigh ghabhála intíre

Ainmhithe fiáine

An Dobharshaothrú

Ainmhithe - An
Dobharshaothrú

Bailiú Algaí/ Feamainne

Plandaí Fiáine & Algaí /
Plandaí ón
Dobharshaothrú
Ábhair ghéiniteacha ó
bhiothra

Méadú ar an méid táirgthe/cobhsaithe de
bhithmhais na sprioc-speiceas
Méadú ar an méid táirgthe/cobhsaithe de
bhithmhais na sprioc-speiceas
Ainmhithe níos sláintiúla mar gheall ar
chomhshaol ar chaighdeán níos airde a
bheith ann
Táirgeadh méadaithe

An Soláthar

Ábhair ghéiniteacha

Ainmhithe fiáine

Uisce chun cuspóirí
Uisce dromchla chun
neamh-óil
cuspóirí neamh-óil
An rialáil agus an cothabháil a dhéanamh

Éagsúlacht ghéiniteach agus mhóilíneach
a chosaint / Éiceachóras a chosaint ar
mhaithe leis na fionnachtana féideartha
amach anseo
Gan athrú

Seirbhísí dramhaíola

Maolú dramhaíola, ábhair
tocsaineacha agus núis eile

Gan athrú

An chosaint cósta

Idirghabháil sreafaí

Seirbhísí saolré agus
gnáthóige

Cothabháil saolré, agus
cosaint don ghnáthóg,
agus do linn na ngéinte
Cosc ar lotnaidí agus ar
ghalair

Gnáthóga a chosaint a laghdaíonn
tionchair borraí stoirme / an chreimthe
chósta (m.sh. féara mara, réisc sáile,
foraoisí ceilpeanna, beirtreacha oisrí).
An éagsúlacht bhitheolaíoch / ghéiniteach
a chosaint

Cosc ar lotnaidí agus ar
ghalair
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Bainistithe chun rioscaí ó speicis ionracha
a íoslaghdú. Tá pobail níos athléimní ó
speicis ionracha de réir mar a fhaightear
réidh le brúanna eile

Seirbhís Éiceachórais

Aicmiú CICES

Rialáil na haeráide

Athróga atmaisféaracha
agus rialáil na haeráide

An t-athrú atá beartaithe le bheith ar
shochair ES mar gheall ar líonra MPA a
bheith ann
Plandaí a chosaint agus orgánaigh
calcacha a mbíonn méadú ar an
fhorghabháil charbóin mar thoradh orthu

Cultúrtha
Seirbhísí áineasa

Idirghníomhaíochtaí coirp
agus taithíiúla

Seirbhísí eolaíochta agus
oideachasúla

Eolaíoch & oideachasúil

Oidhreacht, cultúr agus
siamsaíocht na mara

Oidhreacht, cultúr agus
siamsaíocht

Seirbhísí aeistéitiúla

Aeistéitiúil

Luachanna spioradálta
agus samhailteacha
Luachanna
neamhúsáidte

Spioradálta agus / nó
samhailteach
Luachanna maireachtála &
tiomnachta

Cruthú turasóireachta mara agus
deiseanna fóillíochta (m.sh. turais báid
éiceathurasóireachta, eispéiris
tumadóireachta feabhsaithe, srl.)
Cruthú deiseanna le haghaidh taighde
agus oideachais i dtimpeallacht ina bhfuil
tionchair laghdaithe ag daoine
Cothabháil fhéideartha ar bhainistíocht
acmhainní nádúrtha pobalbhunaithe
traidisiúnta ag brath ar chomhthéacsanna
sóisialta agus polaitiúla
Breisiú le luachanna réadmhaoine mar
gheall ar aghaidh a thabhairt ar MPA
ainmnithe
Traidisiúin a bhaineann le muirí pobail a
chothabháil
Limistéar muirí cosanta le húsáid agus
taitneamh na nglún atá le teacht

Ag brath ar an gcineál ainmniúcháin, d’fhéadfadh méaduithe ar mhéideanna éisc agus
méaduithe ar aschur agus earcaíocht atáirgthe a bheith mar thoradh ar MPAanna mar gheall
ar bhrú iascaireachta a laghdú. D’fhéadfadh iarmhairtí iarmharta d’iascach a bheith mar
thoradh air seo, rud a d’fhéadfadh méaduithe a dhéanamh ar ghabháil in aghaidh an aonaid
iarrachta de spriocspeicis ar thailte na n-iascach máguaird. Tá sé áitithe chomh maith go
bhféadfadh breisluach d’iascach a bheith mar thoradh ar éifeachtaí iarmharta trí mhéaduithe
ar an ngabháil iomlán, gabháil, trí mhéaduithe in aghaidh an aonaid achair, agus trí
mhéaduithe i meánmhéid na speiceas sa ghabháil, agus tríd an éagsúlacht speiceas sa ghabháil
freisin.115 D’fhéadfadh méaduithe ar an iarracht iascaireachta feadh theorainneacha an MPA
a bheith mar thoradh ar na méaduithe sin, dá réir; tugtar “ag iascaireacht na líne” air sin.116
In Cau et al. (2019), tá sé tuairiscithe go bhfuil iarmhartacha cinnteachta ar an líon gliomach
leathnaithe amach san Eoraip (méadú 30-50% ar dhlús agus gabháil Bithmhaise in aghaidh
an Aonaid lasmuigh de thrí MPA ar leith), cé go raibh clár athstocála gníomhach laistigh de na
MPAanna i gceist leis seo ar dtús.117 Ba chóir é a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil go leor
díospóireachta le fáil sa litríocht faoi cibé an leor an méadú ar an ngabháil iascach áitiúil mar
gheall ar iarmharta leathnaithe amach chun caillteanas foriomlán na gabhála a fhritháireamh,
má tá dúnadh iomlán i gceist le hainmniú an MPA.110 Pléitear tionchar na MPAanna ar
iascaigh níos mionsonraithe thíos (i gCuid 2.3.3) agus i gCuid 3.1.2 tá plé níos doimhne ar fáil
ar an gcaoi ar féidir costais agus tairbhí MPAanna a dháileadh go míchothrom, ag brath ar an
gcomhthéacs sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil.
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Bosca 6: Buntáistí na MPAanna in Albain a mheas
In 2012 chuir an Institiúid Acmhainní Nádúrtha agus Pleanála Spásúlachta in Ollscoil
Oviedo an cur chuige seirbhíse éiceachórais i bhfeidhm chun luacháil eacnamaíoch a
dhéanamh ar an raon tairbhí dóchúla a bhaineann le líonra MPAanna a ainmniú in uiscí
teorann agus amach ón gcósta na hAlban. Rinne an staidéar meastachán ar an luach
eacnamaíoch a d’eascair as ainmniú trí líonra teoiriciúla MPAanna. Cuireadh dhá chineál
ainmniúcháin éagsúla i bhfeidhm freisin ar shuíomhanna MPA laistigh de gach cás líonra,
i.e. Ainmnithe mar ‘Ard-Srianta’ agus ‘Stádas Caomhnaithe a Chothabháil’. Dhírigh an
taighde laistigh de shochair MPA i bhfoirm athruithe ar sholáthar earraí agus seirbhísí
éiceachórais i gcomparáid leis an status quo (i.e. gan ainmniú líonra MPA).
Bhí dhá phríomhchéim i gceist leis an staidéar. Ar dtús, measadh go raibh luacháil
chomhiomlán na seirbhísí éiceachórais mhuirí a sholáthraíonn timpeallacht mhuirí iomlán
na RA. Baineadh é seo amach trí mhodheolaíocht um Aistriú Sochair a leanúint. Is éard a bhí
i gceist leis an gcur chuige tánaisteach seo meastacháin luachála ábhartha a aistriú ó staidéir
bhunscoile roimhe seo go háit eile chuig staidéar an MPA. Sa chéad chéim eile bhí sciar de
na meastacháin iomlána luacha a dháileadh ar na hathruithe bithfhisiceacha a bhaineann le
gach cás líonra ar leith a chur i bhfeidhm.
Measadh go raibh luach sochair fhoriomlán líonra MPAanna na hAlban idir £6.3 billiún agus
£10 billiún san iomlán ag brath ar an gcás. Cuireann an tuarascáil in iúl nach bhféadfaí ach
cuid de na seirbhísí éiceachórais ó chásanna an MPA a luacháil, mar i gcás go leor catagóirí
níor fhág easpa sonraí nó staidéir ábhartha roimhe seo nach bhféadfaí meastacháin a
ghiniúint. Ba é seo an cás maidir le seirbhísí tábhachtacha cosúil le bith-leigheas dramhaíola,
gnáthóga a idirghabháil go bitheolaíoch, friotaíocht agus athléimneacht, oidhreacht
chultúrtha agus féiniúlacht, agus luachanna úsáide roghanna. Mar sin tugann na húdair le
fios gurb ionann na luachanna sochair comhiomlána deiridh a mheastar agus an luach
sochair íosta a bhaineann le hainmniú líonra MPA in uiscí na hAlban.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoi, féach González- Álvarez J. (2012). Valuing the Benefits of
Designating a Network of Scottish MPAs in Territorial and Offshore Waters.

Beidh éagsúlacht i gceist le méid foriomlán na sochar éiceachórais i measc na MPAanna
difriúla. Go ginearálta, dá fhairsinge atá na MPAanna don chósta, agus níos mó fós do
lárionaid uirbeacha móra, is ea is dóichí a bheidh na luachanna sochair seirbhíse éiceachórais
a bhaineann leo. Tá sé seo fíor go háirithe maidir leis na seirbhísí cultúrtha a bhaineann le
luachanna aeistéitiúla maoine agus deiseanna áineasa. Go deimhin, tá sé áitithe go bhfuil
áineasa ar phríomhthairbhithe na MPAanna agus gur féidir le hainmniúcháin den sórt sin atá
gar don chladach buntáistí breise seirbhíse áineasa a sholáthar, agus go bhfuil sé sin le brath
sna méaduithe ar an ioncam turasóireachta nádúr-bhunaithe iontu.118,119 Tá roinnt bealaí
éagsúla ann inar féidir le MPAanna buntáistí a chur ar fáil d’fholláine an duine, ach is beag
staidéar atá déanta air sin go dtí seo.120
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Táthar ag súil go neartóidh an chosaint agus an feabhsúchán sa timpeallacht
bhithfhisiceach a sholáthraíonn MPAanna cumas éiceachóras muirí seirbhísí
éiceachórais a sholáthar.



Athróidh méid na sochar ag brath ar shuíomh, spriocanna caomhnaithe agus
bainistíocht MPA.

An cur chuige earnála chun buntáistí agus costais
MPAanna a mheas
Baineadh úsáid rathúil as MPAanna nó cúlchistí a thoirmisceann gníomhaíochtaí eastóscacha
mar bheart bainistíochta chun tionchair a mhaolú ach is féidir leo iarmhairtí iarmhartacha a
imirt ar oibríochtaí príomh-earnálacha mara. Go deimhin, tá díospóireacht ann fós faoi na
buntáistí foriomlána a bhaineann le MPAanna do na heintitis éagsúla a úsáideann uiscí mara.
Scrúdaíonn an cur chuige earnála na buntáistí agus na costais a mbíonn tionchar díreach acu
ar thionscal aonair nó ar chatagóir geallsealbhóirí nó ar thionscail gheilleagar na farraige ina
iomláine. Maidir le staidéir tionscail aonair rinneadh líon mór staidéar a dhírigh ar iascaigh
agus ar thurasóireacht mhuirí go háirithe.
Toisc go gcuireann bainistíocht MPA srian ar ghníomhaíochtaí go minic nó go gcuireann siad
ceanglais orthu siúd atá ag obair laistigh de theorainneacha MPA, meastar go dtabhaíonn go
leor earnálacha costais ó MPAanna seachas sochair. Fuair suirbhé ar bhraistintí eagraíochtaí
an UK agus na Fraince a bhféadfadh MPAanna ilúsáidte tionchar a imirt orthu go raibh
claonadh dearfach ag eagraíochtaí neamhrialtasacha, ionaid taighde, roinnt comhairlí áitiúla,
eagraíochtaí bainistíochta agus comhlachtaí caomhnaithe dúlra.121 I gcodarsnacht leis sin,
mheas iascairí, tionscail loingseoireachta, tionscail chomhiomlána agus gnóthais áineasa go
raibh tionchar diúltach acu. I measc na n-earnálacha a d’fhreagair ar bhealach níos neodraí
bhí gnóthais lónadóireachta, an tionscal fuinnimh, úinéirí talún, boird turasóireachta agus
oibreoirí turasóireachta toisc nár mheas siad go raibh tionchar mór orthu. In áit eile, rinneadh
imscrúdú i dtuarascáil mhionsonraithe ar luachanna úsáide áineasa agus ar luachanna
neamhúsáidte áineasa i leith fhorbairt ionchasach líonra MPA san UK ina bhfuil buntáistí
luacha neamhúsáidte do shlatiascairí agus tumadóirí léirithe.122
Bhí fianaise chomhthacaíoch de sin le fáil in athbhreithniú nach bhfuarthas aon fhianaise
dhoiciméadaithe a léirigh buntáistí ó MPAanna d’earnálacha seachas d’iascaigh agus don
turasóireacht agus fiú sna cásanna siúd fuarthas gur le flíteanna tráchtála a bhaineann na
tairbhí d’iascach go príomha, agus gur féidir tairbhí diúltacha a bheith i gceist maidir le
flíteanna cladaigh beaga.123 I suirbhé uile-Eorpach a ghabhann leis an staidéar seo, d’aontaigh
freagróirí den chuid is mó nach soláthraíonn aon chineál MPA (gan aon ghlacadh, ilúsáid,
bearta cosanta spásúla iascaigh agus tearmainn de facto) buntáistí d’earnálacha seachas
iascaigh agus turasóireacht mar gheall ar easpa nasc idir na hearnálacha seo agus seirbhísí
bithéagsúlachta mara agus éiceachórais.124 Tar éis imscrúdú breise a bheith déanta air, áfach,
rinneadh líon teoranta sochar a aithint, a bhí ann mar gheall ar dheiseanna chun
gníomhaíochtaí a leathnú amach, go príomhúil, ach a tharla mar gheall ar an mbrandáil agus
ar chomhlachas MPA, iomaíocht laghdaithe agus athruithe sa bhithéagsúlacht agus sa
timpeallacht i gcoitinne chomh maith.125 Mar shampla, thacaigh fás clúdach MPA le leathnú
na hearnála caomhnaithe chun MPAanna a bhainistiú le buiséid bhainistíochta bliantúla MPA
idir €0.5-2.5 milliún / bliain; tá éileamh méadaithe air ar sheirbhísí comhairleoireachta agus
taighde a bhaineann leis an MPA; úsáid mhéadaitheach de réitigh nádúr-bhunaithe agus
tionscadail éicea-innealtóireachta chun an timpeallacht nádúrtha laistigh de MPAanna a
fheabhsú nó a aisghabháil; teicneolaíochtaí nua a fhorbairt chun tacú le bainistíocht MPAanna
(m.sh. táirgí díorthaithe satailíte agus teicneolaíochtaí uathrialacha); agus comhlachas le MPA
a úsáid chun inbhuanaitheacht agus dea-chleachtas a léiriú a bhféadfadh rochtain fhabhrach
a bheith mar thoradh air i margaí airgeadais agus costais árachais laghdaithe. Tá luach
eacnamaíoch go leor de na buntáistí ionchasacha seo fós neamh-chainníochtaithe.
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Sa chuid seo a leanas, déanaimid scrúdú ar na buntáistí agus na costais fhéideartha, a
aibhsíodh sa litríocht, do chuid de phríomhthionscal gheilleagar na farraige agus de ghrúpaí
geallsealbhóirí ar a seal agus tuairiscímid ar mhéid reatha na dtionscal seo i ngeilleagar aigéin
na hÉireann.

Príomhtheachtaireachtaí


Tá meascán éagsúil costas agus tairbhí ann ó ainmniú MPA agus feictear iad do
roinnt earnálacha agus do ghrúpaí geallsealbhóirí.



Is féidir le MPAanna ciorrú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí eastóscacha áirithe
a mbeidh costais i gceist leo do thionscail mar iascaireacht agus
dobharshaothrú, ach léiríodh freisin go dtugann MPAanna éifeachtaí
éiceolaíocha a bhfuil tairbhí fadtéarmacha acu do na tionscail seo agus do
thionscail eile amhail turasóireacht mhara.



Féadfaidh buntáistí agus costais a bheith éagsúil laistigh d’earnálacha agus idir
earnálacha. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh tionchar difriúil ag cabhlaigh
tráchtála níos mó agus cabhlaigh cladaigh níos lú ag brath ar nádúr agus suíomh
na MPAanna.

An Bhiteicneolaíocht
Is earnáil atá ag teacht chun cinn í earnáil na biteicneolaíochta mara laistigh den EU agus
d’Éirinn, dírithe go príomha ar mhicrea-algaí agus macra-algaí agus forbairt feidhmchlár don
earnáil fuinnimh, tionscal an bhia agus na talmhaíochta, cúram sláinte agus cógaisíochta, agus
próisis agus déantúsaíocht thionsclaíoch. Is beag staidéar a bhfuil scrúdú déanta ann ar
thionchair MPAanna ar an earnáil seo, ach táthar ag súil leis go mbainfear leas as MPAanna
mar gheall ar a spleáchas ar an mbithéagsúlacht sin a bhíonn ag brath go mór ar
thimpeallachtaí muirí sláintiúla a bheith ann.125–127

Pobail chósta
Tá líon beag staidéar ann a bhfuil tionchar na MPAanna ar fholláine na bpobal cósta agus ar
úsáideoirí MPA déanta iontu. Trí athbhreithniú córasach ar 118 alt atá dírithe ar 121 MPA
scaipthe ar fud an domhain, tá measúnú déanta in Ban et al. (2019) ar thionchair MPAanna
ar thorthaí folláine.128 Cé go raibh baint ag go leor de na torthaí a ndearnadh measúnú orthu
le hiascaigh, fós féin is ar na tionchair ar phobail a raibh an béim curtha iontu. Fuarthas amach
iontu gur gnách le MPAanna coinbhleacht a mhéadú (79%) ach go bhféadann siad tairbhí
dearfacha a bhaint amach mar gheall ar rannpháirtíocht an phobail i mbainistíocht an MPA.
Tuairiscíodh go raibh buntáistí iomadúla i gceist le MPAanna a raibh crios aonair acu, a raibh
cosc ar an ngabháil i bhfeidhm iontu, agus a bhí á mbainistiú ag pobail áitiúla, maidir le
cumhachtú agus folláine an duine, d’ainneoin na dtorthaí comhshaoil.128,129 I staidéar spéisiúil
eile, úsáideadh tacar sonraí MENE (Monatóir ar Rannpháirtíocht leis an gComhshaol
Nádúrtha) chun iniúchadh a dhéanamh ar an nascacht athghairthe leis an dúlra agus ar
athchóiriú tar éis cuairteanna ar spásanna glasa tuaithe, cósta agus uirbeacha chomh maith le
suíomhanna ainmnithe (m.sh. limistéir faoi chosaint) i Sasana.130 Fuarthas amach iontu go
raibh níos mó nascacht leis an dúlra agus leis an athchóiriú curtha in iúl ag na freagróirí tar

114

éis cuairteanna ar tugadh ar láithreáin cósta agus tuaithe, agus ar cheantair chosanta níos mó
ná na ar chinn a bhí gan chosaint.
I dtaighde atá déanta le déanaí in Albain, fuarthas go bhfuil próiseas ainmniúcháin an MPA
an-tábhachtach maidir le dearcadh agus tionchar MPA ar phobal cósta.131 Sa chás seo, chuir
cur chuige caomhnaithe na Treorach um Ghnáthóga, a threisíonn an deighilt idir daoine agus
an nádúr neamh-dhaonna, leis an gcoinbhleacht idir daoine de phobal oileáin bheaga agus
Rialtas na hAlban maidir le limistéar caomhnaithe speisialta muirí a ainmniú amach ó chósta
an oileáin. Léirigh an taighde seo go dtagann pictiúr níos casta chun cinn nuair a chuirtear an
gaol idir an timpeallacht shoch-nádúrtha agus institiúidí soch-pholaitiúla san áireamh agus
go bhfuil an comhthéacs soch-chultúrtha áitiúil ríthábhachtach maidir leis an gcaoi a dtagann
MPA i dtír i bpobal. Ina theannta sin, ós rud é go ngearrann pobail chósta earnálacha mara, tá
sé deacair machnamh cruinn a dhéanamh ar na costais agus na tairbhí do phobail chósta mar
earnáil a shainaithnítear ar leithligh.

Príomhtheachtaireachtaí


Ní mór a bheith cúramach gan torthaí staidéir costais is tairbhe (a bhraitear) a
ghinearálú thar chomhthéacsanna éagsúla. Cé gur féidir ceachtanna úsáideacha
a fhoghlaim ó eispéiris eile, chun tuiscint agus tionchar MPAanna ar phobail
chósta a thuiscint go hiomlán, tá sé tábhachtach comhthéacsanna sochchultúrtha áitiúla agus a gcaidreamh le hinstitiúidí soch-pholaitiúla ar scálaí
éagsúla a chur san áireamh.

Iascaigh
Tá sé casta na buntáistí a bhaineann le MPAanna d’iascach a mheas agus baineadh úsáid as
roinnt cineálacha cur chuige éagsúla, mar atá luaite i staidéar atá déanta le déanaí ag an
gCoimisiún Eorpach faoi iarmhairtí eacnamaíocha MPAanna ar earnáil na hiascaireachta105.
Ina measc, áirítear an anailís ar shonraí gabhála agus iarrachta a bhailítear go díreach ar bord
soithí tráchtála, anailís ar shonraí tionscail a bailíodh ó thaifid oifigiúla, ó logleabhair, ó
chórais monatóireachta árthaigh agus ó shuirbhéanna duine le duine ar tugadh d’iascairí
agus/nó do phríomhpháirtithe leasmhara eile.
San t-athbhreithniú a rinne an EU, rinneadh na cineálacha buntáistí eacnamaíocha a
d’fhéadfadh a bheith ann d’iascairí ó MPAanna a mionshonrú. Ina measc, bhí méadú ar an
méid gabhála in aghaidh an aonaid achair, méadú ar an ngabháil in aghaidh an aonaid
iarrachta, méadú ar an toradh méadaithe (meáchan), ioncam méadaithe, iomaíocht laghdaithe
do chabhlaigh neamhshrianta, níos lú riosca ann don fhearas iascaireachta agus an deimhniú
branda nó cáilíochta do tháirgí atá nasctha leis an MPA a bhféadfadh a bheith ina chúis le
praghsanna níos airde a bheidh ar tháirgí arna gcur i dtír. Tá roinnt staidéar ann ina bhfuil
béim leagtha ar an gcostas breise a ghearrtar ar an tionscal mar thoradh ar an ainmniúchán
MPA. Cailliúint san inmharthanacht nó laghduithe ar bhrabúis a d’fhéadfadh a bheith i gceist
leis sin, mar gheall ar chostais ionchuir, mar shampla, sa chás nach mór don chabhlach taisteal
níos faide chun iasc a ghabháil tar éis ainmniúchán MPA nó méadú ar chostais idirbhirt chun
déileáil leis na ceanglais teicneolaíocht, tuairisciú, dlí, oibríochta srl. a bhíonn ag teastáil chun
feidhmiú laistigh den MPA.132 Is féidir le tairbhí iarmharta ó MPAanna a bheith suntasach,
ach tá laigí ama i gceist leo a d'fhéadfadh costais ghearrthéarmacha suntasacha a ghearradh
ar an tionscal.133 Dá bhrí sin ní fhéadfaidh an sochar féideartha seo a bheith ar fáil ach amháin
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do na hoibreoirí sin a bhfuil sé de chumas acu fanacht leis agus a bhfuil rochtain acu ar
roghanna eile lasmuigh den MPA.
De réir Davis et al. (2019), tá cumas na MPAanna glan-shochair a sholáthar d’iascaigh “ag
brath go mór ar staid na hiascaireachta (m.sh. cibé an bhfuil ró-iascaireacht déanta ann), an
t-idirghníomhú atá ann idir an ráta ag a fhabhraíonn sochair iarmharta don iascach agus an
ráta ag a dtagann lobhadh luach na sochar sin amach anseo mar gheall ar an ráta lascaine ”.112
Mar sin féin, níl oibríochtaí níos lú a bhféadfadh moill ar fhabhrú sochar difear díréireach
dóibh curtha san áireamh leis sin. Bíonn tionchar ag an méid árthach iascaireachta atá ann,
chomh maith leis an gcineál fearas atá i gceist, an suíomh geografach (m.sh. an mórthír nó
oileán) an cineál bonneagair atá ar fáil (m.sh. sábháilteacht an ché, an chalafoirt nó na
múrálacha, agus cé chomh mór is atá siad), cumas na MPAanna chun glan-shochair a
sholáthar d’iascairí chun oiriúnú, cén cineál airgeadais atá ar fáil dóibh, cén cineál
ionadaíochta atá ar fáil ag an leibhéil beartais, agus na comhthéacsanna sóisialta agus
polaitiúla a mbíonn tionchar acu ar chumas grúpaí éagsúla iad a fheiceáil agus a chloisteáil.
Go ginearálta, dá fhairsinge atá an MPA don chósta, is ea is mó an éifeacht ar iascaigh toisc go
bhfuil níos mó geallsealbhóirí gníomhach lonnaithe gar don chósta. Beidh éifeacht níos mó ag
MPA gar don chladach ar oibreoirí níos lú a bhfuil roghanna malartacha teoranta acu agus
cumas teoranta acu oibriú lasmuigh de limistéar gar don phort baile. Athraíonn an méid a
theastaíonn le go mbeidh MPA éifeachtach ag brath ar an speiceas ar mian leis a chosaint;
Teastaíonn MPAanna de mhéid níos mó ó speicis a bhfuil a soghluaisteacht mhór agus is féidir
le speicis neamhghníomhacha cosúil le muiríní agus gliomaigh leas a bhaint as limistéar
cosanta níos lú. Mar sin, léireoidh an tionchar ar an ngeallsealbhóir spleáchas na
ngeallsealbhóirí ar an speiceas nó an raon speiceas atá le cosaint. Cuireann MPAanna móra
iallach ar gheallsealbhóirí a gcuid gníomhaíochtaí a aistriú go ceantair nach bhfuil cosaint
iontu agus go minic bíonn iascairí ag “iascaireacht na líne” sa chaoi is go ndéantar an
mhóriascaireacht ar imeall an limistéir faoi chosaint. Mar sin, is féidir le suíomh MPA maidir
le calafort baile agus tailte iascaireachta malartacha tionchar suntasach a imirt ar thionchar
MPA ar iascairí. Ní dháiltear na héifeachtaí seo go cothrom mar, mar shampla, tá soithí níos
lú agus trálaeir níos mó dosháraithe. Tá níos mó teorainneacha ag soithí níos lú ná trálaeir
níos mó, agus bíonn rochtain éagsúil acu ar dheiseanna iascaireachta. Ní féidir le soithí níos
lú iascaireacht a dhéanamh sna dálaí céanna nó chomh fada amach ón gcósta le trálaeir níos
mó. Cuireann drochaimsir teorainn lena laethanta ar muir, roghnaíonn siad tailte
iascaireachta agus bíonn séasúir iascaireachta níos giorra mar thoradh orthu. Mar sin, beidh
éifeacht níos mó ag MPA gar don chladach ar oibreoirí níos lú a bhfuil roghanna malartacha
teoranta acu agus cumas teoranta acu oibriú lasmuigh de limistéar gar don chalafort baile. Is
gnách go mbíonn soithí níos mó níos oiriúnaithe ó thaobh fearas agus na speiceas a ndírítear
orthu agus is féidir leo taisteal i bhfad óna gcalafoirt bhaile.
Ar bhealach amháin is féidir a áiteamh go raibh ceantair bhainistithe i spás muirí mar chuid
den bhainistíocht iascaigh le blianta fada anuas, ag dul roimh choincheap reatha an MPA le
roinnt blianta. Socraíonn an Comhbheartas Iascaireachta, ar tugadh é isteach den chéad uair
sna 1970idí, rialacha maidir le bainistíocht cabhlaigh iascaireachta Eorpacha agus stoic éisc a
chaomhnú. Luaigh ionstraimí a bhaineann go sonrach le hiascaigh úsáid limistéar dúnta,
séasúir nó criosanna ó na 1990aidí luatha agus tá bearta fairsinge bunaithe ar limistéar cheana
féin i mbainistíocht iascaigh i limistéar muirí na hÉireann.134 Sa bhainistíocht iascaigh,
meastar go ginearálta gur ceantair atá sainithe go sealadach agus go geografach iad limistéir
chosanta a thugann cosaint níos mó d’acmhainní nádúrtha ná mar a thugtar sa chuid eile de
limistéar mar a shainmhínítear i ndáil le bainistíocht iascaigh, mar shampla, limistéar cosc ar
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an ngabháil a bheith ann chun cosaint a thabhairt do speiceas áirithe éisc a bhíonn an iascaigh
dírithe air le bheith in ann scéachtaint, do limistéir naíolinne, nó do limistéar a bhfuil toirmisc
shonracha fearas air. Leis an treocht atá ag méadú maidir le cur chuige éiceachóras-bhunaithe
a chur i bhfeidhm maidir le hiascaigh, is dóigh go mbeidh MPAanna a bhfuil cuspóirí
comhcheangailte níos leithne acu maidir le bainistíocht éiceachórais níos coitianta. Is cinnte
gurb amhlaidh an cás leis an gComhbheartas Iascaireachta a thugann aird níos mó de réir a
chéile ar bheartas agus reachtaíocht chomhshaoil Eorpach eile, leithéidí an Treoracha um Éin
& an Treoir um Ghnáthóga, chomh maith leis an MSFD. Tá samplaí ann ar a bheith ag obair i
gcomhar le hearnáil na hiascaireachta chun an toradh is cothroime a bhaint amach ag freastal
ar riachtanais chaomhnaithe agus na ngníomhaíochta iascaireachta a choinneáil, araon (féach
Bosca 14). Rud atá níos neamhghnáiche, is sampla é Oz Minarzos Marine Reserve for Fishing
Interests sa Ghailís (Bosca 7) d’anaclann muirí atá bunaithe ag iascairí chun críocha na
bainistíochta iascaigh (féach Bosca 7 agus Bosca 8, mar shampla).
Ní mór an dearcadh costais / sochair ar ainmniú MPA ag earnáil na hiascaireachta agus a niarmhairtí don tionscal a mheas go cúramach don phróiseas seo agus i gcomhthéacs
Éireannach. Cé go ndéanann an litríocht cur síos ar raon costas agus sochar do thionscal na
hiascaireachta, ní féidir neamhaird a dhéanamh den tionchar díréireach a d’fhéadfadh a
bheith ar an gcabhlach ar scála beag. Glactar leis go mbeidh tionscail dúnta suas go hiomlán
agus go buan mar gheall ar ainmniúcháin den sórt sin, agus bíonn eagla ann dá bharr roimh
slite beatha agus na tionchair a bheadh i gceist leis do phobail chósta atá ag brath ar earnáil
na hiascaireachta, go háirithe laistigh den earnáil cladaigh, a chuimsíonn timpeall 86% de
chabhlach iascaireachta na hÉireann i dtéarmaí líon soithí.135 Nuair a chuirtear an
féidearthacht go mbeadh iarmhairtí diúltacha tromchúiseacha aige ar roinnt pobal, tá sé
tábhachtach pleanáil le hidirthréimhse cóir ón staid cúsaí réamh-chosanta go dtí an staid
cúrsaí iarchosanta. Tá tuilleadh sonraí faoi na breithnithe seo le fáil i Rannáin 3.1 agus 3.2.
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Bosca 7: Cás-staidéar ar MPA rathúil na Spáinne le
rannpháirtíocht iascaigh
I nGailís na Spáinne, comhcheanglaíonn Anaclann Muirí Os Minarzos um Leasanna
Iascaireachta (OMMRFI), an Ghailís, an Spáinn, ar cuireadh i mbun é in 2007 cuspóirí
caomhnaithe iascaigh agus caomhnaithe bithéagsúlachta, cé go bhfuil an bhéim leagtha ar
an gcéad cheann díobh, rud nach gnách é.55 Is MPA ilúsáidte é (Catagóir VI IUCN), a
chuimsíonn dhá chrios cosc ar an ngabháil (NTZanna) (Catagóir Ia IUCN) arb ionann é agus
6.75% d’achar iomlán an anaclainn de 20.74 km2.
Tá reachtaíocht mar bhonn agus thaca ag an OMMRFI, agus leagtha amach inti na cuspóirí
atá aige:







Athghiniúint acmhainní iascaireachta a chosaint agus i bhfabhar iad.
An iascaireacht cheardaíochta agus an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.
Flóra agus fána thimpeallacht na mara agus a n-éagsúlacht a chaomhnú agus a
chosaint.
Feasacht comhshaoil faoin timpeallacht mhuirí a spreagadh.
Luachanna iascaireachta agus comhshaoil chósta na Gailíle a chur chun cinn.
I bhfabhar staidéir eolaíochta faoi chosaint acmhainní agus bainistíocht iascaigh.

Forbairt agus cur i bhfeidhm samhlacha bainistíochta iascaigh a éascú, le rannpháirtíocht
iascairí agus iascairí sliogáin ina ndearadh agus ina gcur i bhfeidhm.
Mar sin comhcheanglaíonn an OMMRFI cuspóirí caomhnaithe iascaigh agus caomhnaithe
bithéagsúlachta, cé go bhfuil an príomhfhócas ar an gcéad cheann. Tá sé mar aidhm ag an
dá NTZ tailte sceite agus pórúcháin a chaomhnú agus onnmhairiú larbha agus ógánach chuig
an MPA níos leithne a mhéadú, tosca tábhachtacha maidir le stoic éisc a aisghabháil agus
chun bithéagsúlacht a chosaint.
D'éirigh leis an gcúlchiste mara seo gur chuir iascairí fáilte roimhe ón tús, ó cumadh an
smaoineamh go mbeadh cúlchiste do leasanna iascaireachta i gcomhar leis an gcuallacht
iascaigh áitiúil, a ghlac páirt ghníomhach i ngach céim de chur i bhfeidhm an chúlchiste.
Bhí an rath atá ar an anaclann soiléir sa mhéadú 25% ar an mbithmhais giúrainn a bhí ann
bliain tar éis don anaclann muirí a bheith curtha i mbun55. Anuas air sin:


Mheas iascairí Lira go raibh méadú ar an líon gabhálacha agus ar na méideanna ón
am ar cuireadh an t-anlacann i mbun.



Tá méadú tagtha ar an turasóireacht ó bunaíodh an t-anlacann muirí i 2007. Chuir
sráidbhaile Lira turasóireacht ghlas chun cinn trí thionscnaimh éagsúla atá dírithe
ar a n-ioncam a mhéadú agus luachanna na hiascaireachta inbhuanaithe a chur chun
cinn.
Ar an iomlán, bhí dreasachtaí eacnamaíocha mar phríomhfhachtóir chun tacaíocht
a bhailiú i measc na n-iascairí i bpobal a raibh meath a gcuid acmhainní ag bagairt
ar a mbeatha.
Baineadh úsáid éifeachtach as an sampla de chúlchiste mara rathúil sna hOileáin
Chanáracha chun tairbhí féideartha MPAanna a chur chun cinn trí theagmháil a
éascú idir iascairí Canáracha agus Gailíseacha.







Go gairid tar éis Os Minarzos a chruthú, moladh MPA 720 Ha eile i sráidbhaile
Cedeira, a ceadaíodh i mí Eanáir 2009. Tar éis rath na gcéad chúlchistí mara seo i
measc earnáil na hiascaireachta, bhí moltaí ann chun ocht gcúlchiste eile a chruthú.
Mar gheall ar an staid eacnamaíoch, áfach, níor tháinig aon cheann acu seo chun cinn
go dtí seo.
Fachtóir tábhachtach i rath an chúlchiste mara ná nár léirigh sé forchur ar na hiascairí, ós
rud é gur fháiltigh na grúpaí bainistíochta tionscail áitiúla roimh an smaoineamh ón tús agus
ghlac siad páirt ghníomhach i ngach céim den chur i bhfeidhm ”.
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Rinneadh staidéir le déanaí chun luach na gCriosanna Caomhnaithe Mara beartaithe agus
malartacha do thionscal iascaireachta Thuaisceart Éireann (TÉ) a mheas.136,137
Choimisiúnaigh DEFRA (UK) staidéar freisin ionas go mbeifear in ann an t-ainmniúchán atá
beartaithe a mheas tuilleadh. Áiríodh sna tograí bainistíochta go ndúnfaí MCZanna chuig
‘iascach beantacha’, rud a thabharfadh le tuiscint go gcuirfí cosc ar úsáid fearas bun-thráchta.
Maidir le cabhlach Thuaisceart Éireann bíonn tionchar díreach aige seo ar chabhlach na
cloicheán, arb ionann é agus thart ar 120 árthach (84% de chabhlach TÉ os cionn 10m).
Bhreathnaigh an staidéar ar roinnt fachtóirí lena n-áirítear luachanna gabhálacha reatha agus
stairiúla (thug sé seo cuntas freisin ar achair iascaireachta achair, reatha agus malartacha ó
chalafoirt tí (a dhéanann difear do chostais oibriúcháin), agus cáilíocht na cloicheán a gabhadh
(eireabaill iomlána nó cloicheáin) de réir mar a bhí claonadh iontu seo a athrú de réir talún
iascaireachta). Bhreithnigh sé freisin an tionchar ar fheidhmíocht cabhlaigh, díláithriú agus
tosca socheacnamaíocha. Léiríonn an cabhlach cloicheán formhór mór na bpost in earnáil
gabhála TÉ. Tá sé lonnaithe ag na trí phríomhphort iascaireachta i dTuaisceart Éireann áit a
bhfuil iascaireacht freagrach as 47% den fhostaíocht i Portavogie, 20% in Ard Ghlas agus 15%
i gCill Chaoil. Tá spleáchas an phobail ar an iascaireacht níos airde fós nuair a chuirtear
tionscail réamhtheachtacha agus iartheachtacha, mar sheirbhísí árthaigh agus próiseáil, san
áireamh. Trí anailís mhionsonraithe ar na tosca seo agus i gcomhairle leis an earnáil tháinig
sé ar an gconclúid cé go mbeidh tionchar ag na hainmniúcháin uile atá beartaithe ar an earnáil,
gurbh fhearr rogha - Cúinne na Banríona - a chothromaíonn tionchair chaomhnaithe agus
shocheacnamaíocha. Cé gur talamh táirgiúil dearbhaithe é a dhéanann cabhlach cloicheán TÉ
a iascaireacht, is lú an luach atá air ná na trí rMCZ a measadh roimhe seo. Beidh roinnt
díláithrithe fós ann má dhúnfar an iascaireacht toisc go lorgófaí an ghabháil ón láithreán seo
in áiteanna eile.
Athraíonn costais agus tairbhí MPAanna go mór ag brath ar an ainmniú agus, mar atá luaite
thuas, ag brath ar an gcineál árthaigh iascaireachta agus a chumas dul in oiriúint do dhíláithriú
tailte iascaireachta. Thaispeáin taithí le Bosca Códaithe an Chaisleáin Ghlais amach ó chósta
Dhún na nGall, mar shampla, cé go ndéanfadh dúnadh trálaeireachta taobh istigh den
limistéar cosanta difear don chabhlach trálaeir áitiúil ar fad, go mbeadh an tionchar níos géire
laistigh de na soithí beaga meánmhéide (féach Bosca 8).138 Bhí na soithí seo ag brath níos mó
ar an talamh áitiúil seo, go háirithe i míonna an gheimhridh nuair a bhí sé níos deacra taisteal
chuig tailte níos faide i gcéin. Tríd is tríd, d’fhéadfadh go mbeadh an tionchar is mó ag MPA
ina bhfuil cosc ar an ngabháil, agus is lú an tionchar a bheidh ag MPAanna a bhfuil
sainchuspóirí caomhnaithe acu a cheadaíonn rochtain do gheallsealbhóirí. D’fhéadfadh go
mbeadh tionchar níos géire ag scor nó díláithriú gníomhaíochta laistigh de MPA ar iascairí
áirithe ag brath ar a gcumas a ngníomhaíocht a athrú chun an caillteanas gaolmhar a
chúiteamh. Le hainmniú MPA tá sé tábhachtach na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ar na
páirtithe leasmhara go léir a mheas agus anailís a dhéanamh ar gach comhghrúpa ar leithligh.
Éilíonn sainaithint na gcomhghrúpaí éisteacht go cúramach le páirtithe leasmhara, chun
eisiamh neamhaireach grúpaí ar leith a d’fhéadfaí a chuimsiú laistigh de chatagóirí níos mó a
sheachaint.
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Aibhsíonn líon mór staidéar na buntáistí agus na costais bhreise a d’fhéadfadh a
bheith ag baint le tionscal na hiascaireachta as ainmniúcháin MPA. Tá
éagsúlacht sna torthaí agus tugann cuid acu glan-shochair le fios agus cuid eile
ag moladh glanchostais. I ndeireadh na dála, tá na torthaí cás-sonrach agus
braitheann siad ar an iascach atá i gceist, ar shláinte an stoic éisc, ar mhéid an
MPA, srl.



Is fachtóir ríthábhachtach freisin an teagmháil leis an earnáil iascaigh sa
phróiseas ainmniúcháin agus bainistíochta chun an toradh glan is fearr is féidir a
bhaint amach.

Bosca 8: Tionscadal Choidlíní an Chaisleáin Ghlais.
Tionscnamh faoi stiúir geallsealbhóirí a bhí i gceist le Bosca Coidlíní an Chinn Tíre a bhí
saincheaptha ar dtús chun troisc óga a chosaint agus iad i mbun beathaithe geimhridh ar i
naíolann amach ó chósta thuaidh Dhún na nGall. 1 Comhpháirtíocht tionscail eolaíochta ab
ea an tionscadal seo ón tráth ar cuireadh i mbun é in 2003. Ba mhian leis an tionscal an trosc
a chosaint agus thapaigh na heolaithe an deis seo chun tionscadal clibeála trosc a dhéanamh
ina mbeadh na torthaí i bhfad níos faide ná na tailte Rinn áitiúla.
D'úsáid na páirtithe leasmhara a gcuid eolais fhairsing chun limistéar a mhapáil a
thabharfadh cosaint éifeachtach d'iasc na n-óg agus a íoslaghdódh ag an am céanna an
tionchar féideartha ar iascaigh eile. Cuireadh Ionstraim Reachtúil (IR) i bhfeidhm chun bonn
dlíthiúil a thabhairt don limistéar dúnta. Cé go raibh an talamh dúnta d’iascaireacht ghrinnill
socraíodh maolú ar shoithí ar leith a bhí ag rothlú chun oibriú leis na heolaithe chun trosc a
chlibeáil agus a scaoileadh laistigh den limistéar dúnta. Toisc nár tairgeadh aon chúiteamh
do na páirtithe leasmhara ar dhúnadh an cheantair chuaigh cairtfhostú árthaí áitiúla don
tionscadal clibeála cuid mhaith i dtreo an tionchar eacnamaíoch a d’fhéadfadh a bheith ag
an limistéar dúnta a mhaolú. Chomhaontaigh an cabhlach áitiúil go bhfaigheadh na soithí
cladaigh níos lú dhá oiread líon na laethanta cairte mar na soithí amach ón gcósta is mó. Ba
aitheantas é seo ar an tionchar féideartha níos mó a bheadh ag dúnadh talún áitiúil sa
gheimhreadh ar na soithí níos lú.
Rinne an t-údarás cosanta monatóireacht ar an limistéar dúnta go háitiúil agus ag an údarás
cosanta ag úsáid an tsoithigh VMS. Nuair a ghabh roinnt árthaigh trosc clibeáilte “ag
iascaireacht na líne” ar theorainn thoir an limistéir iata d’iarr na hiascairí go ndéanfaí an
limistéar a leathnú, léirigh IR ina dhiaidh sin an iarraidh seo. Clibeáladh 13,000 trosc san
iomlán le linn an tionscadail ó 2003-05 agus léiríonn torthaí an tionscadail go bhféadfadh
trosc ón Rinn a bheith nasctha le láthair sceite an Mhuir nIocht Thuaidh, An Chluaidh agus
áiteanna eile. Cé go bhfuil deireadh tagtha leis an gcosaint clibeála trosc tá talamh na Rinn
fós faoi chosaint na n-iascairí le súil go gcabhróidh a chosaint le stoc trosc VIa a atógáil. Ní
MPA é Bosca Coidlíní an Chinn Tíre toisc nach é an caomhnú an príomhchuspóir a ghabhann
leis agus toisc gur dúnadh séasúrach atá i gceist seachas dúnadh fadtéarmach. Is iomaí duine
a thaitníonn leis, áfach, mar shampla den chaoi ar féidir agus ar cheart don tionscal agus don
eolaíocht oibriú le chéile.
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An Dobharshaothrú
Cosúil le tionscal na hiascaireachta, d’fhéadfadh go mbeadh buntáistí agus costais do
dhobharshaothrú ó ainmniúcháin MPA. Ó thaobh na sochar de, beidh siad seo i bhfoirm
deiseanna ioncaim breise trí dheimhniú agus brandáil comhlachais le MPAanna chomh maith
le costais oibriúcháin laghdaithe b’fhéidir mar gheall ar thimpeallacht mhuirí níos sláintiúla.
Ar an láimh eile, d’fhéadfadh go mbeadh costais bhreise idirbhirt agus costais chothabhála ag
baint le hoibriú i MPAanna ainmnithe nó taobh leo agus b’fhéidir nach mbeidh cineálacha
áirithe dobharshaothraithe in ann oibriú ar chor ar bith nó i gcáil an-teoranta.
Is féidir féachaint ar an dobharshaothrú mar a bheith neamhoiriúnach do MPAanna mar
gheall ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an earnáil sin ar an gcomhshaol, mar gheall ar
an gcaillteanas agus suaitheadh gnáthóige, an truailliú, an cothú barraíochta, agus bagairtí ar
an mbithéagsúlacht áitiúil ó éalaithe ó fheirmeacha éisc agus iompar speiceas ionrach.139 Ar
bhealach eile, braitheann comhoiriúnacht an dobharshaothraithe agus na MPAanna ar an
gcineál MPA atá i gceist agus ar na cuspóirí caomhnaithe a ghabhann leis, chomh maith leis
an gcineál dobharshaothraithe atá i gceist agus an déine a bhaineann leis.139 Beidh tionchair
dhifriúla ag córais dobharshaothraithe éagsúla ar an gcomhshaol nádúrtha, lena n-áirítear
meath gnáthóige agus cur isteach ar fheidhmiú éiceachórais. Mar sin féin, d’fhéadfadh roinnt
éifeachtaí dearfacha a bheith ag roinnt córais dobharshaothraithe ar bhithéagsúlacht an
láithreáin faoi chúinsí áirithe agus d’fhéadfadh siad sin a bheith comhoiriúnach le spriocanna
an MPA.140
In Éirinn, tá an earnáil dobharshaothraithe an-rialaithe agus thairis sin tá glacadh ard le
caighdeáin agus deimhniú deonach chun feidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú agus a
thaispeáint go leanúnach. Eisítear ceadúnais dobharshaothraithe ar bhonn 10 mbliana agus
tá leibhéal ard tuisceana agus glactha ar fud na hearnála go gcaithfear cloí le coinníollacha
ceadúnais mar fhreagairt ar EIA agus AA ar fud na nósanna imeachta oibríochta go léir. Dá
bhrí sin, ba cheart go mbeifí in ann leanúint ar aghaidh ag bainistiú cuid mhaith den
dobharshaothrú in Éirinn ionas go mbeidh sé comhoiriúnach le cuspóirí caomhnaithe i go leor
MPAanna.
Tá an earnáil dobharshaothraithe diúilicíní in Éirinn tar éis deimhniú ón gComhairle
Maoirseachta Mara (MSC) a bhaint amach agus a choinneáil thar dhá dheimhniú ar leithligh:
diúilicíní bunfhásta agus diúilicíní saothraithe rópa. Bíonn go leor den ghníomhaíocht
dobharshaothraithe seo ar siúl laistigh de agus in aice le láithreáin Natura 2000 agus bhí
gníomhaíochtaí freagrúil do chuspóirí caomhnaithe na láithreán, mar shampla trí phleananna
iascaireachta a fhorbairt le haghaidh iascaireachta síl diúilicíní agus athsheoladh. Ghlac an
earnáil le bearta breise, mar mhonatóireacht ar ghabháil agus measúnuithe riosca speiceas
eachtrannach mar chuid de chleachtais choinneála agus feabhsúcháin leanúnaigh an MSC.
Nuair a dhéantar bainistíocht chuí air, is féidir go mbeidh roinnt éifeachtaí tairbhiúla ag cultúr
sliogéisc in uiscí cósta a mbíonn tionchar ag rith chun srutha cothaitheach talún orthu.
Féadann sé éifeachtaí eotrófú a mhaolú toisc go mbaintear cothaithigh nuair a bhaintear
sliogéisc, go bhfeabhsaíonn sliogéisc rátaí dríodraithe, go gcuireann sé feabhas ar dhínádú
baictéarach, go gcuireann sé cothabháil ar luas agus go laghdaíonn sé an mhoirtiúlacht, rud a
mhéadaíonn treá solais, rud a dhoimhníonn an crios ocsaigine. Mar sin, is féidir le sliogéisc
cáilíocht uisce agus gnáthóige a ndéanann damáiste eile brú air a mhéadú. I Muir Wadden, an
Ísiltír, spreagadh táirgeoirí diúilicíní aistriú ó dhreideáil ghrinneall na farraige go táirgeadh
diúilicíní rópaí i gceantair chosanta ina bhfuil an timpeallacht oiriúnach chun é sin a
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dhéanamh. Nuair a tharla an t-aistriú seo, tuairiscítear go ndeachaigh sé chun leasa thionscal
na ndiúilicíní, rud a chuir ar a gcumas deimhniú MSC a fháil, agus an lucht cosanta.125 Ar an
gcuma chéanna, in Poole Harbour sa Ríocht Aontaithe, limistéar ina bhfuil go leor
ainmniúchán cosanta mara, aithnítear go bhfuil táirgeadh débhlaoscach an chultúir íochtair
tábhachtach maidir le scagachán uisce agus fáil réidh le clóraifill.141
In Éirinn déantar dobharshaothrú bradán laistigh de láithreáin Natura 2000 agus in aice leo.
Ag aon am amháin> tá 90% de tháirgeadh bradán na hÉireann deimhnithe go horgánach de
réir shainmhínithe rialála an EU, rud a chiallaíonn go ndéantar iasc a shaothrú ag dlúis stocála
níos ísle, ag comhlíonadh dianchaighdeán aiste bia agus cóireála. In Éirinn, tá dobharlaigh
chósta ina bhfuil feirmeacha bradán le stádas Dea nó Ard do pharaiméadair cháilíocht uisce
faoi WFD. Mar chuid den fheirmeoireacht iasc eite sa timpeallacht mhuirí, tugtar an iomarca
cothaithigh isteach sa cholún uisce go heisiatach trí eisfhearadh bradán agus millíní bia gan
bholadh, i bhfoirm carbóin, nítrigine agus fosfar.142,143 Is féidir le cothaithigh den sórt sin cur
isteach ar chóimheasa nádúrtha eilimintí cothaitheach in uisce na farraige agus is féidir leo
cur leis an infhaighteacht cothaitheach le haghaidh macra-algaí agus fíteaplanctóin, rud a
d’fhéadfadh a bheith ina chúis leis an eotrófú dá bharr. Mar sin féin, meastar go ginearálta go
bhfuil an tsaibhriú cothaithigh feirme éisc ar an scála reatha ró-bheag, i gcomparáid le leibhéil
nádúrtha, chun an t-eotrófú a dhéanamh go díreach, go háirithe sa chás go bhfuil an láithreán
suite i dtimpeallacht amach ón gcósta atá dea-shruthlaithe.144,145 Is féidir an riosca seo a
mhaolú sa bhealach sin, i dteannta le straitéisí feirmeoireachta orgánaí in Éirinn agus le
suíomh feirmeacha atá i dtimpeallachtaí dea-shruthlaithe.
In Albain, ainmníodh roinnt MPAanna timpeall ar shuíomhanna dobharshaothraithe iasc eite
atá ann cheana (m.sh. an MPA Fetlar to Haroldswick, ina bhfuil 21 láithreán iasc eite laistigh
den teorainn). Roimh ainmniú, tugadh faoi mheasúnuithe tionchair ghnó agus rialála a mhol
go mbeadh na príomhchostais don earnáil dobharshaothraithe i dtéarmaí costas méadaithe a
bhaineann le ceadúnú sa todhchaí mar go gcaithfí suirbhéanna breise a dhéanamh agus
éiginnteacht maidir le forbairtí féideartha amach anseo. I meastóireacht ar na tionchair a bhí
ag teacht chun cinn ag MPAanna in Albain in 2017, níor ardaíodh aon iarmhairtí diúltacha
maidir le bearta a bhí ann cheana, cé go raibh imní ann faoina gcumas a gcuid gníomhaíochtaí
a leathnú amach anseo.146
I bPáirc Náisiúnta Kosterhavet (KHNP), sa tSualainn, limistéar atá ainmnithe chun an
comhshaol muirí agus an oidhreacht chultúrtha a chosaint, tá dhá chuideachta feamainne ann
atá ag feidhmiú faoi láthair, agus ceann acu ag díol timpeall 75 tonna den algaí gach bliain,
agus 300 kg de á dhíol ag an gceann eile.147 Is féidir leis an saothrú seo leas dearfach a bhaint
amach chun cur leis an tacaíocht agus an rialáil seirbhísí, chomh maith leis an soláthar
seirbhísí, cé gur féidir leis tionchar diúltach a imirt ar roinnt seirbhísí cultúrtha freisin.148

Príomhtheachtaireachtaí


Cé gur féidir le MPAanna an ghníomhaíocht dobharshaothraithe a theorannú, ag an am
céanna is féidir leo cabhrú cur lena hinbhuanaitheacht fhoriomlán agus is féidir le
hoibreoirí dobharshaothraithe cur le bainistíocht na MPAanna freisin.



Trí bhainistíocht chúramach a dhéanamh ar phróiseas ainmniúcháin an MPA agus ar na
gníomhaíochtaí dobharshaothraithe atá suite laistigh den láithreán nó in aice leis, is féidir
na tairbhí féideartha a bhaineann leis an ainmniúchán a uasmhéadú.
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An Turasóireacht agus an t-áineas
Féachtar ar earnáil na turasóireachta agus an áineasa mar an príomhthionscal eile seachas an
iascaireacht a d’fhéadfadh buntáistí suntasacha a bhaint as ainmniúchán MPA. Mar sin féin,
ní féidir a rá an gcuirfidh líonra MPAanna in uiscí na hÉireann go mór le tionscal na
turasóireachta nó nach gcuirfidh. Mar atá pléite cheana, beidh an méid tairbhí atá i gceist le
hainmniúchán MPA don earnáil turasóireachta agus áineasa ag brath ar shuíomh an láithreán
MPA, ar a ghaireacht don chósta agus do na hionaid uirbeacha, chomh maith leis na dálaí
aeráide, go mór mó. Mar shampla, i staidéar atá déanta mar chuid d’imscrúdú ar na buntáistí
a d’fhéadfadh a bheith ag líonra MPAanna san UK do tumadóirí agus do slatiascairí áineasa,
rinneadh iniúchadh ar thoilteanas tumadóirí agus slatiascairí íoc (WTP) as cuairteanna aonair
ar MPAanna hipitéiseacha chomh maith lena WTP chun a suíomh hipitéiseach a chosaint
roimh an dochar agus an díghrádú amach anseo.114 Fuarthas go raibh WTP dearfach ag baint
le tumadóirí agus slatiascairí maidir le cuairteanna aonair ar MPAanna hipitéiseacha agus
maidir leis an maoirseacht MPA. Ní nach ionadh, bhí meas ag slatiascairí agus ag tumadóirí
ar thréithe éagsúla de na MPAanna hipitéiseacha, ach bhí meas ag an dá ghrúpa ar
ghníomhartha maoirseachta don chineál céanna. Fuair siad amach, áfach, gurbh fhearr le gach
freagróir suíomhanna níos gaire dá bhaile féin, rud a dtugann le tuiscint go raibh gá le
MPAanna gar d’ionaid daonra níos mó a d’fhéadfadh líon níos mó cuairteoirí a mhealladh ann
chomh maith leo siúd in áiteanna níos iargúlta a d’fhéadfadh líon níos lú cuairteoirí a
mhealladh.
Tagann go leor de na staidéir a leagann béim ar bhuntáistí suntasacha ó ainmniú MPA
d’oibreoirí turasóireachta áitiúla agus do áineasa ó réigiúin ar domhan a bhfuil solas na gréine
níos iontaofa acu ná in Éirinn agus uiscí cósta atá níos oiriúnaí go minic le haghaidh
tumadóireacht agus snorcallú. 123
I dtimpeallachtaí níos measartha, tugann an fhianaise atá ar fáil le tuiscint freisin go
bhféadfadh tairbhí a bheith ann d’earnálacha na turasóireachta agus na caithimh aimsire, cé
go mbíonn baint ag torthaí go hiondúil le MPAanna aonair seachas le líonraí ina n-iomláine.
Mar shampla, i staidéar atá déanta ar MPA Lyme Bay, i Sasana, tharla gníomhaíochtaí áineasa
a bhaineann leis an tumadóireacht agus leis an tslatiascaireacht mhara a meastar gur fiú iad
agus thart ar £4 mhilliún laistigh de theorainn an limistéir ar dúnadh i 2008 (206 km2).149 Cé
nár thuairiscigh na geallsealbhóirí aon athrú ar ghníomhaíochtaí áineasa díreach tar éis an
ainmnithe,150 tharla athruithe ann le linn thrí bliana (2008-2011).151 Mhéadaigh na
rannpháirtithe agus na soláthraithe áineasa an méid úsáide a bhaineann siad as an limistéar
arna dhúnadh agus thuairiscigh gnóthais áineasa méadú ar láimhdeachas le linn na tréimhse
seo (35% i gcás ghnólachtaí tumadóireachta agus 19% i gcás oibreoirí bád cairte). Níor chuir
an staidéar seo, áfach, san áireamh athruithe san aimsir nó treochtaí ginearálta in iompar
turasóireachta nó áineasa (m.sh. athruithe i bpatrúin turasóireachta baile).
I measúnú a ndeanadh níos lú ná 12 mhí tar éis bearta bainistíochta a bheith tugtha isteach i
MPAanna in Albain, níor tugadh faoi deara aon athruithe díreacha ar an turasóireacht a tharla
mar gheall ar an ainmniúcháin, ach bhraith na rannpháirtithe sa staidéar go raibh sé ró-luath
dóibh teacht chun cinn.146 Bhí pleananna agus tionscadail nua a bhaineann leis an
turasóireacht á bhforbairt, conairí snorclála, m.sh., ach nach raibh curtha i mbun feidhme go
fóill. Sampla amháin is ea an t-ionad cuairteoirí i gCuan Lamlash, Arainn, atá deartha do
chónaitheoirí áitiúla chomh maith leis an líon méadaithe cuairteoirí (náisiúnta agus
idirnáisiúnta). Osclaíodh é i mí Lúnasa 2018, agus bhí 11,000 cuairteoir meallta aige sa chéad
bhliain dó a bheith ar oscailt.129 Ní léir, áfach, an cad is cúis leis an méadú ar líon na
123

gcuairteoirí ar an oileán, an é an MPA is cúis leis nó an méadú sa treocht ghinearálta i líon na
gcuairteoirí i gcoitinne atá i gceist. Cuireadh méaduithe ar líon na gcuairteoirí tar éis bhunú
MPA leis an “éifeacht ainmniúcháin”, nuair a thagann feabhas ar cháil an limistéir seachas
mar gheall ar athruithe suntasacha ar cháilíocht an chomhshaoil mar gheall ar ainmniú an
MPA.123
Ní amháin go bhfabhraíonn sochair do na gnóthais a thacaíonn leis na gníomhaíochtaí
turasóireachta agus áineasa, ach dóibh siúd atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí áineasa
freisin. I measúnú a ndearnadh ar na buntáistí áineasa neamh-mhargaidh a bhaineann leis an
Anaclann Dúlra Lundy Island Marine Nature Reserve (agus cuid de ina limistéar gan gabháil)
bhí meánbharrachas an tomhaltóra (luach turais os cionn an chostais a bhaineann leis an
láithreán a bhaint amach) idir £229 go £350 in aghaidh an turais.152 Is féidir na luachanna seo
a úsáid mar tháscaire ar an luach iomlán a chuireann aon duine amháin ar an rochtain ar
anaclann dúlra muirí agus luach an tsochair turasóireachta a bhaineann lena a bheith
ainmnithe mar MPA.
I staidéar atá déanta ar dhá MPA atá ann cheana féin agus ar dhá MPA atá beartaithe le bheith
ann i gCeanada, rinne Lemelin agus Dawson (2014) iniúchadh ar an gcaoi ar féidir an éifeacht
ainmniúcháin a úsáid chun turasóireacht agus na buntáistí pobail a ghabhann léi a chur chun
cinn.153 Molann siad go mbeidh tionchar ag an gcineál MPA, ag a laíthreáin agus a
inrochtaineacht ar an méid is féidir agus ar cheart éifeacht an ainmniúcháin a úsáid. Chun leas
a bhaint as an éifeacht ainmniúcháin, molann siad freisin go dtacódh straitéisí margaíochta
agus forbartha turasóireachta le suíomhanna. Chuir ceann de na páirtithe leasmhara a
ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á hullmhú béim ar leith ar an ngá le
rochtain ar ghníomhaíochtaí áineasa agus turasóireachta inbhuanaithe a chumasú agus a
spreagadh trí bhonneagar lena n-áirítear rampaí bád agus muiríní ar imeall MPAanna
roghnaithe, faisnéis bunaithe ar an ngréasán, comharthaíocht, léarscáileanna, srl.
Is féidir le cuairteoirí a spreagadh chuig MPAanna a bheith ina chlaíomh le dhá thaobh. I
roinnt láithreáin MPA ina bhfuil an turasóireacht spreagtha, tá damáiste do ghnáthóga muirí
déanta mar gheall ar an trampáil agus tumadóirí ag leagadh síos ancairí báid tar éis teacht
isteach in ionad damáiste a bheith déanta mar gheall ar ghníomhaíochtaí iascaireachta a bhí
ceadaithe roimhe seo.154,155 Tá sé tuairiscithe chomh maith go mbíonn tionchair dhiúltacha ag
leibhéil arda turasóireachta agus forbartha cósta ar cheantair mhuirí Natura 2000.127 Moladh
in Milazzo et al. (2002) gur gá gníomhaíochtaí turasóireachta agus áineasa a bhaineann le
MPAanna a bhainistiú go cúramach.156
Rinneadh tuarascáil mhór chun an tionchar socheacnamaíoch a mheas i gcomhpháirt le
forbairt MCZanna Shasana. Thaispeáin sé seo tacaíocht ó na hearnálacha sin i luach ‘úsáide’
agus ‘neamhúsáidte’ na limistéar faoi chosaint nuaghinte nó ar feitheamh ar muir. Ba é
cóimheas costais is tairbhe an ainmniúcháin le luach do shlatiascairí agus tumadóirí ná 1:3.
Meicníocht amháin a úsáideadh chun rochtain cuairteoirí ar MPAanna a bhainistiú agus
roinnt sochar airgeadais a thabhairt ná cánacha turasóireachta agus táillí rochtana a úsáid.106
Cé go bhfuil sé neamhchoitianta san Eoraip, tá samplaí ann, mar shampla táille rochtana
tumadóra i gcúlchiste mara Oileán Medes sa Spáinn. In 2009, d’íoc tumadóirí SCUBA €4 in
aghaidh an seala tumadóireachta, agus tugadh €235,000 isteach san iomlán don anaclann, ag
cur thart ar leathchuid de chostais bhainistíochta an anaclainn.157 Gearrtar táillí iontrála sna
MPAanna Egadi agus Torre Guaceto san Iodáil freisin. In 2016, ghin MPA Torre Guaceto
ioncam de €233,000 ó tháillí iontrála, gníomhaíochtaí ar an láthair agus díolacháin earraí.125
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Príomhtheachtaireachtaí


Cé go bhfeictear earnáil na turasóireachta agus áineasa mar cheann de na
príomhthionscail lenar féidir leas suntasach a bhaint amach as ainmniú MPA,
beidh méid na sochar ag brath ar shuíomh agus rochtain an láithreán MPA agus
a ghaireacht don chósta agus do na hionaid uirbeacha.



Ba cheart machnamh a dhéanamh le linn an phróisis ainmniúcháin ar
dheiseanna féideartha d’fhorbairt na turasóireachta mara, ag cuimhneamh gur
féidir le forbairtí den sórt sin a gcuid brú féin a chur ar an timpeallacht mhuirí.

Tionscail aigéin eile
Beidh costais i gceist freisin as ainmniú MPA ar thionscail eile laistigh de gheilleagar na
farraige ach ba cheart go mbeadh siad seo réasúnta beag i bhformhór na gcásanna agus go
mbeadh costais seachanta ar ghníomhaíochtaí mar ola agus gás i gceist go príomha;
Fuinneamh in-athnuaite; iompar; tógáil amach ón gcósta; cáblaí fomhuirí agus leagan píopaí;
sábháilteacht agus slándáil mhuirí (áiseanna nascleanúna cosúil le tithe solais agus baoithe,
garda cósta agus oibríochtaí cabhlaigh). Níl aon earnáil mhuirí chomhiomlán ann in Éirinn
faoi láthair, ach, mar sin féin, dá mbeadh ceann ann amach anseo, is dócha nach gceadófaí
don earnáil sin feidhmiú i limistéir atá ainmnithe faoi ainmniú MPA.124
Ní bhfuarthas ach dhá staidéar ar fhuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta san
athbhreithniú ar an litríocht ar chostais agus tairbhí ainmniúcháin MPA ar ghníomhaíochtaí
mara éagsúla (féach Tábla 7).105,106 San dá staidéar sin, tugadh le fios go bhféadfadh na
tionchair shocheacnamaíocha a bhaineann le hainmniú MPA a bheith dearfach den chuid is
mó don tionscal. Thagair na tairbhí dearfacha ar leagadh béim orthu, áfach, don
chómhaireachtála a d’fhéadfadh a bheith ann idir feirmeacha gaoithe amach ón gcósta agus
feidhmeanna mara eile (an fuinneamh agus an dobharshaothrú).158,159 Tá sé tugtha le fios in
Sanders et al. (2017) go mbeidh iarmhairtí diúltacha dosheachanta ann mar gheall ar
fheirmeacha gaoithe a bheith tógtha amach ón gcósta ar an gcomhshaol beantach, ar an gcolún
uisce agus ar an bhfiadhúlra gaolmhar leis.160 Tá sé curtha in iúl ag na húdair, mar sin féin,
gur féidir leis na tionchair bithéagsúlacht a fheabhsú i gcásanna áirithe, agus éifeachtaí
dearfacha a thaifeadadh ar raidhse speiceas crústaigh a bhfuil tábhacht tráchtála ag baint leo,
go háirithe, chomh maith le fána agus flóra mara eile. Chomh maith leis sin d’fhéadfadh
forbairt le déanaí tuirbíní gaoithe ar snámh cabhrú le tionchar diúltach feirmeacha gaoithe
amach ón gcósta ar éiceachórais mhuirí a laghdú.
Ba cheart a choinneáil i gcuimhne freisin go gcruthófar gníomhaíochtaí nua trí líonra
MPAanna a ainmniú, chomh maith le tionchar a imirt ar na tionscail gheilleagair aigéin atá
ann. Is dóigh go gcruthófar monatóireacht, forfheidhmiú agus iniúchadh muirí (i.e.
monatóireacht agus bainistíocht ar rialacháin mhuirí m.sh. MPAanna, iascaigh) agus poist nua
i dtaighde mara. Go deimhin, tá sé léirithe i dtaighde atá déanta roimhe seo san UK (ICF GHK
et al, 2012) go dtacaíonn gach €1 billiún den chaiteachas do líonra Natura 2000 (talún agus
mara araon) le beagnach 30,000 post, agus 60% díobh sin ar ghníomhaíochtaí a bhaineann go
díreach le bainistíocht láithreáin (m.sh. an t-ainmniú, an bhainistíocht, gníomhartha
caomhnaithe, an mhonatóireacht agus an taighde).
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Amú an fhabhraithe sochar agus costas
Gearrtar na costais a bhaineann le MPAanna nua (m.sh. costais taighde, cur i bhfeidhm,
cailliúint tailte iascaireachta agus díláithriú gaolmhar, cailliúint tuillimh, srl.) sa
ghearrthéarma, den chuid is mó, ach tógann sé go leor ama chun na buntáistí a bhaint
amach.161 Braitheann an fad ama sin ar an sochar atá i gceist. Tá an achoimre seo ar anaclainn
mhuirí le fáil in Schratzberger et al. (2019)162 : “Tá sé léirithe in anailís chainníochtúil ar
shonraí fadtéarmacha a bailíodh ó limistéir mhuirí ardchosanta (HMPAanna) i ngnáthóg
scaibhe trópaiceach agus measartha araon go bhfeabhsaítear cáilíocht na gnáthóige sa
ghearrthéarma agus sa mheántéarma (i.e., laistigh de thréimhse 5 bliana) agus go ndéantar
aois agus an líon agus an struchtúr réamh-fhómhair a thabhairt ar ais.163 Féadfar go
dtógfadh sé i bhfad níos mó ama castacht an ghréasáin bia a thabhairt ar ais mar gheall ar
an éagsúlacht mhéadaithe speiceas agus an aisghabháil barr-chreachadóirí, gur minic iad
a bheith á dtuair ag na hiascaigh mhóra”.
Ní fhéadfaidh MPAanna ó chatagóirí níos ísle (m.sh. SACanna, SPAanna, MCZanna a
cheadaíonn gníomhaíocht dhíobhálach éigin) buntáistí áirithe a thabhairt ar chor ar bith, ag
brath ar na gníomhaíochtaí a cheadaítear agus ar an gcaoi a ndéantar iad a bhainistiú. Léiríonn
na samplaí seo a leanas den saol fíor an fad ama a thóg sé buntáistí áirithe a thrasuí i
gcineálacha éagsúla MPA in uiscí measartha.


UK, Oileán Lundy
I Lundy, anaclann muirí a bhfuil baint aige le MPA níos leithne, méadaíonn sé i
méideanna agus i líon na ngliomach nuair nach féidir a bhrath tar éis ach 18 mí de
chosaint iomlán (est. 2003). Ceithre bliana tar éis an chosaint a bheith tugtha isteach,
bhí cúig oiread an líon gliomach ar an méid dlíthiúil ann laistigh de limistéar an
anaclainn ná mar a bhí sna críocha iascach agus bhí fianaise ann go ndearnadh
gliomaigh fholéasacha teacht amach ón gcrios cosc ar an ngabháil go ceantair in aice
láimhe leis.164



UK, Cuan Lyme
I 2008, dúnadh 60 míle cearnach de Chuan Lyme le hiascaireacht tarraingthe bun chun
sceireacha creagach agus na flóra agus fána a ghabhann leo a chosaint (m.sh. coiréil
agus lucht leanúna farraige). Ceadaíodh leanúint de na giaranna iascaireachta
statacha. Bhí méaduithe suntasacha ar fhlúirseacht na speiceas a bhaineann le
scairbheacha a bhí le feiceáil trí bliana tar éis an chosaint a bheith tugtha isteach.165 Sa
tréimhse ama céanna, tá bearta bainistíochta don chrios gan trálaeireacht “tar éis
méadú a dhéanamh ar mheán gabhálacha míosúla (meáchan agus luach) le haghaidh
portán agus muiríní a bhfuil baint acu araon leis an ngnáthóg sceire cosanta a thugann
le tuiscint go raibh bainistíocht tairbheach don sceireacha agus an t-iascach gaolmhar
”. Tá sástacht poist agus ioncam iascairí fearas statacha laistigh den chrios gan trál a
bhainistíodh “ard agus ag méadú de réir a chéile ag taispeáint go ndearnadh
feabhsuithe comhshaoil agus socheacnamaíocha araon." I gceann trí bliana bhí
gníomhaíochtaí iascaireachta tráchtála ceadaithe [giaranna statacha] tar éis méadú
laistigh den chrios gan trál agus bhí méadú tagtha chomh maith ar an líon
rannpháirtithe agus soláthraithe áineasa a bhí ag baint tairbhe as an limistéar.166
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An Spáinn, Columbretes - anaclann mara 44 km2 atá ann ó 1992.

San iascaireacht eangach traidisiúnta, tháinig méadú ar na rátaí gabhála agus méid na
ngliomach spíonach in aice le teorainn an anaclann go seasta thar thréimhse 8 go 16
bliana tar éis an ainmniúcháin.167
Tháinig athbhreithniú domhanda ar an gconclúid gurb é ceann de na príomhthréithe a
bhaineann le MPAanna rathúla, maidir le tairbhí d’iascach, ná go bhfuil siad ann le breis is
deich mbliana anuas (is iad na tréithe eile ná an cosc ar ghlacadh, a bheith forfheidhmithe go
maith, a bheith mór [> 100 km2], agus scoite amach).168 Mar sin féin, léiríonn na samplaí thuas
gur féidir tús le tairbhí éiceolaíocha, eacnamaíocha agus sóisialta a tharlú i gceann bliana. Ar
mhaithe leis na buntáistí fadtéarmacha, in athbhreithniú domhanda eile a bhí déanta le
déanaí, thángthas ar an gconclúid “go bhféadfaí aisghabháil suntasach a dhéanamh ar raidhse,
struchtúr agus feidhm shaol na mara faoi 2050” má tharlaíonn gníomh lena n-áirítear dul i
ngleic leis an athrú aeráide agus gnáthóga a athbhunú ar an scála mór (sa chás go bhfuil i gceist
leis an téarnamh substaintiúil ann speicis agus gnáthóga araon - lena n-áirítear an riasc goirt,
an féar mara, an cheilp, sceireacha oisrí, stoic éisc agus an mórfhána - ag dul i méid faoi 5090%).169 D'áitigh siad go dtabharfadh na bearta a theastaíonn, lena n-áireofaí MPAanna móra
cosanta, sochair deich n-uaire chomh hard lena gcostais i gceann tríocha bliain.

Príomhtheachtaireachtaí


Íoctar an chuid is mó de na costais a bhaineann le MPAanna sa ghearrthéarma
agus sa ghearrthéarma, ach tógann sé go leor ama ar a lán de na buntáistí a
fhorbairt. Taispeánann samplaí ó gach cearn den domhan gur féidir a bheith ag
súil le roinnt buntáistí éiceolaíocha, sóisialta agus eacnamaíocha i chomh beag
le cúig bliana. Féadfaidh an tseirbhís fhadtéarmach éiceachórais tairbhí a bhaint
as téarnamh éiceolaíoch níos substaintiúla, áfach.
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Achoimre ar na costais agus na buntáistí dóchúla a
bhaineann le hainmniú MPA
Go hachomair, tá fabhrú na gcostas earnála agus na dtairbhí ó ainmniú MPA éagsúil laistigh
agus ar fud earnálacha agus grúpaí geallsealbhóirí. Beidh éagsúlacht acu freisin ag brath ar na
comhthéacsanna soch-chultúrtha áitiúla agus a gcaidreamh le hinstitiúidí soch-pholaitiúla ar
scálaí éagsúla. Mar a dúradh thuas, is dóigh go mbraitheann na tionscail iascaigh gabhála,
turasóireacht mhara agus dobharshaothraithe na tionchair is mó ó ainmniú MPA. Tugann an
litríocht le tuiscint go bhféadfadh na glanbhuntáistí d’iascach a bheith dearfach nó diúltach sa
deireadh agus beidh siad ag brath ar an gcineál iascaigh atá i gceist agus raon leathan fachtóirí
eile. Is féidir le hearnáil na turasóireachta mara agus áineasa tairbhe mhór a bhaint as ainmniú
MPA ach cosúil le tionscail gheilleagair aigéin eile beidh méid na sochar ag brath cuid mhór ar
shuíomh na suíomhanna MPA laistigh den líonra.

Príomhtheachtaireachtaí:
2.1

Ba cheart go mbeadh bainistíocht níos eolasaí agus cinnteoireacht fheabhsaithe mar
thoradh ar na buntáistí agus na costais eacnamaíocha a bheidh bainte amach trí líonra
MPAanna a bheith curtha i mbun mar gheall ar na hathruithe ar na seirbhísí
éiceachórais a sholáthraíonn ceantair den sórt sin. Mar sin féin, níor cheart breathnú
ar ghlan-shochar leasa don tsochaí mar réamhchoinníoll chun MPAanna a fhógairt.

2.2

Táthar ag súil go neartóidh an chosaint agus an feabhsúchán sa timpeallacht
bhithfhisiceach a sholáthraíonn MPAanna cumas éiceachóras muirí seirbhísí
éiceachórais a sholáthar.

2.3

Athróidh méid na sochar ag brath ar shuíomh, spriocanna caomhnaithe agus
bainistíocht MPA.

2.4

Tá meascán éagsúil costas agus tairbhí ann ó ainmniú MPA agus feictear iad do roinnt
earnálacha agus do ghrúpaí geallsealbhóirí.

2.5

Is féidir le MPAanna ciorrú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí eastóscacha áirithe a
mbeidh costais i gceist leo do thionscail mar iascaireacht agus dobharshaothrú, ach
léiríodh freisin go dtugann MPAanna éifeachtaí éiceolaíocha a bhfuil tairbhí
fadtéarmacha acu do na tionscail seo agus do thionscail eile amhail turasóireacht
mhara.

2.6

Féadfaidh buntáistí agus costais a bheith éagsúil laistigh d’earnálacha agus idir
earnálacha. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh tionchar difriúil ag cabhlaigh
tráchtála níos mó agus cabhlaigh cladaigh níos lú ag brath ar nádúr agus suíomh na
MPAanna.

2.7

Ní mór a bheith cúramach gan torthaí staidéir costais is tairbhe (a bhraitear) a
ghinearálú thar chomhthéacsanna éagsúla. Cé gur féidir ceachtanna úsáideacha a
fhoghlaim ó eispéiris eile, chun tuiscint agus tionchar MPAanna ar phobail chósta a
thuiscint go hiomlán, tá sé tábhachtach comhthéacsanna soch-chultúrtha áitiúla agus
a gcaidreamh le hinstitiúidí soch-pholaitiúla ar scálaí éagsúla a chur san áireamh.

2.8

Aibhsíonn líon mór staidéar na buntáistí agus na costais bhreise a d’fhéadfadh a bheith
ag baint le tionscal na hiascaireachta as ainmniúcháin MPA. Tá éagsúlacht sna torthaí
agus tugann cuid acu glan-shochair le fios agus cuid eile ag moladh glanchostais. I
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ndeireadh na dála, tá na torthaí cás-sonrach agus braitheann siad ar an iascach atá i
gceist, ar shláinte an stoic éisc, ar mhéid an MPA, srl.
2.9

Is fachtóir ríthábhachtach freisin an teagmháil leis an earnáil iascaigh sa phróiseas
ainmniúcháin agus bainistíochta chun an toradh glan is fearr is féidir a bhaint amach.

2.10 Cé gur féidir le MPAanna gníomhaíocht dobharshaothraithe a theorannú is féidir leo
cabhrú freisin cur lena hinbhuanaitheacht fhoriomlán agus is féidir le hoibreoirí
dobharshaothraithe cur le bainistíocht MPAanna.
2.11 Trí bhainistíocht chúramach a dhéanamh ar phróiseas ainmniúcháin an MPA agus ar
na gníomhaíochtaí dobharshaothraithe atá suite laistigh den láithreán nó in aice leis, is
féidir na tairbhí féideartha a bhaineann leis an ainmniúchán a uasmhéadú.
2.12 Cé go bhfeictear earnáil na turasóireachta agus áineasa mar cheann de na
príomhthionscail lenar féidir leas suntasach a bhaint amach as ainmniú MPA, beidh
méid na sochar ag brath ar shuíomh agus rochtain an láithreán MPA agus a ghaireacht
don chósta agus do na hionaid uirbeacha.
2.13 Ba cheart machnamh a dhéanamh le linn an phróisis ainmniúcháin ar dheiseanna
féideartha d’fhorbairt na turasóireachta mara, ag cuimhneamh gur féidir le forbairtí
den sórt sin a gcuid brú féin a chur ar an timpeallacht mhuirí.
2.14 Íoctar an chuid is mó de na costais a bhaineann le MPAanna sa ghearrthéarma agus sa
ghearrthéarma, ach tógann sé go leor ama ar a lán de na buntáistí a fhorbairt.
Taispeánann samplaí ó gach cearn den domhan gur féidir a bheith ag súil le roinnt
buntáistí éiceolaíocha, sóisialta agus eacnamaíocha i chomh beag le cúig bliana.
Féadfaidh an tseirbhís fhadtéarmach éiceachórais tairbhí a bhaint as téarnamh
éiceolaíoch níos substaintiúla, áfach.
Chomh maith le go leor de na pointí a míníodh thuas, léirigh páirtithe leasmhara a
ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á ullmhú tuairimí agus barúlacha
éagsúla faoi chostais agus tairbhí féideartha do phobail, do ghrúpaí agus d’earnálacha
(féach Iarscríbhinn 1). Measadh go forleathan go raibh úsáid inbhuanaithe ag iliomad
earnálacha mar thoradh inmhianaithe. Tarraingíodh aird ar an dúshlán chun é seo a bhaint
amach, ach léiríodh dóchas maidir leis na hionchais a bhaineann le glan-shochar foriomlán
don tsochaí, fad is a bheidh baint mhaith ag geallsealbhóirí le pleanáil agus le cur i
bhfeidhm agus go n-aithníonn siad an gá atá le comhréiteach.
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3CUID 3: Cén chaoi ar cheart dúinn

ár líonra Limistéir Mhuirí faoi
Chosaint a leathnú amach?
Cuireann an Chuid seo treochlár i láthair a thugann breac-chuntas ar na céimeanna atá
beartaithe chun an líonra náisiúnta MPA a leathnú amach sa chomhthéacs a chuirtear i
láthair i gCuid 1 agus 2. Tosaímid trí imlíne a thabhairt ar phríomhthosca éiceolaíochta
agus geallsealbhóirí atá le bheith curtha san áireamh agus leathnú an líonra agus a
bhainistíocht, a mhonatóireacht agus a athbhreithniú á bpleanáil agus á gcur i
bhfeidhm. Bunaímid sraith prionsabal chun rannpháirtíocht geallsealbhóirí a threorú,
a mholtar mar chuid riachtanach den phróiseas.
Déantar iniúchadh ar chastacht an rialachais sa spás muirí agus déanaimid machnamh
ar idirghníomhaíochtaí riachtanacha le creataí náisiúnta agus idirnáisiúnta eile lena náirítear an Chreat-Treoir um Straitéis Mara, an Creat Náisiúnta um Pleanáil Mara, agus
an Coinbhinsiún OSPAR. Molaimid údarás freagrach a bhunú chun na
hidirghníomhaíochtaí sin a chomhordú agus an líonra a mhaoirsiú. Ansin déantar cur
síos ar chur chuige um Pleanáil Chórasach Caomhnaithe (SCP) chun leathnú agus oibriú
atriallach an líonra a struchtúrú chun cuspóirí uileghabhálacha beartais agus cuspóirí
líonra agus láithreáin MPA a bhaint amach. Ansin déantar moltaí ar chreat oiriúnach
reachtaíochta chun tacú le leathnú an líonra agus déanaimid machnamh ar an
tiomantas airgeadais atá ag teastáil agus ar na riachtanais taighde lena fheidhmiú go
héifeachtach.
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Breithnithe maidir le roghnú láithreán chun líonra
MPAanna na hÉireann a leathnú amach
Ceisteanna éiceolaíocha le bheith curtha san áireamh
Critéir éiceolaíochta a úsáidtear sa chleachtas reatha
Bunaítear limistéir mhuirí faoi chosaint ar leith d’fhonn gnéithe laistigh dá dteorainneacha a
chosaint a bhfuil luach ag gabháil leo i gcomhthéacs straitéise caomhnaithe foriomláine. Is
féidir an luach sin a chur in iúl i roinnt toisí éagsúla. Mar shampla, i measc na dtréithe
láithreáin a ainmníodh do líonra OSPAR MPA tá an éagsúlacht bhitheolaíoch, an ionadaíocht
agus an nádúrthacht (Tábla 3.1).
Tábla 3.1 - Roghanna maidir le critéir ainmniúcháin láithreáin nuair atáthar ag moladh go náireofaí iad i líonra MPA OSPAR. Is critéir / cúinsí ‘praiticiúla’ iad critéir 8-13, oráiste scáthaithe, a
bhfuil gné dhaonna acu. (Ó Chomhaontú OSPAR: 2003-17)
Tréith

Cur Síos

1. Speicis agus gnáthóga /
biotóip atá faoi bhagairt nó ag
laghdú
2. Speicis agus gnáthóga /
biotóip thábhachtacha
3. Tábhacht éiceolaíoch

Gnáthóga / biotóip agus próisis éiceolaíocha ar cosúil go bhfuil
siad faoi bhagairt láithreach nó faoi réir meath tapa

4. Leibhéal na héagsúlachta
bitheolaíche

5. Leibhéal ionadaíochta

6. Leibhéal íogaireachta
7. Leibhéal nádúrthachta

8. Méid

9. Acmhainn athchóirithe
10. Grád an ghlactha
11. Acmhainn go n-éireoidh le
bearta bainistíochta

Speicis nó gnáthóga a shainaithnítear a bheith tábhachtach
Samplaí:
• cion ard de dhaonra bithgheografach de speiceas imirceach;
• áiteanna beathaithe, pórúcháin, moulála, geimhridh nó scíthe
tábhachtacha;
• áiteanna plandlainne, óga nó sceite tábhachtacha;
• táirgiúlacht ard bhitheolaíoch nádúrtha den speiceas nó de na
gnéithe atá á léiriú.
Cibé an bhfuil éagsúlacht nádúrtha ard speiceas sa cheantar i
gcomparáid le gnéithe gnáthóige den chineál céanna in áiteanna
eile, nó an bhfuil gnáthóga nó pobail an-éagsúil ann i gcomparáid
le coimpléisc gnáthóige den chineál céanna in áiteanna eile.
Cibé an bhfuil roinnt cineálacha gnáthóige / biotóp, coimpléisc
gnáthóige, speicis, próisis éiceolaíochta nó tréithe nádúrtha eile
atá tipiciúil agus ionadaíoch don Limistéar OSPAR ina iomláine
nó dá aonaid éagsúla bithgheografacha sa limistéar.
Cibé an bhfuil cion ard gnáthóg nó speiceas an-íogair nó íogair sa
cheantar.
Cibé an bhfuil leibhéal ard nádúrthachta sa cheantar agus an
bhfuil speicis agus bithóipí fós i staid an-nádúrtha mar thoradh ar
an easpa suaitheadh nó díghrádaithe a spreagann an duine.
Ba cheart go mbeadh méid an cheantair oiriúnach chun an aidhm
faoi leith an limistéar a ainmniú, lena n-áirítear a shláine a
choinneáil, agus ba cheart go gcumasófaí bainistíocht éifeachtach
an cheantair sin.
Cibé an bhfuil ardacmhainneacht ag an gceantar filleadh ar staid
níos nádúrtha faoi bhainistíocht chuí.
Cibé an bhfuil leibhéal measartha ard tacaíochta ó
gheallsealbhóirí agus inghlacthacht pholaitiúil ag bunú an MPA.
Cibé an bhfuil dóchúlacht ard ann go gcomhlíonfaidh bearta
bainistíochta agus an cumas iad a chur i bhfeidhm mar
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12. Damáiste féideartha don
cheantar de bharr
gníomhaíochtaí daonna
13. Luach eolaíoch

reachtaíocht, údaráis ábhartha, maoiniú agus eolas eolaíoch na
haidhmeanna ainmnithe.
Cibé an ndéanfaidh damáiste do ghníomhaíocht dhaonna sa
limistéar nó timpeall air tarlú sa ghearrthéarma.
Cibé an bhfuil luach ard ann do thaighde agus do mhonatóireacht

Léirítear tréithe OSPAR i gcreataí eile. Mar shampla, tugann ceardlann de chuid Choimisiún
Eolaíochta na Meánmhara (CIESM) gan teimheal, naíolann agus ionadaíocht mar “chuspóirí
traidisiúnta”, ach sonraítear uathúlacht, géire nó endemism (ar féidir smaoineamh air mar
chomharthaí tábhachta). Tá critéir ag an bpróiseas faoin gCoinbhinsiún ar an Éagsúlacht
Bhitheolaíoch (CBD) chun Limistéir atá Suntasach ó thaobh Éiceolaíche nó Bitheolaíche de
(EBSA) a shainaithint atá go léir léirithe i Tábla 3.1, ach leis an tsonraíocht bhreise ar
‘uathúlacht nó géire’ a bheith áirithe mar chritéar. Cuimsíonn próiseas EBSA liosta de roinnt
réimsí samplacha a mheaitseálann critéir, mar shampla ceantair tosaigh agus cóineasú, agus
gnáthóga domhainfharraige. Go bunúsach, tá na critéir éiceolaíocha chéanna le OSPAR sa
treoir maidir le Criosanna Caomhnaithe Mara san UK170, agus breithniú déanta ann sa bhreis
air sin ar an nascacht idir láithreáin faoi chosaint (agus glactha ann gur breithniú tánaisteach
atá i gceist leis sin mar is minic nach mbíonn fianaise eolaíoch ann a bhaineann leis an
nascacht).
Teastaíonn fráma tagartha do chuid de na tuairiscí critéar, mar shampla uathúlacht agus géire.
Maidir le OSPAR, sainmhíníonn critéir Texel‐Faial chun speicis agus gnáthóga a bhfuil cosaint
de dhíth orthu a shainaithint an méid tearc nó athraithe le haghaidh tosaíochta, lena n-áirítear
limistéar OSPAR a úsáid mar fhráma tagartha.
I gcomhthéacs Natura 2000, sainmhínítear na gnáthóga agus na speicis spéise ar scála
Eorpach in iarscríbhinní na Treorach um Ghnáthóga. Tá na critéir chun Limistéir
Chaomhantais Speisialta a roghnú leagtha amach sa Treoir um Ghnáthóga freisin (Tábla 3.2).
Cuireann na critéir seo coincheapa cosúil leis an liosta OSPAR in iúl go soiléir.
Tábla 3.2 - Critéir roghnúcháin le haghaidh láithreán de réir na Treorach um Ghnáthóga.
Gné
Gnáthóg
(liostaithe in
Iarscríbhinn 1)

Speicis (liostaithe
in Iarscríbhinn II)
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Critéir Meastóireachta
(a) Méid ionadaíochta an chineáil gnáthóige nádúrtha ar an láithreán
(b) Achar an láithreáin a chumhdaítear leis an gcineál gnáthóige nádúrtha i
ndáil leis an limistéar iomlán a chumhdaítear leis an gcineál gnáthóige
nádúrtha sin laistigh den chríoch náisiúnta.
(c) Méid caomhnaithe an struchtúir agus na bhfeidhmeanna den chineál
gnáthóige nádúrtha lena mbaineann agus féidearthachtaí athchóirithe
(d) Measúnú domhanda ar luach an láithreáin do chaomhnú an chineáil
gnáthóige nádúrtha lena mbaineann
(a) Méid agus dlús dhaonra na speiceas atá i láthair ar an láithreán i ndáil leis
na daonraí atá i gcríoch náisiúnta.
(b) Méid caomhnaithe ghnéithe na gnáthóige atá tábhachtach don speiceas lena
mbaineann agus féidearthachtaí athchóirithe.
(c) Méid aonraithe an daonra atá i láthair ar an láithreán i ndáil le raon
nádúrtha an speicis.
(d) Measúnú domhanda ar luach an láithreáin do chaomhnú na speiceas lena
mbaineann.

Tá difríocht idir an OSPAR agus an Treoir um Ghnáthóga sa leibhéal sainmhínithe atá iontu
ar ghnáthóga muirí. Maidir le hÉirinn, is iad na seacht ngnáthóg ‘Oscailte farraige agus taoide’
agus na cóid a ghabhann leo sa Treoir um Ghnáthóga ná 1110 mBanc Gaineamh, 1130
Inbhear, 1140 Éadrom láibe taoide agus réileán gainimh, 1150 Lagún, 1160 Inlet mór bánna
agus bánna, 1170 Sceireacha, agus 1180 struchtúr fomhuirí déanta trí gháis a sceitheadh. Tá
gnáthóg mara eile, 8330 Uaimh Mhara, atá áirithe faoi ‘gnáthóga creagacha eile’ sa Treoir um
Ghnáthóga. Tá na gnáthóga sin buansocraithe sa Treoir um Ghnáthóga. Mar sin féin, déantar
sainmhíniú ar na gnáthóga seo a mhionsaothrú tuilleadh sna sainchuspóirí caomhnaithe atá
liostaithe dóibh. Soláthraíonn sé seo sainmhíniú níos réitithe ar ghnáthóg (pobal muirí) agus
sainaithníonn sé tréithe na gnáthóige atá le cosaint. Cé go gceadaíonn na catagóirí leathana
léirmhíniú éigin a dhéanamh ar na gnéithe mara is féidir a áireamh i Limistéir Chaomhantais
Speisialta, is dóigh go mbeidh roinnt míbhuntáistí ag baint leis an bpleanáil chaomhnaithe
agus catagóirí leathana gnáthóga ina bhfuil fo-aicmí de ghnáthóga ar leith iontu, b’fhéidir.
Tugtar aghaidh go páirteach ar na saincheisteanna seo trí ‘Lámhleabhar Léirmhínithe’ a chur
le chéile chun cabhrú leis na catagóirí gnáthóige a úsáid.i

Airíonna líonra
Is céim amháin den phleanáil caomhnaithe suíomhanna oiriúnacha a aithint. Caithfidh an
líonra suíomhanna coinníollacha áirithe a chomhlíonadh freisin. De ghnáth, is iad an dá ghné
den líonra a thugtar an tábhacht is mó ná comhleanúnachas éiceolaíoch agus clúdach
céatadáin. Cuimsíonn téarmaí tagartha an ghrúpa seo athléimneacht freisin.
3.1.1.2.1

Comhleanúnachas éiceolaíoch

Tá comhleanúnachas éiceolaíoch mar aidhm ag líonraí Natura agus OSPAR araon. Is téarma
é an comhleanúnachas éiceolaíoch a bhaineann le líonraí caomhnaithe an EU nach bhfuil
bunús coincheapúil nó eimpíreach soiléir ag gabháil leo san eolaíocht éiceolaíoch.171 Léiríonn
sé an smaoineamh sin gur cheart do limistéir faoi chosaint feidhmiú mar aon, i gcomhar le
chéile, agus ‘idirghníomhú leis an timpeallacht i gcoitinne, agus tacú léi’ (OSPAR 2006-3). Faoi
láthair, déanann OSPAR measúnú débhliantúil ar an gcomhleanúnachas éiceolaíoch, ag baint
úsáide as ‘Critéir Mhaidrid’ (Tábla 3.1, Tábla 3.3), ach ní aithnítear na tástálacha bunúsacha
seo ach mar réamhbhealach chun dul i ngleic leis an tasc deacair an comhleanúnachas
éiceolaíoch a mheas.172 Ós rud é go bhfuil an comhleanúnachas éiceolaíoch ilghnéitheach, agus
gan bunús soiléir eimpíreach a bheith ag gabháil leis, ní féidir spriocanna a úsáid chun a
dhearbhú go bhfuil aon líonra comhleanúnach ó thaobh na héiceolaíochta de. Mar sin féin, is
féidir é a bheith mar chomhartha, sa chás nach éiríonn leis na spriocanna tairsí a bheith bainte
amach, gur léir é nach bhfuil an comhleanúnachas éiceolaíoch á chomhlíonadh.173
I gcodarsnacht leis an measúnú a rinne OSPAR ar an líonra, ní dhéantar measúnú díreach ar
chomhleanúnachas éiceolaíoch líonra Natura. Ina áit sin, déantar an sprioc de stádas fabhrach
caomhnaithe (FCS) a mheas don tír ar fad gach sé bliana (tuairisciú ar Airteagal 17), agus
cuireann limistéir chosanta le riocht gach gnáthóige nó speicis, áfach, tá coincheapa
éiceolaíochta ionchorpraithe i roinnt clár náisiúnta. comhleanúnachas i ndearadh líonra.

i

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf

133

Tábla 3.3 - ‘Critéir Mhaidrid’ chun comhleanúnachas éiceolaíoch líonra MPA OSPAR a mheas.
Sainmhínítear cúigí deisce i dtuarascáil OSPAR.174 Déanann na cúigí idirdhealú idir gnáthóga
beantacha agus neritopheiligeacha (doimhneacht <1000 m), peiligeacha agus domhainfharraige.
Mar shampla, tá cósta agus scairbh Iarthar na hÉireann sa chúige Túisceartach-Lusitanian, agus tá
cósta Mhuir na hÉireann sa chúige Túisceartach.
Critéar

Cur Síos

A

Tá MPAanna OSPAR dáilte go maith go geografach, le fad uasta suas le 250 km le
haghaidh cladaigh / cósta, 500 km le haghaidh amach ón gcósta agus 1000 km do na
ceantair farraigí ard idir MPAanna - naisc le prionsabal nascachta líonra OSPAR
(2006).
Clúdaíonn MPAanna OSPAR, i dteannta le bearta spásúla ábhartha eile de réir mar a
mheastar a bheith iomchuí, 10% ar a laghad i réimse na gcúigí bithgheografacha
Dinter go léir - naisc le prionsabal ionadaíochta líonra OSPAR (2006).

B

C

Is ionann MPAanna OSPAR agus gach aicme gnáthóige EUNIS Leibhéal 3 agus
speicis agus gnáthóga atá faoi bhagairt agus / nó ag laghdú (OSPAR T&D) a meastar
go bhfuil MPAanna oiriúnach dóibh níos mó ná uair amháin i ngach cúigí
bithgheografach Dinter ábhartha a bhfuil gné ar leith i láthair ann - naisc le OSPAR
(2006) prionsabail líonra gnéithe agus athléimneachta.

Sa Ríocht Aontaithe, déanann an Comhchoiste um Chaomhnú an Dúlra (JNCC) an
comhleanúnachas éiceolaíoch a mheas i dtéarmaí cúig phrionsabal dearaidh líonra:175
ionadaíocht, macasamhlú, inmharthanacht, leordhóthanacht agus nascacht (Tábla 3.4). Is
féidir an chaoi a gcomhlíonann líonra na critéir seo a mheas go cáilíochtúil, agus go
cainníochtúil ar a laghad, cé nach gclúdaíonn na critéir féin gach gné de chomhleanúnachas
éiceolaíoch.
Tábla 3.4 - Prionsabail dearaidh JNCC mar thacaíocht do líonra atá comhleanúnach ó thaobh na
héiceolaíochta de. Tógtha ó Rondinini et al. (2011).175 Tá na téarmaí seo sainmhínithe sa ghluais
freisin.
Critéar
Ionadaíocht

Cur Síos
Ba cheart go léireodh líonra MPA raon na ngnáthóg agus na speiceas muirí trí
gach príomhchineál gnáthóige agus na pobail bhitheolaíocha bhainteacha atá
inár gceantar muirí a chosaint.

Macasamhlú

Ba cheart na gnáthóga móra go léir a mhacasamhlú agus a dháileadh ar fud an
líonra. Braithfidh méid an mhacasamhlú ar mhéid agus dáileadh na ngnéithe
laistigh de fharraigí.

Inmharthanacht

Ba cheart go gcuimseodh líonra an MPA suíomhanna comhpháirteacha féininbhuanaithe, scaipthe go geografach de mhéid leordhóthanach chun
marthanacht speiceas agus gnáthóg a chinntiú trí thimthriallta nádúrtha
athraithe.
Ba cheart go mbeadh an líonra MPA de mhéid leordhóthanach chun a chuspóirí
éiceolaíocha a sheachadadh agus inmharthanacht éiceolaíoch agus sláine na
ndaonraí, na speiceas agus na bpobal a chinntiú (ba cheart go mbeadh cion
gach gné a chuimsítear sa líonra MPA leordhóthanach chun a chosaint
fadtéarmach agus / nó a chumasú. aisghabháil).
Ba cheart go ndéanfadh líonra MPA iarracht na naisc i measc MPAanna aonair
a uasmhéadú agus a fheabhsú agus an eolaíocht reatha is fearr á húsáid. Maidir
le speicis áirithe ciallóidh sé seo gur cheart suíomhanna a dháileadh ar bhealach
chun cosaint a chinntiú ag céimeanna éagsúla ina saolré.

Leordhóthanacht

Nascacht

134

Is furasta anailísiú, macasamhlú agus inmharthanacht a mheas le hanailísí geospásúla simplí.
Maidir leis na critéir seo, tá gráinneacht an mheasúnaithe tábhachtach. Ar chóir gach speiceas
a mheas, nó iad siúd amháin a mheastar a bheith ‘tábhachtach ó thaobh na héiceolaíochta’
agus conas a chinntear an dara ceann? Maidir le gnáthóga, caithfear machnamh a dhéanamh
freisin ar leibhéal a sainmhínithe. Is gnách go ndéantar gnáthóga muirí a aicmiú de réir scéim
aicmithe gnáthóige EUNIS (Córas Faisnéise Dúlra na hEorpa), déantar gnáthóga beantacha,
peiligeacha agus oighir-bhainteach a chur i leibhéal 1, gnáthóga bunaithe ar shaintréithe
fisiciúla a chur i leibhéal 2, tá leibhéal geografach tugtha isteach le leibhéal 3, agus i leibhéal 4
tugtar isteach na chéad chodanna bitheolaíocha. Tá sé leibhéal san iomlán sa scéim, le tuairiscí
mionsonraithe pobail ag liostáil na speiceas atá i láthair ag leibhéil 5 agus 6. Chun a chinntiú
go gcomhlíontar critéir mar ionadaíocht, macasamhlú agus inmharthanacht i ndáiríre, is gá
gnáthóga a mheas ag an leibhéal is mionsonraithe agus is féidir, ag aithint nach mbíonn
faisnéis ar fáil i gcónaí ag leibhéil 5 agus 6. Maidir le hinmharthanacht, bhí díospóireacht
eolaíoch ann le fada faoi mhéid foriomlán na limistéar faoi chosaint (SLOSS: singil mór nó
roinnt beag). Tacaíonn ceantair mhóra chosanta le daonraí níos mó, rud atá tábhachtach go
háirithe d’orgánaigh níos mó, agus tá éifeachtaí imeall níos lú acu, ach is féidir le go leor MPA
idirnasctha tacú le metapópú níos marthanaí. 176 Bíonn tionchar ag an gcruth ar thionchar an
teorannacha freisin.i Ba cheart an inmharthanacht a imscrúdú freisin i dtéarmaí achar phaiste
na gnáthóige laistigh de MPAanna. Rinneadh meastacháin ar íosmhéid MPA agus íosmhéid
paiste gnáthóige ach tá siad ag brath ar mhéid agus ar shoghluaisteacht na n-orgánach.177,178
Sa chás nach bhfuil dóthain faisnéise ann maidir le speicis nó gnáthóga ar leith chun an
leordhóthanacht a mheas i gceart, is féidir samhlacha dáilte speiceas agus gnáthóg a úsáid
chun dáiltí tuartha a ghiniúint.179 Tá an anailís nuálach curtha i bhfeidhm maidir le coincheap
na leordhóthanachta maidir leis an gceist ‘cé mhéid atá leordhóthanach?’ trí scrúdú a
dhéanamh ar an idirchaidreamh atá ann idir na speicis agus an limistéar. Ó tharla go nathraíonn an caidreamh seo i measc gnáthóg (i.e., éilíonn gnáthóga éagsúla sampláil a
dhéanamh ar níos mó nó níos lú limistéar d’fhonn an líon céanna speiceas a ghabháil), níl sé
iomchuí glacadh leis gur leor an clúdach gnáthóige aonair ar leibhéal foriomlán an
chumhdaigh líonra. Nuair a breithníodh caidrimh idir speicis agus speicis maidir le líonra
MPA an UK, chonacthas éagsúlachtaí móra idir gnáthóga EUNIS. Mar shampla, ghab 20% de
achar ghnáthóg A6 EUNIS (grinnill domhainfharraige) níos mó ná 80% de speicis, ach bhí gá
le 50% de ghnáthóg A2 (an dríodar idirthaoideach) níos mó ná 80% de na speicis a ghabháil.175
Athraíonn an nascacht i measc cúlchistí idir speicis agus braitheann sé freisin ar na
hidirghníomhaíochtaí le gnáthóg oiriúnach lasmuigh de na limistéir faoi chosaint. Fágann sé
sin nach bhfuil aon rialacha ginearálta ann. In Oileáin Channel, California, moladh
macasamhlú limistéar faoi chosaint laistigh de réigiúin bithgheografacha mar bhealach chun
an phleanáil a dhéanamh d’anaclainn a bheidh in ann thacú lena chéile.180 In Sale et al. (2010),
rinneadh athbhreithniú ar eolaíocht nascachta agus béim ar leith ann ar sceireacha coiréil.181
Tá uirlisí agus samhlacha éagsúla ann is féidir a úsáid chun sprioc-speicis a imscrúdú. Mar sin
féin, in éagmais faisnéis a bheith ann, i gcoitinne, tá sé tábhachtach breithniú a dhéanamh ar
an nascacht toisc gur féidir leis roinnt treoirphrionsabal a ghiniúint agus taighde oiriúnach nó
bainistíocht oiriúnaitheach a aithint chun a chinntiú go bhfeidhmeoidh limistéar faoi chosaint
mar a bhí beartaithe leis.181 Le Critéir Mhaidrid, déantar measúnú ar nascacht ar bhealach anbhunúsach ar fad tríd an íosachar idir MPAanna a shonrú. Glacadh leis an modh bunúsach

Le haghaidh plé níos iomláine ar thionchar mhéid agus chruth na n-anchlann, féach Piekäinen & Korpinen
(2008).176
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seo i roinnt measúnuithe réigiúnacha eile, agus cuireadh i bhfeidhm é iontu trí mhaolán de
mhéid áirithe a tharraingt timpeall ar MPAanna agus na ‘bearnaí’ a lorg.182–184 I staidéir eile,
cuireadh gluaiseacht ainmhithe lánfásta agus larbha araon san áireamh, chomh maith le
modhanna géiniteacha chun sosanna san nascacht a bhraith. Rinneadh nascacht na MPAanna
i dtéarmaí gluaiseachta aosaigh a mheas trí úsáid a bhaint as an teoiric ghraif,185,186 agus
rinneadh measúnú ar ghluaiseacht larbha trí bhreithniú a dhéanamh ar fhad larbha
planctóineach agus trí shamhaltú a dhéanamh ar an scaipeadh planctónacha sa
timpeallacht.187,188 Tá sé léirithe i staidéir atá déanta ar nascacht moileasc idirthaoideach in
Éirinn an chaoi ar féidir sonraí móilíneacha a ghintear go forleathan a léirmhíniú chun léargas
a thabhairt ar nascacht atá an-ábhartha do mheasúnuithe ar an gcomhleanúnachas
éiceolaíoch i líonraí MPA.189,190 Cuireann anailís ar nascacht MPAanna na Seapáine an réimse
chun cinn trí bhreithniú a dhéanamh ar an nascacht aeráide, ag fiosrú an leanfaidh an líonra
de speicis a chosaint go leordhóthanach i bhfianaise dhinimic imeall raon aeráidetiomáinte.191
Tá sé tábhachtach freisin nascacht a mheas maidir le MPAanna i ndlínsí eile in aice láimhe.
Féachann Coinbhinsiún OSPAR, mar shampla, go sainráite le líonra a bhunú a
chomhlíonfaidh a chritéir ar an scála réigiúnach seachas ar an scála náisiúnta. Molann
Straitéis Bithéagsúlachta an EU ‘chun Líonra Dúlra Tras-Eorpach atá fíor-chomhleanúnach
agus athléimneach a bheith aige, beidh sé tábhachtach conairí éiceolaíocha a bhunú chun
aonrú géiniteach a chosc, chun imirce speiceas a cheadú agus chun éiceachórais shláintiúla a
chothabháil agus a fheabhsú… ba cheart go mbeadh comhar i measc na mBallstát curtha chun
cinn agus tacaíocht.'
Ba chóir a thabhairt faoi deara go ndearna údaráis éagsúla léirmhíniú difriúil ar na téarmaí
ionadaíochta, leordhóthanacht agus inmharthanacht. Mar shampla, ní mheasann measúnú ar
líonra MPA an Mhuir Bhailt ach ceithre chritéar: an ionadaíocht, an leordhóthanacht, an
macasamhlú agus an nascacht.183 Sa chás sin, tá an leordhóthanacht comhionann leis an
inmharthanacht mar a glactar leis sa JNCC agus is éard atá i gceist leis ná cibé an bhfuil
MPAanna aonair mór go leor, agus an bhfuil an ionadaíocht ar aon dul leis an leordhóthanacht
de réir mar a ghlactar leis sa JNCC agus baineann sé leis an gcéatadán de gach aon ghné atá sa
líonra. In ainneoin na difríochta i dtéarmaí, tá an cur chuige mar an gcéanna. Ní mheasann an
CBD comhleanúnachas éiceolaíoch mar choincheap, ach comhcheanglaíonn treoir maidir le
roghnú láithreán coincheap na Limistéar atá Suntasach go Éiceolaíoch agus go Bitheolaíoch le
(i) ionadaíocht, (ii) nascacht, (iii) gnéithe éiceolaíocha macasamhlaithe, agus (iv)
leordhóthanach agus inmharthana suíomhanna, ag úsáid na dtéarmaí seo go léir mar atá i
Tábla 3.4 thuas.
Mar a luadh cheana, ní chumhdaíonn aon chur chuige a dhíríonn ar chritéir ionadaíochta,
macasamhlaithe, inmharthanachta, leordhóthanachta agus nascachta gach gné de
chomhleanúnachas éiceolaíoch. Ní féidir le cur chuige den sórt sin, mar shampla, tástáil a
dhéanamh ar cibé an gcoinníonn líonra MPA “próisis, feidhmeanna agus struchtúir na
ngnéithe cosanta beartaithe thar a raon nádúrtha” ar aon dul le mianta OSPAR.192 Smaoinigh
ar shampla ina bhféadfadh gnáthóga atá íogair roimh sioltachán a bheith cóngarach dó
gnáthóga ina gcarnaítear an dríodar (m.sh., riasc goirt) a áireamh i limistéir faoi chosaint ionas
go mbeidh an chosaint éifeachtach. Go dtí seo, níor tugadh aon tástáil critéar-bhunaithe ar an
gcomhleanúnachas éiceolaíoch chun cinn chun tástáil a dhéanamh ar mhionsonraí den sórt
sin, agus béim curtha, fiú nuair a dhéanann líonra ‘pasáil’ ar aon cheann nó gach ceann de na
critéir shonraithe comhleanúnachais éiceolaíoch, nach léiríonn sé sin go bhfuil an
comhleanúnachas éiceolaíoch bainte amach.173
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Sa chás go gcuimsíonn cur chuige bunaithe ar chritéir spriocanna (m.sh. Critéir Mhaidrid
OSPAR), is minic a dhéanann coiste na tairseacha atá le comhlíonadh a dhearadh go praiticiúil
agus bunaithe ar thaighde eolaíoch teoranta, sa chaoi is go bhfuil brí éiceolaíoch teoranta ag
‘pas’. Cé gur moladh tairseacha do chritéir éagsúla (féach samplaí in Foster et al. 2017),184 cur
chuige níos fearr is ea na méadrachtaí a bhaineann le gach critéar a ghiniúint, machnamh a
dhéanamh ar na laigí is mó atá sa líonra, agus ansin smaoineamh ar na bealaí is fearr chun
díriú orthu siúd leis na hacmhainní atá ar fáil. Mar shampla, fuair measúnú ar
chomhleanúnachas éiceolaíoch láithreáin MPA sa Mhuir Cheilteach gur gabhadh 45% de
ghnáthóg doimhneachta 0-10 m in MPAanna,184 i gcomparáid le 4.9% i gcriosanna
doimhneachta 75-200 m, agus 1.6% i ndoimhneachtaí faoi bhun 2000 m, agus go raibh 59%
de na MPAanna níos lú ná an íosmhéid 10 km2 a bhí molta ag Halpern agus Warner (2003).177
Soláthraíonn na sonraí seo bealaí follasacha chun comhchuibheas éiceolaíoch an líonra a
fheabhsú gan gá le tairseacha ar leith a bheith ann. Ar an gcaoi chéanna, i measúnú atá déanta
ar chomhleanúnachas éiceolaíoch líonra MPA Thuaisceart Éireann, cuireadh béim ar roinnt
gnáthóg a bhí tearc agus á macasamhlú go dona sa líonra,182 agus nach raibh an líonra léirithe
go maith ag an líonra, agus bealaí chun comhchuibheas éiceolaíoch an líonra a fheabhsú
sainaitheanta sa chás seo chomh maith.
Rinneadh staidéar ar chur chuige indíreach eile chun comhleanúnachas éiceolaíoch líonraí
MPA a mheas agus a fheabhsú. Rinneadh anailís ar líonra MPA na Fionlainne ag baint úsáide
as na bogearraí Zonation ar ceapadh é den chéad dul síos le haghaidh an phleanáil talún.193
San anailís seo, rinneadh sonraí speiceas, sonraí gnáthóige, sonraí comhshaoil muirí, agus
sraitheanna brú mara a chur le chéile chun tosaíocht ordlathach a thabhairt don
mhuirdhreach. Thaispeáin sé go raibh bithéagsúlacht mhuirí an-tiubhaithe i gceantair bheaga,
agus go bhféadfaí clúdach iomlán na ngnéithe is luachmhaire ó thaobh na héiceolaíochta de a
mhéadú ó 27% go 60% trí chlúdach foriomlán líonra an MPA a mhéadú ó 10% go 11%. Cé go
bhféadfadh an modh seo imscrúdú nach bhfuil chomh críochnúil a sholáthar ar
chomhleanúnachas éiceolaíoch per se, leagann sé béim ar úsáideacht anailísí spásúla
críochnúla ar líonraí MPA.
3.1.1.2.2

Céatadán clúdach gnáthóige

Nuair a aontaítear air, is sprioc gan athbhrí é clúdach gnáthóige faoin gcéad. Mar atá
tuairiscithe i gCuid 1.3, tiomnaíonn oibleagáidí idirnáisiúnta d’Éirinn faoi láthair a líonra a
leathnú amach chun 10% de a chlúdach agus táthar ag súil le leathnú amach sa bhreis air sin
go dtí 30% faoi 2030 agus glaonna ann ar leathnú sa bhreis air sin, fiú, go 50%. Rinne
athbhreithniú ar 144 staidéar measúnú ar sprioc reatha na Náisiún Aontaithe de chlúdach
10% le fáil amach an raibh an méid sin leordhóthanach chun sé chuspóir a bhaint amach: (1)
an bhithéagsúlacht a chosaint; (2) an nascacht daonra a chinntiú laistigh de na MPAanna; (3)
an riosca atá ann go dtitfidh iascaigh / líon fána a íoslaghdú agus marthanacht an líon fána a
chinntiú; (4) éifeachtaí éabhlóideacha dochracha na hiascaireachta a mhaolú; (5) luach nó
toradh na n-iascach a uasmhéadú nó a bharrfheabhsú; agus (6) na geallsealbhóirí iomadúla a
shásamh.194 In ainneoin na héagsúlachta i gcomhthéacs agus i leibhéal na cosanta, bhí sé
léirithe sna torthaí go raibh gá le clúdach 37% ar an meán ag MPAanna chun na haidhmeanna
sin a bhaint amach, rud a bhí curthfa le fios i dtorthaí athbhreithnithe a bhí déanta roimhe sin
a raibh níos lú staidéar á meas ann agus ina bhfuarthas go bhfuil clúdach 20-40% ag
teastáil.195,196
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3.1.1.2.3

An athléimneacht agus an t-athrú aeráide

Tá go leor sainmhínithe agus toisí ag athléimneacht, ach is féidir smaoineamh air sa
chomhthéacs seo mar chumas an líonra MPAanna freastal ar dhálaí athraitheacha comhshaoil
agus aisghabháil ó thionchar, m.sh. damáiste do MPA aonair amháin nó níos mó, sa chaoi go
leanann an líonra ag comhlíonadh a chuspóirí foriomlána go fadtéarmach. Cuirtear
athléimneacht chun cinn ag airíonna líonra mar chlúdach, macasamhlú agus nascacht (Cuid
3.1.1). Mar sin caithfear na hairíonna seo a mheas go cúramach mar chuid den phróiseas
roghnaithe láithreáin.
I bhfianaise na héigeandála aeráide, tá sé tábhachtach go háirithe athléimneacht i leith athrú
aeráide agus athruithe ar cheimic aigéin (m.sh. aigéadú) a chur isteach sa líonra. Mar shampla,
sa leathsféar thuaidh, tá raonta go leor speiceas ag leathnú ag a n-imill thuaidh agus ag
conradh ag a n-imill theas. Dá bhrí sin, tá cás ann cúlchistí amach ón gcósta a dhearadh atá
fada ó thuaidh feadh a n-aiseanna thuaidh-theas chun seomra a thabhairt d’athruithe den sórt
sin. Níos gaire don chósta, áfach, ní chuimsíonn Éire raon mór domhanfhaid agus is féidir le
paraiméadair a bhaineann leis an aeráid mar theocht an uisce a bheith éagsúil ó bhá amháin
go bá eile go pointe níos mó ná idir tuaisceart agus deisceart na tíre. Mar sin, ní bheadh gá le
cúlchistí fada; ina ionad sin is féidir foráil a dhéanamh maidir le raonta athraitheacha trína
chinntiú, más féidir, go scaiptear MPAanna atá ainmnithe do speicis nó do ghnáthóga áirithe
ar feadh an chósta, seachas a bheith tiubhaithe i réigiún amháin.
Faoin gcreat a mholtar sa tuarascáil seo, is féidir le MPAanna aonair rannchuidiú le
hathléimneacht trí ainmniú go sonrach as a gcumas fónamh mar dhídean ón athrú aeráide m.sh. mar gheall ar theocht nó pH níos cobhsaí, i.e. arna dtabhairt ag geolaíocht áitiúil,
geomoirfeolaíocht nó hidridinimic. Ba cheart go gcuirfeadh cúinsí maidir le hathrú aeráide le
cur i gcrích na mbeart bainistíochta agus d’fhéadfadh sé go ndíreofaí aird shoiléir air, m.sh. trí
mheasúnuithe leochaileachta áitiúla agus bearta gaolmhara.
Ar ndóigh, is féidir le cosaint éiceachóras muirí a sholáthraíonn líonra MPA tairbhí a
bhaineann le hathrú aeráide a sholáthar don tsochaí, i dtéarmaí maolaithe (tríd an
fhorghabháil charbóin) agus oiriúnú (m.sh. trí mhodhnóireacht ar theagmhais mhór agus
creimeadh a chosc), mar atá mínithe in Ailt 1.1.3 agus 2.2. Tá ceantair dríodair mara i measc
na limistéar is mó a d’fhéadfadh carbón orgánach a ‘ghlasáil’ i ndríodar cobhsaí, domhain (>
doimhneacht 3m). Beidh tionchar dearfach as cuimse aige ar an charbóin a dhúnadh isteach
as na dríodair seo a fhágáil mar atá siad, gan cur isteach orthu.197
Agus na ceisteanna uile sin curtha san áireamh, molaimid go gcuirfí an athléimneacht san
áireamh go sainráite sa líonra, go háirithe maidir leis an athrú aeráide agus athruithe cheimic
san aigéin, agus go ndéantar buntáistí sochaíocha i dtéarmaí an mhaolaithe agus an
oiriúnaithe aeráide a dhaingniú agus a luacháil freisin.
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Príomhtheachtaireachtaí


Roghnaítear MPAanna aonair mar chuid de straitéis fhoriomlán ar bhonn critéar
bunúsach mar an speiceas agus / nó na gnáthóga atá iontu, a n-annamh, a
dtábhacht nó a dtábhacht éiceolaíoch agus a leibhéal ionadaíochta, íogaireachta
agus nádúrthachta.



I measc na mbreithnithe féideartha eile a bhaineann le MPAanna a roghnú tá
méid, an poitéinseal le hathchóiriú, an méid glactha, an poitéinseal go n-éireoidh
le bearta bainistíochta, an damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann don cheantar de
bharr ghníomhaíochtaí daonna agus luach eolaíoch.



Cuimsíonn pleanáil caomhnaithe airíonna líonra freisin lena n-áirítear
comhleanúnachas éiceolaíoch agus clúdach céatadáin (na sprioc-ghnáthóga
agus an limistéar muirí foriomlán).



Is féidir le comhleanúnachas éiceolaíoch a bheith deacair a shainiú agus a
mheas, ach tá airíonna ann mar ionadaíocht, macasamhlú, inmharthanacht,
leordhóthanacht agus nascacht.



Ba cheart go gcoinneodh líonra comhleanúnach próisis, feidhmeanna agus
struchtúir na ngnéithe cosanta atá beartaithe ar fud a raon nádúrtha.



Éilíonn pleanáil le haghaidh athléimneachta go ndéantar machnamh cúramach
ar airíonna líonra mar chlúdach, macasamhlú, méid, leibhéal na cosanta agus
nascacht agus gur féidir suíomhanna a roghnú chun tearmann a sholáthar ó
athruithe ar cheimic aeráide agus aigéin.



Na critéir atá ann cheana maidir le roghnú láithreán a mheas
Cé go bhfuil comhaontú ann idir na creataí dlí agus beartais atá ann, tá critéir éiceolaíocha
maidir le roghnú láithreán cosúil leis sa litríocht eolaíochta. Tá béim leagtha in Roberts et al.
(2003) ar an éagsúlacht speiceas, ar luach an láithreáin i gcomparáid leis an méid eile a
chosnaítear, agus ar an gcosaint do speicis leochaileacha nó neamhchoitianta mar chuid dá
gcritéir. 178 Toisc go bhfuil roinnt toisí agus raonta feidhme ann le haghaidh sainmhínithe
iolracha, tá sé deacair a mheas an oiread is go n-aimsítear an réiteach caomhnaithe is fearr trí
na critéir éiceolaíocha éagsúla a feidhmiú.
Tá na critéir éiceolaíochta atá le fáil i Tábla 3.1 leathan go leor chun luach na ngnéithe le
haghaidh an chaomhantais a aithint. Tá bearnaí dosheachanta, áfach, agus ráitis leathana á naistriú go beartais shonracha. Tá sé glactha cheana féin go bhfuil faisnéis faoi ghnáthóga agus
speicis mhuirí athraithe ón tráth ar ceapadh an Treoir um Ghnáthóga. Cé gur féidir aicme dála
‘Sceireacha’ gnáthóga éagsúla a chumhdach, léiríonn forbairt Speicis agus Gnáthóga atá faoi
Bhagairt agus / nó ag Laghdú OSPAR na bearnaí atá sainaitheanta (Cuid 1.3). I Sasana,
moladh go páirteach Criosanna Caomhnaithe Mara mar bhealach chun speicis nua-shainithe
agus gnáthóga spéise sa líonra anaclann atá ann cheana a áireamh. Ina theannta sin, tá
cineálacha cur chuige eile maidir le cosaint ag teacht chun cinn (m.sh. anaclainn farraigí ciúin,
an chosaint thrialach, cosaint chun iarracht a dhéanamh ar an athslánú srl) a bhféadfadh tacar
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critéar difriúil a bheith ag teastáil uathu seachas an cur chuige speiceas / gnáthóige /
éiceachórais.

Bearnaí atá sna critéir éiceolaíochta reatha
3.1.1.4.1

Speicis/gnáthóga/éiceachórais

Mar a aithnítear i gCuid 1.3.3, tá speicis, gnáthóga agus éiceachórais ann nach bhfuil clúdaithe
sna critéir ainmniúcháin reatha atá sa Treoir um Ghnáthóga.

Moladh
Agus an líonra MPA á leathnú amach, ba cheart liostaí de speicis, gnáthóga agus
gnéithe eile le bheith cosanta a bheith leathan agus ba cheart go mbeadh próiseas
ann chun cur leis na liostaí sin nuair a thagann easnaimh chun solais.
3.1.1.4.2

An cumas ainmniúcháin a dhéanamh mar gheall ar bhrúnna

Mar atá aitheanta i gCuid 1.3.4, uaireanta bíonn gá le limistéir a ainmniú de réir chritéir bhrú,
a d’fhéadfadh easpa brú, brúnna ísle nádúrtha ar láithreán, nó láithreán atá maolánach go
nádúrtha ó bhrúnna athraithe aeráide, a léiriú. Ar an leibhéal is bunúsaí, féadfar a bheith i
gceist leis seo ná aitheantas a thabhairt don luach a ghabhann le spéartha dorcha 198 nó le
farraigí ciúine (féach Cuid 1.3.4). Cé go bhféadfadh na speicis agus na gnáthóga atá ann a
bheith mar phríomhchúis le roghúchán láithreán MPA, tá argóint láidir ann gur cheart
strusóirí a mheas ag láithreáin ionchasacha sula n-ainmnítear iad. Féadann faisnéis spásúil ar
strusóirí ceantair nach bhfuil tionchar ag strusairí orthu fós mar thorann antrapaigineach,
solas agus iascaireacht, nó atá i bhfad ó ionchur foinse talún ó thruailliú ar talamh. Tá scóip
ann freisin réimsí a aithint a d’fhéadfadh feidhmiú mar thearmann athraithe aeráide,199
láithreáin a mhaolóidh an t-aigéadú trí idirghníomhaíochtaí leis an ngeolaíocht bhunúsach,
mar shampla. Féadfar do na láithreáin a bheith luachmhar mar gheall ar an fheidhm atá acu
mar chlocha cora ar an raon athraithe atá réamh-mheasta do speiceas nó toisc go mbíonn an
inathraitheacht áitiúil ina gcúis leo feidhmiú mar theifigh ó athruithe ar ghnáthchoinníollacha.
Nuair is leor na sonraí, féadfar athruithe ama ar strusóirí amhail teocht, pH agus dí-ocsaiginiú
a mheas chun suíomhanna tearmainn féideartha den sórt sin a aimsiú. 200

Moladh
Cumasaigh MPAanna a ainmniú ar chritéir brú-bhunaithe, chomh maith leis na
critéir níos traidisiúnta maidir le speicis / gnáthóga / éiceachóras, chun gur féidir
farraigí ciúin, spéartha dorcha agus limistéir chosanta maolánacha athraithe
aeráide a ainmniú.
3.1.1.4.3

Critéir maidir le comhleanúnachas feidhmiúil agus éiceolaíoch

D’fhéadfadh caomhnú seirbhísí éiceachórais a bheith tábhachtach d’ionracas an éiceachórais
agus don tsochaí. D’fhéadfadh caipiteal nádúrtha a chuimsíonn gnáthóga agus speicis aonair
a bheith mar bhonn agus taca leis na seirbhísí seo, ach d’fhéadfadh go mbeadh cásanna ann
ina mbeadh critéar malartach ag teastáil chun luach éiceachóras feidhmiúil a ghabháil
(seachas a chomhpháirteanna). Mar shampla, d’fhéadfadh leaba féir mhara a bheith ina drochshampla de leaba féar mara agus mar sin nach mbeadh sé oiriúnach lena ainmniú faoin Treoir
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um Ghnáthóga, ach ag an am céanna d’fhéadfadh sé seirbhísí éiceolaíocha tábhachtacha a
sholáthar (cobhsaíocht dríodair, onnmhairiú carbóin, m.sh.) chuig láithreán ainmnithe in aice
láimhe leis, agus mar sin bheadh a ainmniúchan thar a bheith tábhachtach maidir leis an
gcomhleanúnachas feidhmiúil. Féadfar do MPAanna dá leithéid cuidiú freisin le GES a bhaint
amach maidir le tuairiscí ar nós sláine ghrinneall na farraige agus bia-eangaí.
Ar an gcaoi chéanna, ní féidir suíomh a ainmniú bunaithe ar a luach do chomhleanúnachas
líonra amháin, in ainneoin go sainaithnítear comhleanúnachas líonra mar chritéar
tábhachtach.

Moladh
Cumasaigh MPAanna a chumasú bunaithe ar sheirbhísí tábhachtacha éiceachórais
a sholáthar nó ar a rannchuidiú le comhleanúnachas éiceolaíoch an líonra iomláin
nó gnóthachtáil GES faoin MSFD.
3.1.1.4.4

Solúbthacht ama, an t-athshlánú agus MPAanna soghluaiste

Déantar foráil sa reachtaíocht reatha maidir le hainmniú buan agus éilíonn sí go dtabharfaí
stádas maith éiceolaíoch do ghnáthóga. Cuireann sé seo díspreagadh ar ghníomhaíochtaí
éagsúla, lena n-áirítear athchóiriú, cosaint trialach, agus MPAanna faoi stiúir an phobail.
Tá athshlánú gnáthóg díghrádaithe mar chuid de bhunús na Treorach um Ghnáthóga. Mar sin
féin, b’fhéidir nach mbeidh roinnt gnáthóg (cosúil le beirtreacha oisrí a díghrádaíodh agus a
cailleadh go luath sa 20ú haois) mar chuid den bhunlíne i leith láithreán Natura, agus iad fós
ina stáit éiceachórais stairiúla réalaíocha (féach Cuid 1.1.5). Dhéanfadh ligean d’athbhreithniú
tréimhsiúil ar dhul chun cinn (agus dá bhrí sin ligean d’iarrachtaí athchóirithe a scor mura
bhfeictear go bhfuil athrú éiceolaíoch indéanta) tionscadail athchóirithe.
Toisc go mbíonn claonadh ag an gcreat do cheantair chosanta díriú ar an riocht éiceolaíoch atá
ann a choinneáil trí bhrúnna a eisiamh, is féidir scóip chun réitigh chaomhnaithe ionchasacha
a thriail nó chun spriocanna nua caomhnaithe a aithint. Ba cheart go gceadódh critéir
roghnúcháin láithreáin do mheasúnuithe ó bhainistíocht oiriúnaitheach agus cosaint trialach
cineálacha cur chuige caomhnaithe iomchuí a bheachtú, a d’fhéadfaí a réiteach trí
sholúbthacht ama. Is bealach é seo chun déileáil le neamhchinnteacht éiceolaíoch. Is féidir
idirghabháil a mholadh chun tástáil a dhéanamh ar thionchar nó ar fheabhsú éiceolaíoch. Is
éard is aidhm leis sin ná níos mó solúbthachta a bheith ar fáil ná mar at a ceadaithe leis an
reachtaíocht reatha, is é sin le rá leis an Treoir um Ghnáthóga. D’fhéadfadh sé a tharlú go
ndéantar trialacha nó bainistíocht oiriúnaitheach lasmuigh de limistéar faoi chosaint
reacthaíochta ach go bhfuil siad saincheaptha chun an reachtaíocht a chomhlánú.
Mar a thuairiscítear i gCuid 1.3.4, tá MPAanna soghluaiste, a bhfuil teorainneacha acu ar féidir
leo athrú i dtéarmaí spáis agus in ama, á moladh níos mó de réir a chéile mar shásra chun
gnéithe atá soghluaiste go bunúsach a chosaint, leithéidí líonta éisc agus céiticeach, chomh
maith leis na gnáthóga aigéin dinimiciúla ar a mbíonn siad ag brath.93 Má tá na sonraí fíorama riachtanacha ar fáil, is féidir le cineálacha cur chuige den sórt sin a bheith níos éifeachtaí
agus níos éifeachtaí ná MPAanna traidisiúnta a bhfuil teorainneacha statacha acu.
D’fhéadfadh sé go mbeadh leibhéal soghluaisteachta MPAanna inmhianaithe freisin mar
chuid de straitéis fhoriomlán chun líonra MPA na hÉireann a dhearadh agus a bhainistiú le
haghaidh athléimneacht i leith athrú aeráide.
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Tá sé tábhachtach a bheith in ann athruithe a dhéanamh ar líonra MPA go tréimhsiúil lena
chinntiú go leanfaidh sé ag soláthar cosanta iomchuí faoi dhálaí athraitheacha comhshaoil,
m.sh. trí theorainneacha MPA a bhogadh, suíomhanna nua nó malartacha a ainmniú nó bearta
bainistíochta a athbhreithniú de réir mar is cuí. Tá sé tábhachtach a mheas freisin go
bhféadfadh cuspóirí athrú do shuímh aonair. Dá mbunófaí láithreán gan ach aon chuspóir
amháin a bheith aige, aon ghnáthóg nó speiceas amháin agus é a thabhairt ar ais nó a chosaint,
d’fhéadfadh feabhas teacht ar chritéir éiceolaíocha agus critéir eile cosúil le luach aeráide tar
éis bainistíocht a bheith déanta air gan gá a bheith ann go ndéanfaí é a dhí-ainmniú dá bharr,
ná an láithreán a aistriú. Moltar foráil a bheith déanta don athbhreithniú tréimhsiúil ar an
líonra i gCuid 3.3.5.

Moladh
An chosaint shealadach a chumasú i dtosach i roinnt cásanna, le scóip le haghaidh
athbhreithnithe chun go bhféadfar measúnú a dhéanamh ar na buntáistí dóchúla a
bhaineann le cosaint leanúnach, mar shampla i dtéarmaí athchóiriú rathúil nó
taighde leanúnach chun tacú le bainistíocht oiriúnaitheach.
Soláthar a chumasú do MPAanna soghluaiste agus solúbthacht a cheadú chun
speicis soghluaiste a chosaint agus oiriúnú d’éifeachtaí an athraithe aeráide.
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Ceisteanna sochaíocha le bheith curtha san áireamh
Uaireanta meastar gur cásanna buaite iad MPAanna ina mbuaileann an dúlra agus an tsochaí
araon. Is féidir a thuiscint go gcosnaíonn MPAanna sláinte na gcóras éiceolaíoch, a thacaíonn
le córais shóisialta ina dhiaidh sin. Ní féidir glacadh leis, áfach, go dtéann MPAanna chun leasa
gach duine dá bhrí sin. Is cineál imfhálaithe agus eisiaimh iad cuir chuige spásúla i leith
caomhnaithe, mar MPAanna, mar sin tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar cé hé nó céard atá
á eisiamh agus aghaidh a thabhairt air sin go cúramach agus go cothrom. Éiríonn sé seo níos
soiléire má thuigeann muid MPAanna mar uirlisí bainistíochta atá suite laistigh de chórais
shocheacnamaíocha chasta agus a mhúnlaíonn, agus a mhúnlaíonn, na dálaí sóisialta,
cultúrtha agus polaitiúla atá i réim. Ní féidir le gach duine páirt a ghlacadh go cothrom ná a
gcuid guthanna a chloisteáil a mhéid céanna i bpróisis chomhairliúcháin agus
chinnteoireachta, toisc go bhfuil cineálacha éagsúla rochtana ag grúpaí agus daoine aonair
éagsúla ar an tábla cinnteoireachta. Ciallaíonn an comhthéacs sóisialta agus polaitiúil agus an
caidreamh cumhachta seanbhunaithe go bhfuil roinnt guthanna níos airde agus níos mó
tionchair ná a chéile Mar sin féin, is minic a bhíonn neamhréir idir ionchais agus eolas faoi
MPAanna, leasanna contrártha agus braistintí maidir le dáileadh éagórach costas agus sochar.
Dá bhrí sin tá éifeachtaí iarbhír agus braite na MPAanna ar phobail, ar ghrúpaí agus ar dhaoine
aonair casta, bíonn tionchar ag luachanna agus mothúcháin orthu chomh maith le
comhthéacsanna sóisialta agus polaitiúla,120 agus caithfear iad a mheas go cúramach agus
MPAanna á bpleanáil, á gcur i bhfeidhm agus á mbainistiú. I mí Iúil 2020, chuir Foras na Mara
tús le próiseas rannpháirtíochta poiblí a aithníonn gur cuid thábhachtach dár bhféiniúlacht
agus dár gcultúr iad muirdhreacha agus a fhéachann le mothú daoine ar áit agus ar
mhuintearas na farraige a ghabháil. Cuireann an tionscnamh seo ar chumas tuiscint níos
doimhne ar charachtar muirdhreacha na hÉireann a bheith mar chuid den Chreat Náisiúnta
Pleanála Mara agus beidh luach leis freisin maidir le MPAanna.201

Moladh
Ba cheart measúnú cuimsitheach a dhéanamh ar chostais agus ar shochair iarbhír
líonra MPA in uiscí na hÉireann seachas a bheith ag brath ar fhaisnéis ó dhlínsí
eile.
Ba cheart go nglacfadh aon mheasúnú ar chostais agus ar shochair
míchothromaíocht lena ndáileadh ar fud grúpaí éagsúla.

Tuiscint an phobail agus inghlacthacht MPAanna
Is féidir MPAanna a ainmniú le raon leibhéil srianta ar ghníomhaíochtaí éagsúla, ó chosaint
dhian ar bhithéagsúlacht i gcás nach gceadaítear aon saothrú do MPAanna a cheadaíonn raon
úsáidí eastóscacha, amhail iascaireacht tráchtála, trálaeireacht agus mianadóireacht (Roinn
1.1.7). Is minic a bhíonn míthuiscint ann maidir leis na haicmithe agus na srianta seo, agus dá
bhrí sin féadfaidh daoine MPA áirithe a cheangal go míchruinn le hiarmhairtí áirithe. Dá bhrí
sin, tá sé de chúram ar údaráis iarmhairtí dlíthiúla MPAanna a chur in iúl go soiléir, toisc gur
réamhchoinníoll tábhachtach é a dtuiscint go cruinn agus a mhaoirsiú chun tuiscint chruinn a
fháil ar MPAanna. Braitheann tuiscint agus glacadh an phobail ar MPAanna freisin ar
dhlisteanacht bhraite an phróisis rannpháirtíochta poiblí. Fuair taighde le déanaí ar
rannpháirtíocht an phobail in Éirinn:
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“Is é an chaoi a n-ionchorpraítear an ‘pobal’, agus cathain, ní amháin rath na niarrachtaí rannpháirtíochta ag an stát ach freisin an dlisteanacht agus an muinín a
thugann pobail do ghníomhaireachtaí rialtais a gcuid rannpháirtíochta gníomhaí
poiblí a shaothrú…. Molaimid go gcuirfí luach ar phobail agus ar dhaoine aonair agus
go n-áireofaí iad as an taithí agus an saineolas a thugann siad ón tús, go dtabharfaí
smacht bríoch dóibh ar an bpróiseas agus go mbeidh siad páirteach sa chinnteoireacht
iarbhír ”.202
Is táscairí tábhachtacha iad na hiarmhairtí i dtéarmaí costas agus tairbhí MPAanna do dhaoine
aonair, do phobail agus don tsochaí i gcoitinne agus dá ndáileadh maidir le dearcadh agus
freagraí daoine ar MPAanna.161 Mar a leagtar amach i gCuid 2, cuimsíonn costais agus tairbhí
torthaí ar bhonn sóisialta, eacnamaíoch , agus leibhéal éiceolaíoch. Ní amháin na costais agus
na buntáistí a bhfuil súil leo ó MPAanna atá tábhachtach do dhearcadh daoine i leith
MPAanna; tá sé tábhachtach freisin an bealach a ndéantar na costais agus na tairbhí seo a
dháileadh ar ghrúpaí sa tsochaí. De ghnáth, meastar go bhfuil MPAanna éagórach má bhíonn
níos mó costas ag grúpaí áirithe, ach baineann buntáistí eile le grúpaí eile. Tá straitéisí éagsúla
ann chun an chothroime dáileacháin bhraite agus iarbhír a fheabhsú, nach bhfuil
comheisiatach. Mar shampla, uaireanta d’fhéadfadh réitigh theicniúla a bheith indéanta nó
féadfar iad siúd a bhfuil costais bhreise orthu a chúiteamh astu. Is féidir cúiteamh a dhéanamh
ar leibhéal aonair, nó ar leibhéal comhchoiteann, mar shampla trí infheistíocht i struchtúir nó
áiseanna sóisialta i bpobail. Is minic gur lú an seans go bhfeicfear an dara ceann acu mar
bhreab,203 agus d’fhéadfadh go bhfeabhsóidís mothúcháin úinéireachta a bhféadfadh éifeacht
dhearfach a bheith acu maidir le glacadh an phobail le MPAanna.204 Pléann Cuid 3.3.5.4
saincheisteanna éagothroime (ag aithint nach bhféadfadh gach guth a bheith chomh cothrom
chuala) agus tábhacht na dlisteanachta i bpróiseas an MPA d’fhonn muinín agus glacadh a
thógáil.
Bíonn tionchar láidir ag a dtreoshuíomh luacha ar chostais agus ar shochair bhraite na
MPAanna agus ar an gcaoi a ndéantar iad a dháileadh.161,205 Is spriocanna inmhianaithe
ginearálta iad luachanna a fheidhmíonn mar threoirphrionsabail i saol daoine.206 Tá
luachanna ag brath ar a dtábhacht choibhneasta agus tá roghanna iompraíochta bunaithe ar
an luach meastar gurb é sin an rud is tábhachtaí.207 De ghnáth, tá trí threoshuíomh luacha
tábhachtach, is é sin, luachanna egoistic (a léiríonn imní maidir lena leasanna féin), luachanna
altóra (léiríonn imní maidir le leas daoine eile), luachanna biospheric (rud a léiríonn imní. don
timpeallacht ar mhaithe leis féin). Bíonn tionchar ag na luachanna a fhormhuinítear agus a
dtugtar tosaíocht dóibh ar thuiscintí agus ar fhreagairtí an phobail ar MPAanna.205,208 Tá sé
riachtanach a admháil go bhfuil tuairimí difriúla ag grúpaí sóisialta éagsúla faoi MPAanna
bunaithe ar a mbunluachanna. Bíonn sé deacair eolas domhain a fháil ar chroíluachanna den
sórt sin, mar is minic nach gcuireann daoine in iúl go díreach iad nuair a iarrtar orthu.209 Dá
bhrí sin, teastaíonn anailísí indíreacha agus doimhne atá deartha go cúramach chun tuiscint a
fháil ar na luachanna spreagthacha a spreagann dearcadh agus freagraí daoine ar MPAanna.
Scrúdaigh staidéar amháin ar spéis leis ó thaobh na hÉireann luachanna, buarthaí agus
roghanna 812 duine Éireannach i dtimpeallacht mhuirí na hÉireann trí shuirbhé náisiúnta
ionadaíoch.210 I measc na réimsí a chuimsigh an suirbhé bhí imní faoi na bagairtí ar an
muirthimpeallacht, leibhéal na tacaíochta do phleanáil agus do ghníomhaíocht mhuirí, agus
tuairimí ar inniúlacht grúpaí éagsúla chun an timpeallacht mhuirí a bhainistiú. Ar díol spéise
don tuarascáil seo, chuir an staidéar ceist a chuir in iúl do na freagróirí ar dtús gur mhol daoine
áirithe gur cheart do rialtais codanna den aigéan a ainmniú mar cheantair chosanta, ar an
mbealach céanna a dhéanann siad le páirceanna náisiúnta ar thalamh. Ansin iarradh ar na
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freagróirí a mhéid a d’aontaigh siad nó nár easaontaigh siad leis an moladh seo. Fuarthas go
raibh comhaontú réasúnta íseal leis an ráiteas seo ó dhaonra ginearálta na hÉireann i
gcomparáid leis an ráiteas i sé stát cósta eile de chuid an EU (an Ríocht Aontaithe, an Spáinn,
an Phortaingéil, an Pholainn, an Iodáil, an Ghearmáin agus an Fhrainc; Figiúr 3.1).211
I gcomparáid le náisiúin eile an EU, fuarthas go raibh pobal na hÉireann níos amhrasaí faoi
chumas an rialtais agus an tionscail pleananna agus beartais a dhéanamh maidir le cén áit
agus cathain is féidir le gníomhaíochtaí éagsúla tarlú ar muir. Ina áit sin chuir na freagróirí
níos mó muiníne in inniúlacht eolaithe. Mhol Hynes et al. (2014) go bhféadfadh tacaíocht níos
mó ón bpobal a bheith mar thoradh ar ról níos mó, nó níos trédhearcaí, d’eolaithe i bhfoirmiú
beartas mara.210 Bhí na húdair den tuairim nach raibh an pobal aineolach den chuid is mó ar
na buntáistí féideartha a d’fhéadfadh MPAanna a sholáthar dóibh Sochaí na hÉireann. Tháinig
siad ar an gconclúid “le bunú MPAanna ar dóigh go dtiocfaidh méadú orthu sna blianta amach
romhainn beidh ar údaráis ábhartha na hÉireann bealach a aimsiú chun tábhacht na gcur
chuige pleanála agus cosanta mara sin a chur in iúl do phobal na hÉireann agus chun
oideachas a chur orthu faoi na buntáistí a d’fhéadfadh teacht sreabhadh ó aon ainmniúcháin
MPA eile in uiscí na hÉireann; baineann sé leas as peirspictíocht eacnamaíoch agus sóisialta
chomh maith le peirspictíocht caomhnaithe ”.

Figiúr 3.1 - Céatadán na bhfreagraí a rátáil mar 'aontú nó aontú go láidir' leis an moladh 'gur
cheart do rialtais codanna den aigéan a ainmniú mar cheantair chosanta' ag pobal i gcoitinne na
hÉireann i gcomparáid leis an bhfreagra rátáilte ó dhaoine aonair ar fud an UK, na Spáinne, na
Portaingéile, na Polainne. , An Iodáil, an Ghearmáin agus an Fhrainc *. Atáirgeadh ó staitisticí
Hynes et al. (2013). * Scór 4 nó 5, ó scála 1 go 5 nuair a chiallaíonn 1 easaontú go láidir agus 5 go
n-aontaítear go láidir.

145

Is fachtóir tábhachtach eile é iatán áite a imríonn tionchar ar thuiscintí agus ar fhreagairtí
daoine ar MPAanna. Is nasc dearfach mothúchánach é iatán áite le láithreacha eolacha.212,213
Tá sé de cheangal ar MPA athruithe a dhéanamh in áiteanna a bhfuil aithne orthu, agus mar
sin freagra a spreagadh. Is freagra diúltach é seo, ar a dtugtar gníomhartha cosanta áit go
minic, nó freagra dearfach, ag tabhairt tacaíochta don athrú. Go minic, glactar leis go mbeidh
freagairt dhiúltach mar thoradh ar chur isteach ar áit, agus cé go dtarlaíonn sé seo go minic,
tá samplaí d’fhreagairtí dearfacha ar MPAanna freisin.129 Déanta na fírinne, d’fhéadfadh
tionscadail feabhas a chur ar iatán áite má bhraitheann pobail air sin is forbairt “oiriúnach”
mhaith í an fhorbairt nó cuireann sí lena n-áit, mar shampla toisc go bhfuil brí siombalach
roinnte aici nó go gcuireann sí a bhféiniúlacht shóisialta in iúl.214
Fuair taighde le déanaí in Albain go bhfuil próiseas ainmniúcháin an MPA an-tábhachtach
maidir leis an dearcadh atá ag MPA ar phobal cósta.131 Léirigh an taighde seo go dtagann
pictiúr níos casta chun cinn nuair a bhíonn an gaol idir an timpeallacht shoch-nádúrtha agus
institiúidí soch-pholaitiúla curtha san áireamh agus go bhfuil an comhthéacs soch-chultúrtha
áitiúil ríthábhachtach maidir leis an gcaoi a dtagann MPA i dtír laistigh de phobal. Sa chás seo,
chuir an cur chuige a glacadh faoin Treoir maidir le Gnáthóga, a threisíonn an deighilt idir
daoine agus nádúr neamh-dhaonna, coinbhleacht idir baill de phobal oileáin bheaga agus
Rialtas na hAlban maidir le Limistéar Caomhnaithe Speisialta mara a ainmniú amach ón
chósta an oileáin. Ba chosúil go raibh na luachanna a bhí ag tiomáint an phróisis ainmniúcháin
MPA ag teacht salach ar oidhreacht mhuirí shaibhir agus ar bhealach sainiúil chun eolas a fháil
ar an bhfarraige nach bhféadfadh léiriú a fháil laistigh den phróiseas ainmniúcháin. Cé go
raibh éagsúlacht bhitheolaíoch le feiceáil sa phróiseas ainmniúcháin, ní raibh aon
infheictheacht ar éagsúlacht bhithchultúrtha agus oidhreacht chultúrtha doláimhsithe an
cheantair a beartaíodh a ainmniú. Bhí fórsaí sóisialta, stairiúla agus cultúrtha a mhúnlaigh
braistintí tírdhreacha agus muirdhreacha go leor de na hoileánaigh ríthábhachtach freisin
maidir le braistintí faoin MPA beartaithe agus an fhriotaíocht ina gcoinne.

Príomhtheachtaireachtaí
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Ní chuirtear cineál agus iarmhairtí MPAanna in iúl go maith don phobal i gcónaí
nó ní bhíonn meas ag an bpobal orthu.



Beidh imní ar roinnt daoine faoi thionchar na MPAanna ar a mbeatha agus ar
chothroime dáileadh na gcostas agus na sochar.



Is féidir le córais luacha daoine agus a n-áit féin tionchar láidir a imirt ar a
dtuiscint ar MPAanna mar fhorbairtí dearfacha nó diúltacha.



I gcomparáid le Ballstáit eile an EU ní raibh freagra chomh dearfach ag pobal na
hÉireann ar an moladh gur cheart do rialtais codanna den aigéan a ainmniú mar
cheantair chosanta (comhaontú 60% i gcoinne suas le 86% i náisiúin eile).



Is féidir le nádúr agus uilechuimsitheacht an phróisis ainmniúcháin tionchar láidir
a imirt ar aireachtáil agus ar ghlacadh MPAanna aonair.

Moladh
Ba chóir feachtas cumarsáide a dhéanamh chun an pobal i gcoitinne a chur ar an
eolas níos leithne faoi na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag ainmniú MPA in uiscí
na hÉireann.
A chinntiú go bhfuil an próiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí i ndáil le
MPAanna dea-dheartha agus uilechuimsitheach, de réir na bprionsabal a chuirtear
in iúl i Roinn 3.2.4

Dul i ngleic le héagsúlacht i gcostais agus sochair i measc grúpaí
éagsúla sa tsochaí
Maidir le measúnú eacnamaíoch líonraí MPA is é an príomhchúram ná éifeachtúlacht na
roghanna malartacha a chinneadh; is é sin an cineál ainmniúcháin agus an teaglaim
suíomhanna a mhéadaíonn an leas foriomlán a mhéid. Ní gá go mbaineann an fócas seo ar
éifeachtúlacht le ceisteanna faoi cé acu an dtagann na tairbhí agus na costais ar earnálacha
áirithe, ar aicmí sóisialta nó ar réigiúin gheografacha. Mar sin féin, caithfidh forbairt líonra
MPAanna cothromas agus éifeachtúlacht a mheas. Mar a thaispeántar i bhFigiúr 2.1, is féidir
an modh measúnaithe eacnamaíoch caighdeánach d’anailís costais is tairbhe a mhodhnú chun
saincheisteanna cothromais a ionchorprú trí ualú a chur i bhfeidhm ar na costais agus na
tairbhí agus d’fhéadfadh an anailís costais is tairbhe féin a bheith mar chuid de mheasúnú
ilchritéar níos leithne. Mar is amhlaidh le gach infheistíocht agus beartas poiblí, b’fhéidir gurb
iad na héifeachtaí dáileacháin a d’fhéadfadh a bheith ag ainmniú líonra MPA an breithniú
criticiúil sa phróiseas polaitiúil.215 Tá sé tábhachtach mar sin a cheistiú conas a bhainfeadh
tairbhí glactha ó MPAanna amach ar an talamh i ndáiríre: cé (m.sh. grúpaí, institiúidí,
geallsealbhóirí) a bhainfidh leas as seo, agus cé nach mbainfidh? Cé a d’fhéadfaí a imeallú agus
a eisiamh?
Tá sé tábhachtach cuntas a thabhairt ar na saincheisteanna cothromais a bhaineann le
hainmniú MPA chun próiseas ‘Just Transition’ a chinntiú. Is gnách go bhforbraíonn próiseas
‘Just Transition’ thart ar thrí chineál ceartais. Is é an chéad chineál ceartas nós imeachta, a
thagraíonn do chothroime bhraite na nósanna imeachta agus na bpróiseas a úsáidtear. Nuair
a bhraitheann geallsealbhóirí gur chuala siad agus gur glacadh dáiríre iad, féadfar
coinbhleachtaí féideartha amach anseo a chosc nó a íoslaghdú. Cúis eile is ea ceartas nós
imeachta a chinntiú go bhfuil sé chomh tábhachtach sin geallsealbhóirí a aithint agus
teagmháil a dhéanamh leo ag an bpointe is luaithe is féidir. Ar an dara dul síos, tagraíonn
ceartas dáileacháin do dháileadh cothrom costas agus sochar agus tá sé tábhachtach freisin.
Mar a phléigh Sancericho et al. (2002),111 is minic gurb iad na buntáistí agus na míbhuntáistí
socheacnamaíocha a bhaineann le líonra MPAanna a bhunú, an fachtóir is tábhachtaí lena
gcinntear an éireoidh nó nach dteipeann ar na MPAanna agus dá bhrí sin ba cheart iad a
chomhtháthú chomh réidh agus is féidir in éineacht leis na spriocanna éiceolaíochta. Rud
tábhachtach eile is ea cúiteamh féideartha na ngeallsealbhóirí as sochair a tharscaoiltear trí
bhunú an MPA. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo cúiteamh as caillteanais dhíreacha sa
ghearrthéarma chun dáileadh éagórach torthaí a dheisiú (féach Roinn 3.1.2.1). Faoi
dheireadh, tagraíonn ceartas aisiríoch d’acmhainn athshlánaithe dóibh siúd a ndéantar
díobháil neamhréireach dóibh. Éilíonn sé seo fócas fadtéarmach agus áirítear gnéithe sóisialta
agus cultúrtha ann chomh maith le cúiteamh díreach gearrthéarmach ar chaillteanais.
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Má táimid chun na bealaí éagsúla chun caidrimh ‘nádúr’ agus nádúr an duine a thuiscint,
caithfimid smaoineamh freisin ar thionchair dáileacháin ar bhealach a théann níos faide ná
ceisteanna faoi cé a bhuaigh, cé a chailleann, agus conas is féidir na cailliúnaithe a chúiteamh.
Cuireann Blount and Pitchon (2008) agus Jones (2009) in iúl gur minic a fheiceann iascairí a
ngairm mar ‘shlí mhaireachtála’ seachas post a roghnú bunaithe ar réasúntacht
eacnamaíoch.216,217 Is gnách go mbíonn siad ag féachaint ar shaincheisteanna cothroime
dáileacháin i dtéarmaí na éifeachtaí MPAanna beartaithe ar a slí beatha agus ar a bpobail
iascaireachta seachas i dtéarmaí dáileadh costas agus sochar amháin.
Cé go bhfuil sé mar aidhm ag paraidím an Fháis Ghoirm tacú le fás ‘inbhuanaithe’ sna
hearnálacha muirí agus muirí ina iomláine glactar leis go ginearálta go bhfuil fócas na
straitéise níos mó ar fhorbairt na dtionscal muirí seachas ar chaomhnú na timpeallachta mara.
D’fhéadfadh sé a bheith ina chuidiú an cuan a fhrámú mar Chomón Gorm, trína bhfeictear an
t-acmhainní aigéin agus mara mar leas coiteann, le cosaint, le hathshlánú agus le bainistíocht
chothrom mar chomóntaí roinnte. Féadann an creat seo an bealach a mheastar costais agus
tairbhí caomhnaithe agus sochaíocha a athrú, go háirithe maidir le pobail bheaga cois cósta.
Mar shampla, tháinig imní chun cinn maidir le rochtain mhíchothrom ar shochair i mbunú na
feirme bradán Marine Harvest i Linne Barra, Innse Gall, atá suite in aice le Limistéar
Caomhnaithe Speisialta mara Sound of Barra, amach ó oileán na Barra. Nuair a bhí an próiseas
ainmniúcháin ar bun (2011-2013) agus nuair a rinne Marine Harvest iarratas ar cheadúnas
don fheirm bradán seo, thug roinnt oileánach le fios, mar gheall ar na caighdeáin níos airde
agus an téip dhearg bhreise a fhorchuirtear de bhua Fuaim Barra a bheith ainmnithe, áitiúil
Cuireadh oibreoirí dobharshaothraithe faoi ghlas go héifeachtach ó ghnólachtaí
dobharshaothraithe áitiúla nua a fhorbairt ar an láithreán áirithe sin. D'áitigh siad nach
mbeadh ag na cuideachtaí ilnáisiúnta móra mar Marine Harvest na hacmhainní chun an téip
dhearg mhaorlathach a nascleanúint agus na ceanglais a theastaíonn chun an ceadúnas a fháil
a chomhlíonadh.

Moladh
Ba cheart na héifeachtaí dáileacháin a d’fhéadfadh a bheith ag ainmniú líonra MPA
a mheas go cúramach ag gach céim den phróiseas.

Pleanáil le haghaidh athdháileadh gníomhaíochta iascaireachta
Nuair a bheidh sé curtha i bhfeidhm, cuirfidh MPA aon ghníomhaíochtaí toirmiscthe nó
srianta chuig ceantair in aice láimhe nach bhfuil faoi chosaint. Gan laghdú comhthráthach ar
an iarracht iomlán, beidh brú méadaithe sna ceantair in aice láimhe seo atá comhréireach leis
an limistéar nach bhfuil ar fáil don ghníomhaíocht anois. Mar sin tá comhbhabhtáil bainteach
le díláithriú iarrachta: gnáthóg / speicis a aisghabháil laistigh den MPA i gcoinne brú
méadaithe i gceantair in aice láimhe nach bhfuil faoi chosaint.218
In uiscí mara na hÉireann, is í an iascaireacht tráchtála an lorg spásúil is mó d’aon
ghníomhaíocht75 (Figiúr 1.6), agus mar sin is í an díláithriú iarrachta is mó a théann i
bhfeidhm uirthi tar éis leathnú sa líonra MPA. I staidéar ábhartha Éireannach, rinne Hynes et
al. (2016) scrúdú ar na héifeachtaí spásúla a d’fhéadfadh a bheith ag dúnadh limistéar
iascaireachta áirithe ar chabhlach trál dobharchúnna bun na hÉireann.219 Chomhcheangail na
húdair sonraí Chóras Monatóireachta Árthaigh an EU (VMS) le faisnéis eile faoi láithreáin
iascaireachta agus árthaigh d’fhonn an cinneadh maidir le rogha láithreán iascaireachta a
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shamhaltú. de thrálaeir dobharchú deasa na hÉireann. Ag baint úsáide as an tsamhail,
insamhladh cás hipitéiseach ina raibh dúnadh ceann de na roghanna talamh iascaireachta
chun scrúdú a dhéanamh ar athdháileadh féideartha na hiarrachta iascaireachta. Fuarthas
amach go raibh na hathruithe ar an iarracht iascaireachta a tuaradh timpeall an limistéir iata
cosúil leis na hathruithe a tuaradh ón bhfeiniméan ‘iascaireacht na líne’ - “tiúchan iarrachta
ar imill limistéar cosanta a chreidtear a bheith mar fhreagairt ar dhoirteadh a bheith ar fáil stoc a aistriú as an limistéar cosanta ”. Chuir na húdair in iúl, áfach, gur léirigh an cnuasach
iarrachta a breathnaíodh na paraiméadair mhúnla atá mar bhunús leis an rogha forais le
haghaidh iascaireachta agus an fhreagairt iompraíochta a leanann as sin seachas aon
chinneadh stoc doirte a ghabháil ón limistéar cosanta.
Is léir go bhfuil cinntí lárnacha le déanamh maidir leis na ceantair is fearr is féidir a dhúnadh
le giaranna soghluaiste a ndéantar teagmháil leo (m.sh. trál bun agus dreidirí, na giaranna
iascaireachta tráchtála is mó a mbíonn tionchar acu ar ghrinneall na farraige) más gá na
foshraitheanna ar a bhfuil siad den chuid is mó a chosaint. aithnítear oibriú. Ar chóir na héadaí
iascaireachta éadroma - agus dá bhrí sin an tionchar is lú - a dhúnadh i bhfabhar na gcroíiascaireachta i.e. an rud atá fágtha a chosaint? Nó ar chóir codanna de na gnáthóga is mó a
ndéantar iascaireacht orthu a dhúnadh mar iarracht iad a chur ar ais ó staid dhíghrádaithe
suaite? Nó an dá rud?
In éagmais rialuithe iarrachta, léiríodh go bhfuil an éifeacht dhearfach ghlan is láidre ag
dúnadh limistéar éadrom-thráchta ar phobail éiceolaíochta beantacha.218 Maidir le tionchar
eacnamaíoch, rinne ceardlann ICES WKTRADE scrúdú ar chásanna chun an maolú idir
tionchar na fearas soghluaiste, teagmhála bun ar ghnáthóga ghrinneall na farraige agus
soláthairtí gabhála / luacha.220 Bhí bainisteoirí iascaigh, ionadaithe tionscail agus eolaithe i
gceist san obair agus rinne sé meastóireacht ar roinnt cásanna lena n-áirítear laghdú foriomlán
iarrachta, bearta teicniúla éagsúla chun treá fearas isteach sa tsubstráit a laghdú, agus
straitéisí éagsúla díláithrithe iarrachta dúnadh MPA. I measc rudaí eile, tháinig an cheardlann
ar an gconclúid go raibh an tionchar diúltach is laige ar rátaí gabhála ag athdháileadh na
hiarrachta iascaireachta trí na ceantair is lú iascaireacht a dhúnadh agus a ath-leithdháileadh
ar na tailte iascaireachta atá fágtha. Ar ndóigh, faoi chás den sórt sin is gá machnamh a
dhéanamh freisin ar an bhfad ón gcalafort baile go dtí na tailte iascaireachta nua agus ar
inmharthanacht soithí de mhéideanna éagsúla chun a leithéid d’achar a chlúdach. Bhí próiseas
den sórt sin mar chuid de phróiseas an UK chun Criosanna Caomhnaithe Mara a roghnú.

Moladh
Agus MPAanna á bpleanáil, ba cheart pleananna cúramach a dhéanamh freisin
chun gníomhaíochtaí díláithrithe a athdháileadh, mar shampla iascaireacht.
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Rannpháirtíocht geallsealbhóirí
An tábhacht a bhaineann le difríochtaí i gcórais sochéiceolaíocha agus leasanna agus braistintí geallsealbhóirí a
aithint
Cé go n-aithníonn an litríocht bainistíochta comhshaoil an tábhacht a bhaineann le
hinghlacthacht shóisialta MPAanna agus tionchar na bhfachtóirí sóisialta, eacnamaíocha agus
polaitiúla ar a gcur i bhfeidhm, frámaíonn litríocht den sórt sin bithéagsúlacht agus daoine
mar chatagóirí ar leithligh, áit a bhfuil an fócas ar thuiscint a fháil ar na caidrimh a nascann
agus a théann i bhfeidhm ar nádúr bithfhisiceach. agus cumainn. Féachann an cur chuige seo
ar an dá chatagóir mar chriosanna tionchair (bithéagsúlacht a mbíonn tionchar ag
gníomhaíochtaí daonna air, agus ‘pobail’ agus ‘cuspóirí úsáide daonna’ a mbíonn tionchar ag
bearta caomhnaithe bithéagsúlachta orthu mar MPAanna). Mar sin féin, is féidir a thuiscint
freisin nach bhfuil caidreamh idir nádúr an duine oiriúnach go néata i gcatagóirí ‘sóisialta’ nó
‘nádúrtha’ amháin, áit a mbíonn tionchar ag catagóir amháin ar an gceann eile. De réir na
tuisceana seo, tá caidreamh idir nádúr an duine cosúil le próisis atá fite fuaite i gcónaí agus ag
imirt amach ar bhealaí éagsúla, laistigh de chomhthéacsanna sóisialta, cultúrtha agus
polaitiúla ar leith.221 Laistigh de réimse na bainistíochta comhshaoil, rinneadh iarracht criosú
aigéin a cheapadh cur chuige maidir le caomhnú, iascaigh agus fuinneamh in-athnuaite mara
a mheasann deiseanna comhlonnaithe. Ach, d’fhéadfadh go n-oibreodh cur chuige criosaithe
agus anailís chomhbhabhtála do phobal amháin ach ní féidir é a mhacasamhlú do phobal eile.
Is féidir le bealaí éagsúla chun caidrimh idir nádúr an duine a thuiscint lasmuigh de chatagóirí
ar leithligh ‘sóisialta’ agus ‘nádúrtha’ cuidiú le léargas a thabhairt ar na difríochtaí seo ar an
talamh.

An tábhacht a bhaineann le comhthéacsanna cultúrtha
áitiúla a thuiscint: cur chuige bithchultúrtha
Tá tuiscint agus oiriúnú do chomhthéacsanna cultúrtha áitiúla an-ábhartha do MPAanna
cladaigh, mar tá tionchar suntasach ag comhthéacs cultúrtha áitiúil ar thorthaí caomhnaithe
agus ar rath. Taispeánann trí scór bliain de chleachtas, staidéar agus taighde gur
comhtháthaíodh peirspictíochtaí cultúrtha in iarrachtaí caomhnaithe ar cheithre
phríomhbhealach: (i) do choimhlintí atá fréamhaithe sa chultúr, trí na toimhdí bunaithe ar
luach atá mar bhonn le braistintí agus úsáidí an domhain nádúrtha a nochtadh; (ii) acmhainní
cultúrtha áitiúla a ionchorprú in obair chaomhnaithe trí eagna agus léargas an ama a chuaigh
thart a chur i bhfeidhm go cruthaitheach ar dhúshláin reatha agus amach anseo; (iii) dul níos
faide ná taighde eimpíreach chun imscrúdú a áireamh ar ríochtaí reiligiúnacha, reiligiúnacha,
spioradálta agus metaphysical atá sainmhínithe go cultúrtha a mhúnlaíonn caidreamh daonna
/ talún / farraige agus (iv) guthanna áitiúla a chloisteáil ag labhairt trína n-áireamh i scríbhinní
acadúla. Ní mór na cineálacha cur chuige bithchultúrtha seo a chomhtháthú i gcomhráite
laistigh d’earnálacha agus eatarthu d’fhonn dul thar réimse polaraithe an dúlra vs na scéalta
forbartha agus díospóidí.
Aithníonn agus imscrúdaíonn cuir chuige bithchultúrtha na hidirnaisc idir an dúlra agus an
cultúr. Tuigeann siad go bhfuil éagsúlacht bhitheolaíoch agus chultúrtha ag brath ar a chéile,
agus féachann siad ar an éagsúlacht bhitheolaíoch mar bhainistíocht, chaomhnú, agus
chruthaithe ag grúpaí cultúrtha éagsúla.222,223 Aithníonn agus glacann eagraíochtaí idir150

rialtasacha cuir chuige bithchultúrtha (lena n-áirítear coincheapa mar éagsúlacht
bhithchultúrtha agus tearmainn bithchultúrtha) agus ardáin mar an tArdán Beartais
Eolaíochta Idir-Rialtasach ar Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES), UNESCO
agus an Coinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch.223
Baineadh úsáid as cur chuige bithchultúrtha chun coinbhleacht fhada MPA in Albain a
thuiscint, áit ar aimsigh an staidéar taighde gur chorpraigh agus gur léirigh caidrimh áitiúla
leis an timpeallacht bhithfhisiceach (go háirithe an chaoi a n-oibríonn agus a bhainistíonn
daoine é) luachanna cultúrtha sainiúla. Bhí an eagla go gcaillfí smacht áitiúil ar acmhainní
mara a chruthaigh MPA beartaithe ceangailte le heagla go gcaillfí bealach sainiúil chun eolas
agus mothú muintearais áite a bheith acu. Chuidigh éagsúlacht bhithchultúrtha an cheantair
a mholtar a ainmniú mar MPA a nascadh le tuiscintí áitiúla ar chaomhnú mar rud a chuimsigh,
seachas a bheith eisiata, daoine áitiúla a chónaíonn agus a oibríonn leis an timpeallacht sin ar
bhonn laethúil. Leag caidrimh chúramach a saothraíodh idir Marine Scotland agus daoine
lárnacha sa phobal áitiúil an bunús le haghaidh próiseas comhbhainistíochta faoi stiúir an
phobail don MPA, áit a rinne eagraíocht phobail obair, arna maoiniú ag Marine Scotland, chun
an timpeallacht beartais mhuirí a chomhtháthú sa timpeallacht áitiúil mar mhalairt ar
bhainistíocht a gcuid acmhainní mara. D'éiligh sé seo go nglacfadh Marine Scotland rioscaí
(maidir le ceannaireacht an phobail a éascú) agus baill lárnacha den phobal (a dhiúltaigh, go
dtí sin, dul i dteagmháil le gníomhaireachtaí rialtais mar chuid den fhreasúra in aghaidh
ainmniú an MPA). Cuid lárnach den phróiseas seo ba ea aitheantas agus aitheantas ag lucht
déanta beartas agus lucht feidhmithe beartais don ghaol idir éagsúlacht chultúrtha agus
bithéagsúlacht a chuirtear in iúl i gcaidrimh daoine áitiúla lena dtimpeallacht mhuirí. Rinne
an próiseas comhbhainistíochta atá ag teacht chun cinn iarracht bealach a fháil chun
bainistíocht acmhainní mara áitiúla a chur in iúl ar bhealach a raibh meas aige ar struchtúir
agus phróisis shoch-chultúrtha atá ann cheana agus ar chaidrimh áitiúla leis an timpeallacht
mhuirí agus ag an am céanna ag freastal ar riachtanais na timpeallachta beartais chun
caomhnú na bithéagsúlachta a bhaint amach. cuspóirí. Chun críocha chomhthéacs na
hÉireann, is í an phríomhtheachtaireacht atá le glacadh ón staidéar Albanach seo ná gur féidir
le tuiscint a fháil ar chaidrimh áitiúla leis an timpeallacht bhithfhisiceach, agus spás a
sholáthar chun mothú daoine muintearas le háit a chur in iúl, dlisteanacht a bhunú sa
phróiseas caomhnaithe. Mar shampla, féadann sé cabhrú le hidirphlé a chothú maidir le bealaí
chun tosaigh ina mbraitheann daoine áitiúla go bhfuil a réaltachtaí beo á n-aithint agus á
gcomhtháthú i bpróisis chinnteoireachta agus bainistíochta.
Maidir le hiascaigh Thuaisceart Éireann, rinneadh próiseas i Muir Éireann ag an am a
forbraíodh Criosanna Caomhnaithe Mara (MCZ) chun luach na limistéar beartaithe agus
malartach do Thionscal Iascaireachta Thuaisceart Éireann a mheas.137 Bhí MCZanna
beartaithe Aithnítear go bhfuil siad ina dtailte iascaireachta tábhachtacha agus a bhféadfadh
tionchar suntasach a bheith acu ar earnáil iascaireachta TÉ, go háirithe má bhí an togra
bainistíochta chun an MCZ a dhúnadh d’iascach beithíoch le cur i bhfeidhm. Ag baint úsáide
as teaglaim de shonraí leictreonacha an Chórais Faireacháin Árthaigh (VMS), sonraí
gabhálacha agus sonraí praghais an tionscail bhia mara rinneadh anailís ar luach na láithreán
beartaithe agus malartach do chabhlach TÉ. Áiríodh ann luachanna tuirlingthe, tionchair ar
fheidhmíocht an chabhlaigh, iarmhairtí díláithrithe agus tionchair shocheacnamaíocha. Cé
nach bhfuil an próiseas ainmniúcháin le cur i gcrích go fóill, chuir an earnáil fáilte roimh an
leibhéal rannpháirtíochta seo mar dhea-chleachtas agus laghdaigh sé an acmhainn
coinbhleachta.
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Ba cheart go mbeadh cuspóirí sainithe go soiléir ag MPAanna agus ba cheart go mbeadh a
bhfócas trédhearcach. Cé gurb é caomhnú na bithéagsúlachta agus na n-éiceachóras
príomhfhócas na MPAanna, tugann geallsealbhóirí rannpháirteacha i socrú cuspóirí deis do
shaineolas agus eolas éagsúil cur ní amháin le cuspóirí a bhaineann le bithéagsúlacht a
mhúnlú, ach iad seo a shocrú sa chomhthéacs soch-chultúrtha ábhartha. Ar an mbealach seo,
is féidir go n-áireofaí ar chuspóirí cosaint na héagsúlachta bithchultúrtha, forbairt
shocheacnamaíoch na réigiún, cúiteamh as díláithriú agus maoirseacht shochaíoch a chothú.
Tá sé ríthábhachtach cuspóirí soiléire a bhunú, tógann sé muinín agus dlisteanacht sa
phróiseas, agus ceadaíonn sé measúnú iomchuí a dhéanamh ar rath MPA. Éascóidh glacadh
an phobail le MPAanna trí chuspóirí a bheith luaite go soiléir ón tús. Ba cheart go mbeadh na
cuspóirí mar bhunús le cinntí bainistíochta agus ba cheart iad a úsáid chun comhráite a oscailt
leo siúd a úsáideann agus a bhfuil eolas acu ar an suíomh faoi láthair faoin mbealach is fearr
chun an láithreán agus a ghnéithe a bhainistiú. Tá sé tábhachtach luach a chur ar eolas agus
saineolas na n-úsáideoirí reatha, mar is minic a bhíonn siad seo i riocht maith chun athruithe
sa timpeallacht bhithfhisiceach a urramú agus iad ag obair ann go laethúil. Má tá úsáideoirí
ag gabháil don phróiseas ón tús ar bhealach bríoch, áit a bhfuil tionchar acu ar chuspóirí MPA
agus ar chleachtais bhainistíochta a mhúnlú chun iad a bhaint amach, is dóichí go nglacfaidh
siad páirt ghníomhach i mbainistíocht MPA. Gan dabht cruthaíonn ainmniú agus bainistíocht
MPA ‘buaiteoirí’ agus ‘cailliúnaithe’. Má fheictear go bhfuil cinntí bainistíochta éagórach,
déanann sé seo dochar do dhlisteanacht agus cruthaíonn sé dreasachtaí chun an bonn a bhaint
den chóras bainistíochta seanbhunaithe agus féadfar an bonn a bhaint de bhainistíocht MPA.

Príomhtheachtaireachtaí


Is féidir go mbeadh sé ina chuidiú idirghníomhaíochtaí idir an nádúr agus an
duine a thuiscint mar chuid de ghaol fite fuaite seachas i dtéarmaí úsáide agus
tionchair.



D’fhéadfadh breithniú ar chomhthéacsanna cultúrtha áitiúla agus idirphlé bríoch
a bheith ríthábhachtach maidir le glacadh agus éifeachtúlacht MPAanna, go
háirithe MPAanna cóstas.
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Maoirseacht shochaíoch a chothú trí rannpháirtíocht
Cuid dhílis de phróiseas feidhmithe agus bainistíochta MPAanna is ea próiseas
rannpháirtíochta geallsealbhóirí agus is fachtóir tábhachtach é chun maoirseacht shochaíoch
a chothú ag leibhéal áitiúil. Sula dtosaíonn tú ar an bpróiseas pleanála, áfach, is fachtóir
tábhachtach cumasúcháin é a chinntiú go bhfuil MPAanna indéanta go polaitiúil. Is é sin, tá
sé tábhachtach sainordú dlíthiúil, toil pholaitiúil, agus maoiniú agus acmhainní
leordhóthanacha a chinntiú, mar is féidir toil pholaitiúil agus tiomantas léirithe ag leibhéal
ard rialtais a bheith riachtanach chun cinneadh pleanála a chur i bhfeidhm go hiomlán.224
Fachtóir eile atá riachtanach is é an bunús a leagan síos do phróiseas rathúil pleanála agus cur
chun feidhme ná treoirlínte soiléire eolaíochta a fhorbairt.224,225 D’fhéadfadh faisnéis ar
chuspóirí éiceolaíocha, gnéithe socheacnamaíocha agus dlíthiúla MPAanna a bheith san
áireamh anseo. Is féidir é seo a úsáid mar bhonn eolais do gach duine atá bainteach leis agus
is féidir é a úsáid chun comhairle agus ionchur eolaíoch a sholáthar le linn na bpróiseas
pleanála agus feidhmithe.
Is minic a chomhcheanglaíonn an próiseas pleanála lena mbaineann geallsealbhóirí soláthar
faisnéise, comhairliúchán agus rannpháirtíocht geallsealbhóirí.226 Braitheann an cineál
rannpháirtíochta a úsáidtear ar na haidhmeanna is gá a bhaint amach agus an chéim ina bhfuil
an próiseas feidhmithe agus pleanála. Tá sé tábhachtach go mbeadh aidhmeanna gach ceann
acu tá cineál na ngeallsealbhóirí sainmhínithe go soiléir agus ba cheart an cineál
rannpháirtíochta geallsealbhóirí is oiriúnaí chun na haidhmeanna sin a bhaint amach a
roghnú.226 Úsáidtear soláthar faisnéise agus próiseas comhairliúcháin de ghnáth i gcéimeanna
luatha an phróisis geallsealbhóirí chun a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach duine ar
na haidhmeanna agus líontar cuspóirí an tionscadail, bearnaí eolais, an limistéar a mhapáil,
anailís a dhéanamh ar leasanna socheacnamaíocha agus dinimic i measc geallsealbhóirí. Is é
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí an cineál is mó a mholtar de rannpháirtíocht na
ngeallsealbhóirí a bhaineann le cinntí bunaithe ar luach.
Is gnách go mbíonn cumarsáid aon-bhealach mar thréith ag soláthar faisnéise nuair a
shreabhann faisnéis ó údaráis agus eolaithe chuig páirtithe leasmhara i MPAanna. Úsáidtear
é seo de ghnáth chun bunsraitheanna a thógáil do phróisis phlé agus cinnteoireachta sa
todhchaí. Mar shampla, léirigh anailís ar phróisis phleanála MPAanna i California,224 agus sa
Great Barrier Reef,225 gur fachtóir tábhachtach é faisnéis a sholáthar faoi na cuspóirí polaitiúla
agus eolaíochta chun comhordú an phróisis geallsealbhóirí a fheabhsú. Cuspóir polaitiúil
tábhachtach is ea soiléireacht a sholáthar faoi indéantacht pholaitiúil MPAanna. Bhí
cumarsáid go raibh sainordú dlíthiúil, toil pholaitiúil agus maoiniú leordhóthanach ina
príomhghné de rath na bpróiseas pleanála de chuid MPA i California.224
Sreabhadh cumarsáide aon-bhealach is ea próiseas comhairliúcháin, ina sreabhann faisnéis
go príomha ó gheallsealbhóirí chuig údaráis nó eolaithe. D’fhéadfadh sé a bheith antairbheach próiseas comhairliúcháin a úsáid chun comhthéacs áitiúil ceantair nó réigiúin a
anailísiú, geallsealbhóirí tábhachtacha, leasanna socheacnamaíocha a mhapáil. Is minic go
mbíonn eolas áitiúil an-sonrach agus mionsonraithe ag daoine a chónaíonn agus a oibríonn i
MPA ionchasach.227 Féadfar an t-eolas áitiúil ó thaithí sin a úsáid chun leasanna contrártha i
measc geallsealbhóirí a bhainistiú agus chun na díospóireachtaí amach anseo i bpróiseas
rannpháirtíochta geallsealbhóirí a éascú.224
Tá malartú faisnéise dhá bhealach mar thréith ag rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí, agus tá
an fhéidearthacht ann tuairimí a athrú ar an dá thaobh, ie idirphlé.228 Tá sé ríthábhachtach
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tuairimí a athrú ó phróiseas rathúil rannpháirtíochta geallsealbhóirí, mar ciallaíonn sé go
dtugtar geallsealbhóirí “Guth” sna díospóireachtaí. Toisc go bhfuil siad in ann a gcuid imní,
tuairimí agus luachanna agus leasanna ilpháirtithe leasmhara a chur san áireamh, is gnách go
bhfeictear go bhfuil an próiseas níos cothroime, rud a fheabhsaíonn tacaíocht an phobail.161 Is
fachtóir an-chriticiúil eile é an t-iontaobhas chun feabhas a chur ar phleanáil agus ar chur i
bhfeidhm MPAanna.161,229 Ba cheart iarrachtaí a dhéanamh muinín a chothú ón tús. Go
háirithe nuair a bhíonn easpa muiníne ann, ní rud éasca é seo a dhéanamh. D’fhéadfadh ról a
bheith ag tríú páirtithe nó idirghabhálaithe dea-oilte agus oilte lena chinntiú go gcuimsíonn
an próiseas ábhair imní áitiúla níos mó ná an méid is féidir a fháil amach ag éisteachtaí poiblí.
Éilíonn rannpháirtíocht rathúil geallsealbhóirí go mbeidh páirtithe leasmhara páirteach sa
phróiseas ó na céimeanna luatha d’fhorbairt MPA, nuair is féidir leo tionchar a imirt ar an
bpróiseas fós. Nuair a bhíonn siad ró-mhall agus róbheag, déantar cinntí a chonspóid níos
minice.230 Déanta na fírinne, má chuirtear rannpháirtíocht geallsealbhóirí i bhfeidhm, cuirtear
leis an gcreideamh go bhfuil an próiseas cothrom agus iontaofa. Tá sé seo fíor fiú i gcás
geallsealbhóirí nach bhfuil baint dhíreach acu leis an bpróiseas cinnteoireachta. Is gnách go
dtugtar guth do pháirtithe leasmhara chun tacaíocht a thógáil ar fud na bpobal.231
Tá sonraí na bpróiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí ag brath ar an gcomhthéacs. Tá a
éiceachóras, a rialachas, a chomhthéacs socheacnamaíoch agus a chúlra stairiúil féin ag gach
limistéar, pobal agus réigiún, nach mór a anailísiú agus a mhapáil. Mar sin féin, tá roinnt
treoirlínte ginearálta ann ar cheart a chur san áireamh chun a chinntiú go bhfuil siad
trédhearcach, brí agus éascaithe (féach Tábla 3.5).
Mar fhocal scoir, is próiseas fadtéarmach é MPAanna a chur i bhfeidhm, agus ba cheart go náireofaí ann rannpháirtíocht geallsealbhóirí ó chéim an-luath agus ba cheart é a choinneáil ar
bun. Tá sé tábhachtach freisin anailís agus monatóireacht a dhéanamh ar leasanna
geallsealbhóirí, mar d’fhéadfadh leibhéil tacaíochta athrú de bharr athruithe ar leasanna,
torthaí nó creidimh. Is féidir anailís leanúnach den sórt sin a úsáid freisin chun taithí a thógáil
ar chur i bhfeidhm MPAanna sa todhchaí, agus is é sin an fáth go moltar go mór meastóireacht
agus taighde cúramach a dhéanamh ar na próisis seo. Mar fhocal scoir, cé nach ráthaíonn
pleanáil an phróisis rannpháirtíochta geallsealbhóirí go n-éireoidh leat, tacaíocht phoiblí, nó
maoirseacht shochaíoch, is dóichí go mbeidh coinbhleachtaí agus moilleanna mar thoradh air
sin a dhéanamh.224
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Bosca 9: Sampla d’eagraíocht earnála chun saincheisteanna
agus gníomhartha a shainaithint agus a chur in iúl go soiléir.
D’fhéadfaí grúpaí CLAMS a úsáid le haghaidh comhairliúcháin agus dearadh bainistíochta ar
ainmniúcháin beartaithe. Is tionscnamh ar fud na tíre é an próiseas uathúil Córais
Bainistíochta Dobharshaothraithe Áitiúla Comhordaithe (C.L.A.M.S.) chun forbairt
dobharshaothraithe i mbánna agus in uiscí cladaigh ar fud na hÉireann a bhainistiú ag
leibhéal áitiúil.
I ngach cás, comhtháthaíonn an plean leasanna dobharshaothraithe go hiomlán le beartais
náisiúnta ábhartha, chomh maith le: (1) cleachtais Bainistíochta Bá Aonair (SBM), a thug
feirmeoirí bradán isteach ar dtús chun dul i ngleic go comhoibritheach le raon
saincheisteanna, agus atá anois acu a leathnú chuig gach speiceas dobharshaothraithe, (2)
leasanna grúpaí eile a úsáideann na bánna agus na huiscí cladaigh agus (3) pleananna
Forbartha Contae.
Glacadh go forleathan leis an bpróiseas i mbánna agus in uiscí cladaigh ina ndéantar
feirmeoireacht éisc a chleachtadh timpeall chósta na hÉireann, mar chéim
réamhghníomhach eile ag feirmeoirí éisc agus sliogéisc, chun comhairliúchán poiblí a
spreagadh maidir lena n-oibríochtaí reatha agus a gcuid pleananna don todhchaí.
Glacann na grúpaí páirt ghníomhach in oibríochtaí glantacháin cladaigh, oibríonn siad le
chéile chun a suíomhanna a mharcáil chun críocha loingseoireachta, páirt a ghlacadh in
oiliúint, comharthaí léirmhínitheacha a fhorbairt, agus nósanna imeachta oibríochta
caighdeánacha éagsúla a ghlacadh chun oibriú agus bainistíocht a suíomhanna a fheabhsú,
de bhreis ar na riachtanais. dá gceadúnais dobharshaothraithe.
Íoslaghdaíonn an próiseas CLAMS coinbhleacht laistigh den earnáil dobharshaothraithe
agus idir an earnáil agus eile, agus ina ionad sin cruthaítear ardán dearfach chun
gníomhartha agus dea-cháil na hearnála agus an réimse ina n-oibríonn sí a fheabhsú.
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Treoirlínte ginearálta maidir le próisis rannpháirtíochta
geallsealbhóirí
Tábla 3.5 - Treoirlínte ginearálta maidir le próiseas rathúil rannpháirtíochta geallsealbhóirí
MPA.224,225
Treoirlínte ginearálta maidir le próisis rathúla rannpháirtíochta geallsealbhóirí MPA
1. Na páirtithe leasmhara ábhartha go léir a aithint agus a fhostú go luath sa phróiseas
pleanála.
2. Aidhmeanna agus cuspóirí beartais agus eolaíochta atá comhsheasmhach le haidhmeanna
reachtacha eile a shainiú agus a chur in iúl go soiléir. Ba cheart go n-áireofaí leis seo
cumarsáid shoiléir freisin maidir le cad iad na MPAanna agus na rudaí nach bhfuil iontu,
agus comhthuiscint a ghiniúint, chomh maith leis an gcomhthéacs polaitiúil a sholáthar.
3. Is gá róil agus freagrachtaí gach duine a bhfuil baint acu leis an bpleanáil a shainiú agus a
chur in iúl go soiléir.
4. A chinntiú go dtuigeann gach duine atá bainteach aidhm an phróisis rannpháirtíochta
geallsealbhóirí agus go soláthraíonn siad rialacha soiléire, lena n-áirítear aidhmeanna agus
cuspóirí, srianta agus cóid iompair (agus iarmhairtí gan a bheith ag comhlíonadh)
5. Ba cheart caitheamh le treoirlínte eolaíochta chun rochtain ar an bhfaisnéis eolaíoch, eolas
áitiúil agus sonraí spásúla is fearr atá ar fáil go héasca ag geallsealbhóirí, eolaithe agus
cinnteoirí a láimhseáil mar chur chuige comhpháirteach aimsithe fíricí.
6. Ba cheart a bheith ag súil le coimhlint i measc leasanna geallsealbhóirí agus aitheantas a
thabhairt dó agus díospóireachtaí a éascú gan chlaonadh (m.sh. trí éascaitheoirí tríú páirtí
oilte a úsáid), ag úsáid cur chuige mar an modh Guth Pobail.
7. Réamh-mheas a dhéanamh ar aird na meán agus na meáin agus cumarsáid a leithdháileadh
ar urlabhraí tiomnaithe.
8. Glac leis go dtógfaidh an próiseas am agus go dtabharfaidh sé an t-am sin don phróiseas.
Caithfidh an próiseas grúpaí iomchuí a fhostú go luath agus trasdul cóir a chinntiú sa
ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Tá sé cruthaithe go bhfuil sé éifeachtach samhail de
chomhbhainistíocht pobail a fhorbairt chun é seo a éascú, ar an gcoinníoll go bhfuil
acmhainní cearta aige agus go bhfanann an Stát freagracht agus cuntasacht chuí ar
rialachas.
9. Úsáid an comhthéacs atá ann cheana ina bhfuil MPA beartaithe. Áirítear leis seo oibriú le
struchtúir eagraithe atá ann cheana, m.sh. CLAMS (féach Bosca 9), Fóram Réigiúnach
Iascaigh Intíre (RIFF), Eagraíocht Acmhainní Mara Oileáin na hÉireann agus an Creat
Náisiúnta Pleanála Mara a úsáid agus na meicníochtaí a bhunaíonn sé.
10. Glac leis gur féidir le dearadh MPAanna athrú le linn an phróisis geallsealbhóirí agus a
choinneáil i gcuimhne gurb é an aidhm spriocanna beartais a bhaint amach agus treoirlínte
eolaíochta agus féidearthachta a chomhlíonadh, agus tionchair shocheacnamaíocha
ionchasacha a íoslaghdú agus tacaíocht shóisialta leathan a fháil.
11. Ní mór MPAanna a bhainistiú, a mhonatóiriú agus a mheas go cúramach. Tá pleanáil agus
maoiniú mionsonraithe i gceist leis seo.
12. A admháil nach próiseas “fíorasach” amháin atá i bhforbairt MPA, ach go mbíonn freagraí
mothúchánacha, morálta agus luachbhunaithe ann ó gach duine a bhfuil baint acu leis.
13. Dul i ngleic le míchothromaíochtaí cumhachta féideartha sa phróiseas rannpháirtíochta trí
mhúnla rannpháirtíochta / bainistíochta a éascú a aithníonn caidrimh stairiúla agus a
aithníonn neamhionannais.
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Moladh
Ba cheart go mbeadh rannpháirtíocht luath agus leanúnach na ngeallsealbhóirí
mar chuid lárnach de na próisis chun MPAanna a ainmniú agus a bhainistiú agus
is fachtóir tábhachtach í chun maoirseacht shochaíoch a chothú ag leibhéal áitiúil.
Tá sonraí na bpróiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí ag brath ar chomhthéacs,
ach ba cheart na treoirlínte ginearálta a chuirtear i láthair i dTábla 3.5 i Roinn 3.2.4
den tuarascáil seo a chur san áireamh lena chinntiú go bhfuil siad trédhearcach, brí
agus éascaithe.
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Rialachas agus bainistíocht
Socraíonn an rialachas an chéim ina dtarlaíonn an bhainistíocht agus bíonn baint ag an rialtas,
na margaí agus an tsochaí shibhialta leis go ginearálta. Tagraíonn an bhainistíocht don
phróiseas trína n-úsáidtear daoine agus acmhainní chun cuspóirí follasacha a bhaint amach
laistigh de struchtúr institiúideach sonraithe.232 Is féidir le rialachas socruithe foirmiúla agus
neamhfhoirmiúla a chur san áireamh a dhéanann struchtúr ar an gcaoi a n-úsáidtear
acmhainní, ar an gcaoi a ndéileáiltear le fadhbanna, ar na gníomhartha atá inghlactha nó nach
bhfuil inghlactha agus cad iad na rialacháin ba cheart a úsáid chun torthaí áirithe a bhaint
amach. De ghnáth tagraíonn an téarma ‘dea-rialachas’ do phróiseas as a dtagann torthaí
dearfacha marthanacha de réir príomhphrionsabail rialachais amhail dlisteanacht,
trédhearcacht, cuntasacht, uilechuimsitheacht, cothroime, comhtháthú agus éifeachtúlacht. I
gcomhthéacs comhshaoil, ba cheart go léireodh dea-rialachas prionsabail a bhaineann le
forbairt inbhuanaithe, an cur chuige éiceachóras-bhunaithe, an cur chuige réamhchúraim
agus an eolaíocht is fearr atá ar fáil.
Pléann Coinbhinsiún Aarhus le go leor díobh seo trína thrí philéar: rochtain ar fhaisnéis;
rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht agus rochtain ar cheartas i gcúrsaí comhshaoil, a
chuirtear i bhfeidhm cheana féin trí dhlí an EU agus na hÉireann.
Go traidisiúnta rialaíodh ceantair chosanta tá an Stát freagrach as gach cineál cinnteoireachta
a bhaineann le limistéir chosanta fhoirmiúla. Go hidirnáisiúnta, tá sé seo ag athrú de réir mar
a éilíonn cineálacha éagsúla limistéar cosanta cineálacha éagsúla socruithe rialachais: mar
shampla, iad siúd do cheantair chaomhnaithe dheonacha nó ina bhfuil pobail áitiúla agus
dhúchasacha páirteach. Taispeántar na cineálacha éagsúla rialachais do limistéir chosanta i
dTábla 3.6. I ndáiríre, is féidir go mbeidh roinnt de na cineálacha éagsúla seo i gceist leis an
rialachas ag brath ar an gcomhthéacs áitiúil. In Éirinn ba ghnách le rialachas a bheith ina
‘Rialachas ag an Rialtas’ cé go raibh comhaontuithe deonacha le húinéirí talún príobháideacha
i gceist le ceantair chosanta ar thalamh. D'iarr Comhdháil Páirceanna Domhanda IUCN arís
agus arís eile go mbainfí níos mó úsáide as comhbhainistíocht mar bhealach chun cuspóirí
caomhnaithe a bhaint amach, ag iarraidh ar rialtais “creataí dlí agus beartais cumasaithe a
chruthú nó a neartú chun comhbhainistiú a dhéanamh ar limistéir chosanta” (IUCN-WPC
2003 V.25, para. (C), (g)).
Tábla 3.6 - Tíopeolaíocht IUCN de chineálacha rialachais limistéar cosanta.233
Cineál

Tréithriú mar chuid de chórais fhoirmiúla limistéar cosanta

Rialachas ag an rialtas

Cur chuige clasaiceach - faoi úinéireacht an stáit nó faoi rialú an
stáit

Rialachas ag pobail
dhúchasacha agus áitiúla

Caomhnú nua-dheonach ag pobail dhúchasacha agus áitiúla

Rialachas úinéirí réadmhaoine
príobháideacha

Caomhnú nua - deonach ag úinéirí réadmhaoine príobháideacha
(duine aonair nó corparáideach)

Comhbhainistíocht (rialachas
roinnte)

Tá roinnt eilimintí nua - mar shampla, socruithe arna leathnú
go comhpháirtíochtaí le agus i measc pobail, eagraíochtaí
neamhrialtasacha, daoine aonair príobháideacha agus
corparáidí
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Cé go roinntear freagrachtaí mara ar fud go leor ranna rialtais agus gníomhaireachtaí stáit in
Éirinn, is gnách go mbíonn freagrachtaí as caomhnú an dúlra níos láraithe. Mar a aibhsíodh
sa tuarascáil seo, áfach, ní féidir próiseas an MPA a theorannú do chúinsí caomhnaithe dúlra
amháin. Dá bhrí sin, tá comhordú dlúth thar raon ranna, rannán agus gníomhaireachtaí
riachtanach chun an próiseas MPA a chur i bhfeidhm. I gcomhthéacs MPA, leathnaíonn sé seo
níos faide ná na hinstitiúidí náisiúnta ach beidh air eintitis agus eagraíochtaí a oibríonn ar
leibhéil EU agus idirnáisiúnta a bheith páirteach ann, ag brath ar an ngníomhaíocht mhara
agus an limistéar lena mbaineann. Beag beann ar na socruithe rialachais atá ann do cheantair
chosanta, caithfidh cumhachtaí agus freagrachtaí a bheith soiléir chun cuntasacht a bhunú
agus a chinntiú. B’fhéidir go mbeidh ar shocruithe rialachais athrú ó am go ham ag brath ar
riachtanais an cheantair atá i gceist agus comhthéacsanna beartais níos leithne.

Príomhfhreagrachtaí muirí i ranna éagsúla
Bhí an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (DCHG) freagrach as sócmhainní
oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann a chosaint agus a chaomhnú. Faoi rannán oidhreachta
na Roinne sin tá freagrachtaí as oidhreacht nádúrtha, thógtha agus seandálaíochta. Tá an
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) laistigh de roinn oidhreachta na
Roinne. Tá NPWS freagrach as riachtanais chaomhnaithe dúlra na hÉireann faoi dhlí an EU
agus an dlí náisiúnta. Áirítear leis seo Limistéir Speisialta Caomhnaithe (SACanna), Limistéir
Chosanta Speisialta (SPAanna), Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHAanna), Páirceanna
Náisiúnta agus Tearmainn Dúlra a ainmniú agus a chosaint. Tá NPWS freagrach freisin as
raon ionstraimí idirnáisiúnta a bhaineann le hoidhreacht nádúrtha a chur i bhfeidhm, lena náirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Bhithéagsúlacht.
Mar thoradh ar Rialtas nua a bhunú i Meitheamh 2020, aistríodh feidhm Oidhreachta na
Roinne seo chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,i ar athraíodh a ainm
go dtí an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.ii
Tá roinnt freagrachtaí ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) maidir
leis an timpeallacht mhuirí. Tá freagrachtaí uileghabhálacha ag Rannán Uisce na Roinne as an
gCreat Uisce agus as an gCreat-Straitéis Straitéise Mara, chomh maith le reachtaíocht eile a
dhéileálann le cáilíocht uisce (uiscí snámha, uiscí sliogéisc agus fuíolluisce uirbeach) go minic
i gcomhar le gníomhaireachtaí Stáit sonraithe agus údaráis áitiúla. Tá an Rannán um
Chomhshaol Mara freagrach freisin as cur i bhfeidhm Choinbhinsiún OSPAR na hÉireann.
Faoin Rannán Pleanála, tá feidhmeanna ag an rannán um Beartas agus Forbairt Pleanála Mara
sa Roinn maidir le pleanáil talún agus muirí. Is í an Roinn an t-údarás inniúil ainmnithe do
Phleanáil Spásúlachta Muirí in Éirinn. Freastalaíonn an Rannán Pleanála ar an reachtaíocht
mhara agus ar na rannáin toilithe urthrá. Maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe,
faoi Sprioc 14 Life Under Water aithnítear an DHPLG mar an príomhpháirtí leasmhar le
hionchur eile ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta, agus ón Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara.
Mar a thagraítear dó faoin DCHG, mar thoradh ar bhunú Rialtais nua i Meitheamh 2020
aistríodh feidhmeanna Oidhreachta an DCHG chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus

I.R. Uimh. 339/2020 - An tOrdú Oidhreachta (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 2020
I.R. Uimh. 408 de 2020 – An tOrdú Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Ainm na Roinne agus Teideal an
Aire a Athrú), 2020.
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Rialtais Áitiúil, ar athraíodh a ainm ansin go dtí an Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus
Oidhreacht.
Tá príomhróil ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) maidir le hiascaigh agus
dobharshaothrú. Tá an Rannán um Beartas agus Bainistíocht Iascaigh Mhara freagrach as
forbairt straitéiseach, eacnamaíoch agus inbhuanaithe na hearnála bia mara, agus as a rialáil
faoi chuimsiú Chomhbheartas Iascaigh an EU, an Achta um Iascach Mara agus Dlínse Muirí
2006 agus An tAcht Iascaigh (Leasú) 2003. Tagann an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
(SFPA), Bord Iascaigh Mhara agus Foras na Mara go léir faoi choimirce DAFM, agus tá
feidhmeanna sonraithe acu faoi ionstraimí agus beartais dhlíthiúla éagsúla. Tugann an SFPA,
mar shampla, comhairle don Aire maidir le beartas maidir le dlí iascaigh mhara agus dlí
sábháilteachta bia a chur i bhfeidhm go héifeachtach, chomh maith le dlí iascaigh mhara agus
sábháilteachta bia mara a fhorfheidhmiú go héifeachtach.
Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (DCCAE) freagrach as an
bPlean Náisiúnta Maolaithe agus an Creat Oiriúnaithe Náisiúnta um Athruithe Aeráide a
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chomh maith le comhordú na bpróiseas pleanála oiriúnaithe
earnála ar fud an Rialtais. Baineann sé seo lena oibleagáidí níos leithne faoi ChreatChoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide. Tá freagrachtaí ar an Roinn freisin as
beartas fuinnimh náisiúnta lena n-áirítear fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus
iniúchadh agus ceadúnú hidreacarbóin. Tá Iascaigh Intíre Éireann suite laistigh de DCCAE.
Tá sé freagrach as an Aire a fhorbairt agus comhairle a thabhairt air maidir le beartais agus
straitéisí náisiúnta a bhaineann le hiascaigh intíre, lena n-áirítear slatiascaireacht mhara.
Clúdaíonn a bhfreagrachtaí forfheidhmiú na nAchtanna Iascaigh Intírei agus beartais
caomhnaithe, cosanta agus bainistíochta a bhaineann leis na réimsí seo.
Mar thoradh ar Rialtas nua a bhunú i Meitheamh 2020, athraíodh ainm na Roinne
Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil go dtí an Roinn Comhshaoil, Aeráide
agus Cumarsáide.ii
Déanann an Roinn Cosanta foráil do chosaint mhíleata an Stáit agus cuireann sí le síocháin
agus slándáil náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá freagracht uileghabhálach aige ar na Fórsaí
Cosanta lena n-áirítear Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann (INS). Is é an INS
príomhghníomhaireacht farraige an Stáit agus áirítear ar a róil chosanta limistéar muirí na
hÉireann a chosaint, gníomhartha ionsáiteacha nó ionsaitheacha a chosc, faireachas muirí a
dhéanamh, sócmhainní mara lena n-áirítear iascaigh a chosaint. Is í an tSeirbhís Chabhlaigh
an ghníomhaireacht oifigiúil atá freagrach as oibriú Ionad Monatóireachta Iascaigh na
hÉireann (FMC), a dhéantar mar chuid de Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse idir an Roinn
Cosanta, an tSeirbhís Chabhlaigh agus an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA). Mar
sin, déanann an FMC monatóireacht agus faireachas ar gach árthach atá feistithe le Córas
Monatóireachta Árthaigh (VMS) atá ag feidhmiú in EEZ na hÉireann; gach árthach
Éireannach a oibríonn in aon dlínse; gach árthach atá feistithe le VMS agus atá ag feidhmiú in
uiscí NEAFC in aice le huiscí na hÉireann. Cuimsíonn an fhaireachán agus an faireachas seo
iontráil agus imeacht ag gach árthach iascaireachta in aon limistéar muirí ina bhfuil rialacha
sonracha maidir le rochtain ar uiscí agus acmhainní i bhfeidhm agus aon limistéir srianta
iascaireachta dá dtagraítear i Rialacháin Rialaithe, lena n-áirítear SACanna Natura 2000 agus

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/natural-resources/topics/Inland-Fisheries/Pages/related-legislation.aspx
373/2020 - An tOrdú Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (Ainm na Roinne
agus Teideal an Aire a Athrú), 2020
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SPAanna. Is é an FMC an t-údarás inniúil ainmnithe chun na riachtanais tuairiscithe iarrachta
agus fógra clocha sneachta a fháil ó iascairí.
Déanann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (DFAT) leasanna na hÉireann ar
domhan a chur chun cinn agus a chosaint, lena n-áirítear caibidlíocht a dhéanamh thar ceann
na hÉireann ar ábhair dlí idirnáisiúnta agus ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn in imeachtaí
dlí idirnáisiúnta. Tá an phríomhfhreagracht ar an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
teorainneacha idirnáisiúnta an Stáit a bhunú, lena n-áirítear a theorainneacha muirí.
Mar thoradh ar Rialtas nua a bhunú i Meitheamh 2020, athraíodh ainm na Roinne Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála go dtí an Roinn Gnóthaí Eachtracha.i
Tá freagrachtaí ar an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir le hiompar muirí,
calafoirt agus loingseoireacht lena n-áirítear sábháilteacht mhuirí agus truailliú na
timpeallachta mara a chosc ó fhoinsí long-bhunaithe. Cuireann an Roinn le forbairt polasaithe
ar fud an Rialtais a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar thurasóireacht agus ar ghníomhartha a
d’fhéadfadh dul i bhfeidhm go mór ar an turasóireacht. Féadfaidh an dara ceann nasc a
dhéanamh le caomhnú i dtéarmaí líon agus díol spéise do chuairteoirí.
Mar thoradh ar Rialtas nua a bhunú i mí an Mheithimh 2020, athraíodh ainm na Roinne
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt go dtí an Roinn Iompair.ii Aistríodh na feidhmeanna
Turasóireachta agus Spóirt chuig an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ar
athraíodh a ainm go dtí an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus
na Meán.iii
D’fhéadfadh go mbeadh róil ag Ranna agus Gníomhaireachtaí eile a mbeidh tionchar acu ar
an muirthimpeallacht ach ar bhealach níos leithne, mar shampla tá Aonad Teagmhála
Parlaiminte ag Roinn an Taoisigh a fhéachann le seachadadh tráthúil chlár reachtaíochta an
Rialtais a chinntiú; agus féachann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le forbairt tuaithe
agus pobail a chur chun cinn agus tacú le pobail bheoga, chuimsitheacha agus inbhuanaithe
ar fud na hÉireann, a mbeidh tionchar acu ar cheantair chósta ar ndóigh.

Príomhtheachtaireachtaí


I measc na bpríomhphrionsabal maidir le dea-rialachas tá dlisteanacht,
trédhearcacht, cuntasacht, uilechuimsitheacht, cothroime, cothromas,
comhtháthú agus éifeachtúlacht.



Tá freagrachtaí mara roinnte ar go leor ranna rialtais agus gníomhaireachtaí stáit
in Éirinn. Dá bhrí sin, tá comhordú dlúth thar raon ranna, rannán agus
gníomhaireachtaí riachtanach chun an próiseas MPA a chur i bhfeidhm.



Beidh gá le comhordú le heagraíochtaí EU agus idirnáisiúnta chun rialachas
éifeachtach a dhéanamh ar MPAanna.

I.R. Uimh. 382/2020 - An tOrdú Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú),
2020
ii I.R. Uimh. 382/2020 - An tOrdú Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú),
2020
iii I.R Uimh. 403/2020 - An tOrdú Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a
Athrú), 2020
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Pleanáil do MPAanna mar chuid de straitéis fhoriomlán do
bhainistíocht éiceachóras faoin MSFD agus MSP
Cé go bhfuil leathnú an líonra MPA á thiomáint go príomha ag fianaise agus imní faoi
chaillteanas bithéagsúlachta (Roinn 1.1) atá cumhdaithe i raon gealltanas idirnáisiúnta
(Roinn 1.2), ba cheart a aithint freisin go gcuireann an líonra le creat bainistíochta níos leithne
atá bunaithe ar éiceachóras. agus é mar aidhm dheiridh Stádas Dea-Chomhshaoil a bhaint
amach faoin MSFD a chomhcheanglaíonn raon cuspóirí eile, lena n-áirítear bainistíocht
inbhuanaithe iascaigh, athléimneacht i leith athrú aeráide lena n-áirítear trí fhorghabháil
carbóin feabhsaithe, agus Pleanáil Spásúlachta Mara éifeachtach (cf. Lundquist et al. 2015
agus féach Roinn 1.2).234
Teastaíonn cur chuige bunaithe ar éiceachóras chun Pleanáil Spásúlachta Mara (MSP) a chur
i bhfeidhm agus tá sé mar aidhm aige forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Faoi Bheartas
Muirí Comhtháite an EU (IMP), a fhéachann le cur chuige níos comhtháite a sholáthar maidir
le saincheisteanna muirí, is í an Chreat-Treoir um Straitéis Mara (MSFD) an colún comhshaoil
agus comhlánaíonn sí MSP. Soláthraíonn sé meicníocht chun cosaint éiceolaíoch a chinntiú ar
scála éiceachórais agus ba cheart féachaint air mar bhealach chun fás i ngníomhaíochtaí mara
a réiteach agus an tionchar diúltach is lú ar an timpeallacht mhuirí. Ba cheart go mbeadh líonra
leathnaithe MPA, chomh maith le cuidiú le spriocanna bithéagsúlachta domhanda,
réigiúnacha, EU agus náisiúnta a bhaint amach, suite ag an dlúthbhaint idir MSP agus MSFD
agus fónamh mar phríomhcholún ag cabhrú le hinbhuanaitheacht chomhshaoil a chinntiú
agus ag tacú le bainistíocht iomlánaíoch bunaithe ar éiceachóras.
Foráiltear le hAirteagal 8 de Threoir Pleanála Spásúlachta Muirí an EU, agus MSP á bhunú
agus á chur i bhfeidhm, gur cheart do Bhallstáit dáileadh spásúil agus ama na ngníomhaíochtaí
agus na n-úsáidí ábhartha atá ann agus a bheidh ann amach anseo ina n-uiscí mara agus na
hidirghníomhaíochtaí eatarthu a aithint. Úsáid amháin den sórt sin is ea “láithreáin
caomhnaithe dúlra agus speicis agus limistéir chosanta” (Airteagal 8 (2)). Cuimsíonn DréachtChreat Náisiúnta Pleanála Mara na hÉireann (NMPF) Polasaithe Uileghabhálacha Pleanála
Mara, atá foroinnte i mbeartais chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha, a bhainfidh le
gach duine tograí ar féidir leo tionchair a bheith acu ar an limistéar muirí. Rinneadh na
beartais chomhshaoil sa NMPF a fhoroinnt tuilleadh i ndeich gcatagóir atá ailínithe den chuid
is mó leis na tuairiscí ar Stádas Dea-Chomhshaoil faoin MSFD. Féachann na beartais atá sa
NMPF “le comhlánú seachas seachas dúbailt ”na hiarrachtaí atá ann cheana chun Stádas
Comhshaoil Maith a bhaint amach faoi shásraí eile cosúil le hainmniúcháin láithreán Natura
agus Measúnú Cuí faoin Treoir maidir le Gnáthóga; bearta bainistíochta iascaigh faoin CFP;
agus toilíonn tionscadail ar leibhéal an láithreáin faoin gcóras Toilithe Imeall Trá.
Maidir le MPAanna, deir an NMPF “go dtí go ndeimhnítear comhleanúnachas éiceolaíoch an
líonra limistéar muirí faoi chosaint, ba cheart go léireodh tograí le haghaidh forbartha sa
limistéar muirí go seachnóidh siad, go n-íoslaghdóidh siad nó go maolóidh siad
drochthionchar ar ghnéithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun an líonra a chur i gcrích,
nó mura féidir drochthionchar a mhaolú, ba cheart go luafadh tograí an cás maidir le dul ar
aghaidh." Ní mór sonraí maidir le conas a bhainfear é seo amach i ndáiríre a shoiléiriú go
hiomlán, ach is breithniú tábhachtach é seo chun an líonra MPA a leathnú i gcomhthéacs níos
leithne de bhainistíocht éiceachóras-bhunaithe. Ba cheart don Stát, dá bhrí sin, an gaol idir an
próiseas chun MPAanna a roghnú agus MSP a chur i bhfeidhm faoin NMPF a shainiú.
Caithfidh sainmhíniú den sórt sin machnamh a dhéanamh ar chomhtháthú na hoibre in
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aonaid riaracháin éagsúla, bealach chun coinbhleachtaí idir spriocanna iomaíocha a
chinneadh, agus crostagairt fhéideartha ar ghníomhaíochtaí. Mar shampla, tá sé indéanta go
bhféadfaí Criosanna Straitéiseacha Gníomhaíochta Mara (SMAZanna)i a ainmniú roimh an
gcéad tráinse eile de MPAanna. Chun dul i gcoinne an riosca seo, d’fhéadfaí mapáil
íogaireachta a dhéanamh chun réimsí MPAanna dóchúla amach anseo a shainaithint.
D’fhéadfaí an t-eolas seo a úsáid chun príomhréimsí a chaomhnú ó dhíghrádú breise ag baint
úsáide as an bpróiseas pleanála go dtí go n-achtófar reachtaíocht leordhóthanach MPA.

Moladh
Ba cheart an líonra leathnaithe náisiúnta MPA a mheas mar chuid dhílis de chur i
bhfeidhm an Chreat-Treorach um Straitéis Mara (MSFD) agus den Chreat
Náisiúnta Pleanála Mara (NMPF). Éileoidh sé seo treoir shoiléir maidir leis an
gcaoi a n-idirghníomhaíonn MPAanna le gníomhaíochtaí mara agus lena bpleanáil
agus a mbainistíocht.
Faoin NMPF, d’fhéadfaí Criosanna Straitéiseacha Gníomhaíochta Mara
(SMAZanna) a ainmniú roimh an gcéad tráinse eile de MPAanna. D’fhéadfaí
mapáil íogaireachta a dhéanamh chun réimsí ina bhfuil MPAanna dóchúla amach
anseo a shainaithint ionas gur féidir iad a chosaint ar dhíghrádú breise go dtí go nachtófar reachtaíocht leordhóthanach MPA.

De réir an Dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála Muirí, tá socruithe á ndéanamh chun forálacha a chur san áireamh
sa Bhille um Pleanáil Mhuirí agus Bainistíocht Forbartha (MPDM) chun foráil a dhéanamh do chóras ainmnithe
Criosanna Straitéiseacha Gníomhaíochta Muirí.
ii
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Údarás freagrach a bhunú chun tacú le hainmniú agus
bainistíocht MPAanna
Is éard atá i gceist le ainmniú agus bainistíocht MPAanna ná comhordú a dhéanamh ar
struchtúir agus údaráis pholaitiúla éagsúla a bunaíodh faoi raon ionstraimí dlí agus a
dtrasnaíonn siad le sainchúraimí raon ranna rialtais (Roinn 3.3.1). Ní hionann comhlachtaí a
bhfuil inniúlacht dhlíthiúil acu agus na gníomhaithe ábhartha a bhfuil baint acu le roghnú agus
ainmniú MPAanna i measc criosanna muirí UNCLOS (cf. Bosca 3). Ní mór aon obair chun
MPAanna a bhunú a chumasú le struchtúir ar féidir leo oibriú ar fud Ranna, comhghleacaithe
EU agus idirnáisiúnta agus ar fud criosanna dlínsí muirí faoi UNCLOS.
Chun sláine líonra leathnaithe MPA a chinntiú, beidh gá le comhordú an phróisis roghnúcháin
agus ainmniúcháin ar leibhéal náisiúnta (Figiúr 3.2). D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na
freagrachtaí as comhlacht náisiúnta nua comhordaithe MPA, inter alia:






Caomhnú mara a chomhordú ar fud an rialtais agus i gcomhairle le páirtithe
leasmhara eile, lena n-áirítear treoirlínte nós imeachta gaolmhara
Cleachtadh pleanála caomhnaithe córasach náisiúnta timthriallach a chomhordú
chun bearnaí a aithint, eolas a thabhairt faoin ngá le bearta bainistíochta
oiriúnaitheacha, agus Moladh a thabhairt ar aghaidh maidir le MPAanna breise
(féach Roinn 3.3.4 thíos)
Maoirseacht a dhéanamh ar bhainistíocht, monatóireacht agus forfheidhmiú an
líonra náisiúnta MPA
Iniúchtaí náisiúnta caomhnaithe mara a dhéanamh nuair a éilítear iad faoi
oibleagáidí tuairiscithe idirnáisiúnta agus EC.

Moladh
Ba cheart comhlacht náisiúnta comhordaithe MPA (m.sh. Rannán nó foireann
thiomnaithe laistigh de Roinn rialtais) a bhunú leis an údarás agus na hacmhainní
chun pleanáil agus cur i bhfeidhm líonra leathnaithe MPA a chomhordú agus chun
dea-rialachas a chothú agus dlúthchomhar a chinntiú i measc ranna agus
gníomhaireachtaí ábhartha.
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An próiseas beartaithe um roghnú agus ainmniú láithreán
Is próiseas é cinneadh a dhéanamh ar na láithreacha do cheantair chosanta a bhféadfadh go
leor spriocanna agus comhbhabhtálacha a bheith i gceist leis. Tá fiú na critéir éiceolaíocha a
leagtar amach i Roinn 3.1.1 ilghnéitheach. Mura n-aithnítear spriocanna agus srianta éagsúla,
féadann sé seo éifeachtacht na limistéar cosanta a laghdú. Sampla an-mhór ar thalamh is ea
staid ina bhfuil na ceantair chosanta go léir suite i gceantair iargúlta ‘fhásacha’ cosúil le fásaigh
agus sléibhte agus mar sin nach gcosnaíonn siad an raon iomlán bithéagsúlachta atá i
réigiún.235 D’fhás an Pleanáil Chórasach Caomhnaithe (SCP) ó mhian feabhas a chur ar
phróisis roghnú limistéar cosanta, ionas go mbeidh cinnteoireacht níos trédhearcaí agus níos
cuntasaí i gceist leis. Is féidir breathnú ar phróiseas SCP mar bhealach chun dul i ngleic leis an
deacracht a bhaineann le cinntí luach-ualaithe a dhéanamh i gcaomhnú.236
Tá cleachtas an SCP tagtha chun cinn thar na blianta chun fócas níos mó a áireamh ar
chomhthéacs, rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus úsáid sonraí socheacnamaíocha. An tathbhreithniú ar McIntosh et al. (2017) d’aithin sé 11 chéim a threoraíonn an próiseas: tríd
an radharc a leagan síos, chun spriocanna a fhoirmiú, réitigh a mholadh a léiríonn na
haidhmeanna agus ar deireadh cur chun feidhme agus monatóireacht do cheantair chosanta
nua.236 Toisc go mbraitheann socrú spriocanna ar an luach a chuirtear ar ghnéithe éagsúla den
chaomhnú, aithnítear é seo go sainráite mar rud atá mar chuid den phróiseas, agus is gné í an
ghné seo a mbíonn rannpháirtíocht geallsealbhóirí i gceist léi. Tá an próiseas SCP atriallach
agus d’fhéadfadh go mbeadh spriocanna scagtha i gceist de réir mar a bheidh faisnéis nua ar
fáil. Go praiticiúil, féadfar cuid de na céimeanna a dhéanamh ag an am céanna. Toisc go
bhféadfadh an próiseas SCP a bheith costasach agus go dtógfaí go leor ama leis,237 b’fhéidir go
mbeadh sé praiticiúil na céimeanna laistigh den phróiseas a shruthlíniú.
Ceann de na buntáistí a bhaineann le próiseas SCP a leagan amach is ea trédhearcacht níos
mó maidir leis na hidirghaolta idir pleanáil, roghnú láithreán agus cur i bhfeidhm (Figiúr 3.2).
Tá an próiseas bunaithe ar an bhfaisnéis atá ann cheana ach ceadaíonn monatóireacht agus
athbhreithniú mionchoigeartú ar iarrachtaí agus solúbthacht lena chinntiú gur féidir na
spriocanna caomhnaithe náisiúnta atá ag teacht chun cinn a bhaint amach sna blianta amach
romhainn. Tabhair faoi deara go bhfuil rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht luath
geallsealbhóirí mar phríomhriachtanas sa phróiseas seo.
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an próiseas a mholtar anseo difriúil ón
bpróiseas leanúnach Natura 2000 agus comhlántach leis, ina bhfuil suíomhanna breise á nainmniú le haghaidh sceireacha agus éan mara amach ón gcósta ar muir (féach Roinn 1.3.2).
Tagraíonn an próiseas a thuairiscítear thíos d’fhorbairt MPAanna náisiúnta nua. Déanfar
meastóireacht fós ar shuíomhanna Natura (nua agus cinn atá ann cheana), chun airíonna
líonra iomlán MPA na hÉireann a thuiscint, a ionchorpróidh láithreáin MPA náisiúnta nua
agus láithreáin Natura 2000 araon (Figiúr 3.4).

Moladh
Ba cheart cur chuige Pleanála Chórasach Caomhnaithe a ghlacadh, ar féidir leis cur
leis na hiarrachtaí atá ann cheana, lena chinntiú gur féidir spriocanna
athraitheacha an bheartais chaomhnaithe náisiúnta a bhaint amach sna blianta
amach romhainn.
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Figiúr 3.2 - Forbhreathnú ar an bpróiseas pleanála chórasach caomhnaithe (SCP) atá beartaithe
chun líonra leathnaithe MPA a phleanáil, a bhunú agus a bhainistiú.
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Pleanáil Chórasach Caomhnaithe a chur i bhfeidhm do MPAanna
na hÉireann
Tá sé i gceist go gcabhróidh na céimeanna i bpróiseas SCP le comhordú a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí éagsúla ar bhealach a léiríonn an tsolúbthacht le bheith oiriúnaitheach, agus
an struchtúr a bheith trédhearcach agus praiticiúil le cur i bhfeidhm (Figiúr 3.3).
Príomhghnéithe an phróisis is ea an tsaoráid chun faisnéis faoi chosaint atá ann cheana a
chomhtháthú, an fhéidearthacht cosaint a leathnú chuig speicis agus gnáthóga nach
gclúdaíonn an líonra atá ann cheana, agus catagóirí nua MPAanna. D’fhéadfaí suíomhanna
Natura 2000 atá ann cheana a ainmniú tuilleadh chun tacú le cuspóirí caomhnaithe breise.
Mar shampla, d’fhéadfaí cuid de SAC atá ann cheana a ainmniú mar MPA farraige dorcha nó
mar chrios gan ghlacadh.
Déantar cur síos níos mionsonraithe ar na céimeanna agus na céimeanna a bhaineann leis an
bpróiseas beartaithe sna hailt seo a leanas.

Figiúr 3.3 - Céimeanna beartaithe i bpróiseas Pleanála Chórasach Caomhnaithe d’Éirinn arna
oiriúnú ó chéimeanna a mhol McIntosh et al. (2017),236 ag taispeáint an bhaint atá ag na céimeanna
seo leis na céimeanna a shainaithnítear i bhFigiúr 3.2.
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Bosca 10: Téarmaíocht beartaithe do líonra agus sainmhínithe
MPA na hÉireann
I bhFigiúr 3.2 agus 3.3 agus sa téacs sa chuid seo a leanas tá téarmaíocht atá beartaithe do
líonra MPA na hÉireann, ar féidir a shainiú mar seo a leanas:
Téarma beartaithe

Sainmhíniú beartaithe agus nótaí míniúcháin

Spriocanna beartais

Spriocanna uileghabhálacha don líonra, arna gcur in iúl i dtéarmaí
cainníochtúla nach gá, mar shampla gealltanais idirnáisiúnta a
chomhlíonadh, timpeallacht na mara a chaomhnú agus a bhainistiú go
hinbhuanaithe, tuiscint agus maoirseacht ar an muirthimpeallacht a
chur chun cinn, srl.
Cuspóirí cainníochtúla, leathchainníochtúla nó cáilíochtúla don líonra
ina iomláine, mar shampla a bhaineann le comhleanúnachas éiceolaíoch
(m.sh. i dtéarmaí ionadaíochta, macasamhlú agus nascachta), clúdach
céatadáin agus athléimneacht (féach Roinn 3.1.1.1).
Ba cheart cuspóirí eatramhacha líonra a shocrú agus a chur faoi réir
meastóireachta agus comhairliúcháin le páirtithe leasmhara sula
dtabharfar chun críche iad.
Ráitis ina sonraítear na gnéithe atá le cosaint ag láithreán aonair agus a
leagann síos na cuspóirí atá le baint amach ina leith, mar shampla i
dtéarmaí méadú ar dhaonra nó fairsinge an cheantair, cáilíocht agus /
nó feidhm ghnáthóige, leibhéal an tsoláthair seirbhíse éiceachórais nó
luach bithchultúrtha áirithe a chothabháil, srl. Ag láithreáin a
ndearbhaítear gur tearmainn iad ó bhrúnna áirithe, d’fhéadfadh go náireofaí i gcuspóirí láithreáin eisiamh páirteach nó sonraithe torainn nó
solais, etc.
Sheachnódh an téarma seo mearbhall le ‘cuspóir caomhnaithe’ a bhfuil
brí shonrach leis faoi na Treoracha Éin agus Gnáthóg agus a úsáidtear i
gcomhthéacsanna eile le bríonna eile (féach Gluais).
An pointe ag a síníonn Aire MPA i bhfeidhm.

Cuspóirí líonra
MPA

Cuspóirí láithreáin
MPA

Ainmniú
Bearta bainistíochta

Plean bainistíochta

Rialacháin, srianta nó gníomhartha caomhnaithe nó aischurtha a
chuirtear i bhfeidhm chun gur féidir le Limistéar Muirí faoi Chosaint
(MPA) a chuspóirí suímh a bhaint amach.
D’fhéadfadh gníomhaíochtaí a bheith i gceist leo seo freisin lasmuigh de
MPAanna ar féidir leo tionchar a imirt orthu, m.sh. gníomhaíochtaí san
abhantrach i gcás MPA inbhearach.
Sraith bearta bainistíochta le haghaidh MPA ar leith.
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Céim na pleanála
3.3.4.2.1

Céim 1. An creat agus an treoir nós imeachta a bhunú

D’fhéadfadh bunú creata ainmnithe náisiúnta MPA próiseas cosúil leis an gceann a glacadh le
linn an Chreat Náisiúnta Pleanála Mara (NMPF) a fhoirmliú. I measc na ngnéithe
riachtanacha i gcreat MPA tá tiomantas polaitiúil fadtéarmach agus soiléireacht maidir le
hinniúlacht dhlíthiúil agus údarás rialachais trí shásraí reachtúla iomchuí agus soláthar
airgeadais leordhóthanach chun ionchur ó gheallsealbhóirí sa phróiseas dearaidh MPA a
chinntiú agus chun bainistíocht, monatóireacht agus forfheidhmiú líonra an MPA uair amháin
bunaithe (cf. Lundquist et al. 2015).234
Ina theannta sin, ba cheart go gcuirfeadh creat den sórt sin treoir nós imeachta agus theicniúil
shoiléir ar fáil chun rialachas agus bainistíocht chomhoibritheach ar phróiseas ainmniúcháin
agus roghnúcháin an MPA a éascú. Éilíonn rannpháirtíocht chuimsitheach an phobail
struchtúir rannpháirteacha a leagann amach rialacha soiléire rannpháirtíochta, spreagtha
agus tuisceana ar róil agus a bheith feasach ar an gcaipiteal agus ar an gcumas daonna atá ar
fáil (féach Roinn 3.2).
Teastaíonn comhaontú agus maoiniú ó chreat chun dul ar aghaidh le roghnú agus ainmniú
láithreán agus tús an phróisis. Ní mór treoir nós imeachta a chomhaontú laistigh den scéim
SCP foriomlán a glacadh, agus chun comhordú a dhéanamh ar fud na gcomhlachtaí stáit
ábhartha. Ba cheart go n-áireofaí sa chreat seo soiléiriú ar an idirghníomhú idir MPAanna
náisiúnta nua agus bainistíocht spásúil eile laistigh de MSP agus an NMPF. Ba cheart go
mbeadh foráil ann freisin le haghaidh rannpháirtíochta thar theorainneacha náisiúnta agus le
comhlachtaí réigiúnacha mar OSPAR chun comhleanúnachas réigiúnach líonraí MPA a éascú.

Moladh
Ba cheart creat náisiúnta ainmniúcháin MPA a bhunú a sholáthraíonn cinnteacht i
dtéarmaí tiomantas polaitiúil fadtéarmach, soiléireacht maidir le húdarás dlíthiúil
agus rialachais agus a leagann amach treoir nós imeachta soiléir.
Ba cheart go n-áireofaí sa chreat MPA soiléiriú ar an idirghníomhú idir MPAanna
náisiúnta nua agus bainistíocht spásúil eile laistigh de MSP agus an NMPF.
Ba cheart go mbeadh foráil sa chreat MPA freisin le haghaidh rannpháirtíochta thar
theorainneacha náisiúnta agus le comhlachtaí réigiúnacha mar OSPAR chun
comhleanúnachas réigiúnach líonraí MPA a éascú.

3.3.4.2.2

Céim 2. Geallsealbhóirí a aithint agus a bheith páirteach iontu

Beidh sé ríthábhachtach do rath an phróisis ainmniúcháin geallsealbhóirí a aithint go cuí agus
teagmháil éifeachtach a dhéanamh leo. Ba cheart páirtithe leasmhara a fhostú de réir na
bprionsabal leathan atá leagtha amach i Roinn 3.2, agus, ar mhaithe le trédhearcacht, ba
cheart go n-aithneofaí geallsealbhóirí próisis arna sainiú ag an údarás agus arna nglacadh mar
chuid den treoir nós imeachta. Ba cheart go dtabharfadh treoir den sórt sin mionsonraí ar an
gcaoi a sainítear geallsealbhóirí, pointí teagmhála, agus róil agus freagrachtaí ag céimeanna
éagsúla den phróiseas. Ba cheart go mbeadh próiseas ann chun geallsealbhóirí breise a
áireamh nuair a thagann easnaimh chun solais.
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3.3.4.2.3

Céim 3. Spriocanna beartais a bhunú, sprioc-speicis, gnáthóga
agus gnéithe eile a aithint don líonra MPA, cuspóirí eatramhacha
líonra MPA a leagan síos

Socraíonn spriocanna beartais uileghabhálacha na spriocanna leathana don líonra i dtéarmaí
ginearálta. Mar shampla, d’fhéadfadh go n-áireofaí iontu mianta ar nós speicis atá i mbaol,
faoi bhagairt agus endemic a chosaint; gnáthóga agus éiceachórais nach féidir a chur ar ais a
bhfuil tréithe uathúla acu a chosaint agus a athbhunú; ceantair a bhfuil tábhacht nádúrtha
agus chultúrtha ard acu a chaomhnú; tacú le nascacht do líonra MPA na hÉireann agus a
rannchuidiú le líonraí réigiúnacha; tearmainn agus spás a sholáthar do raonta speiceas atá ag
athrú i bhfianaise athrú aeráide; athléimneacht fhoriomlán éiceachóras agus speiceas a
neartú; chun taighde, rannpháirtíocht phoiblí agus oideachas a éascú. D’fhéadfadh
prionsabail, mar fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, a bheith mar bhonn taca acu go
sainráite, chomh maith le cineálacha cur chuige dea-chleachtais aitheanta mar an eolaíocht is
fearr atá ar fáil agus an cur chuige réamhchúraim.
Tá spriocanna beartais ag brath ar chomhthéacs an bheartais, lena n-áirítear tiomantais faoi
reachtaíocht agus comhaontuithe idirnáisiúnta, agus leibhéal agus comhdhéanamh na liostaí
speiceas agus gnáthóige a úsáidtear mar thagairt. Tá go leor oibre déanta cheana féin chun
líonra Natura 2000 a bhunú do ghnáthóga agus do speicis sna Treoracha ábhartha. Mar a
leagtar amach i Roinn 1.3, áfach, is féidir speicis agus gnáthóga sa bhreis orthu siúd atá faoi
chosaint faoi Natura 2000 a mholadh trí thagairt a dhéanamh d’fhoinsí atá ann cheana mar
Liosta OSPAR de Speicis agus Ghnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó ag Laghdú agus Liostaí
Dearga Éireannacha de speicis agus gnáthóga, agus trí comhairliúchán le saineolaithe agus
páirtithe leasmhara chun speicis agus gnáthóga a bhfuil tábhacht náisiúnta leo a aithint. Is
céim thábhachtach chun cuspóirí beartais a bhunú é dul trí phróiseas chun speicis agus
gnáthóga a bhféadfadh tábhacht chaomhnaithe a bheith faoi chosaint.
A luaithe a tháirgtear liosta iarrthóirí de speicis agus gnáthóga breise, is gá tuilleadh
mionchoigeartaithe a dhéanamh. I dTuaisceart Éireann,238 ba é an próiseas chun liostaí
speiceas agus gnáthóg a bheachtú critéir a chur i bhfeidhm ar féidir achoimre a dhéanamh
orthu:
 Bain as speicis agus gnáthóga nua-mholta atá cosanta cheana féin laistigh den líonra
atá ann.
 Measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht MPAanna mar bheart caomhnaithe do speicis
agus gnáthóga nua-mholta. Má chiallaíonn mionsonraí sonracha saolré speicis nach
bhfuil cur chuige limistéar-bhunaithe oiriúnach, nó má tá bearta eile cosúil le
bainistíocht iascaigh níos oiriúnaí, is féidir an speiceas / gnáthóg a bhaint den
bhreithniú.
 Tá gá le meastóireacht shaineolach ar speicis a mholtar ar fhorais neamhchoitianta.
Féadfaidh gaireacht déantán iarrachta suirbhéireachta, nó saincheisteanna
tacsanomaíoch le sainaithint a léiriú. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le roinnt
speiceas a eisiamh.
 Má tá sonraí easnamhach, b’fhéidir nach mbeifear in ann dul ar aghaidh le
meastóireacht ar chaomhnú an speicis. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le
speiceas a eisiamh - ach tugann sé le tuiscint freisin cá bhfuil gá le tuilleadh taighde.

Is féidir liosta de speicis agus gnáthóga breise a athbhreithniú agus a nuashonrú go rialta. Bhí
róil thábhachtacha ag liostaí den sórt sin maidir le suíomhanna nua a roghnú san UK (mar
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Ghnéithe Tosaíochta Mara, PMFanna; nó Gnéithe de Thábhacht Caomhnaithe, FOCI). Ba
cheart go dtarlódh an t-athbhreithniú ar an liosta go tréimhsiúil, mar chuid den timthriall
foriomlán athbhreithnithe agus oiriúnaithe líonra (féach Roinn 3.3.6). Feictear sampla de
phróiseas den sórt sin (cé go bhfuil cuspóir beagán difriúil leis) san Athbhreithniú
Céadbhliantúil ar Sceidil 5 & 8 d’Acht Fiadhúlra agus Tuaithe an UK 1981 a rinne an JNCC.
Sa chás seo, thug timthriall cúig bliana dóthain ama do thaighde breise ar speicis agus
gnáthóga idir timthriallta a cheadaíonn speicis agus gnáthóga atá faoi bhagairt a chur leis an
liosta go tráthúil.
Chomh maith le speicis agus gnáthóga a shainaithint, d’fhéadfaí spriocanna beartais a úsáid
chun gnéithe breisei a shainaithint ar cheart go mbeadh fócas an chlúdaigh ag an líonra
náisiúnta MPA, mar shampla réimsí a bhfuil tábhacht chultúrtha leo nó ceantair atá mar
bhonn agus taca le seirbhísí éiceachórais áirithe mar ghnáthóg éisc riachtanach (EFH) nó
tearmann a sholáthar ó bhrú áirithe.239
Ag an gcéim seo, ba cheart cuspóirí eatramhacha tosaigh líonra MPA a shocrú. Treoróidh siad
seo Céim 4 agus beidh siad faoi réir athbhreithnithe agus críochnaithe ag Céim 5.

Moladh
Ní mór spriocanna uileghabhálacha beartais a leagan síos chun leathnú líonra MPA
na hÉireann a threorú.
Ba cheart páirtithe leasmhara a aithint le linn na céime tosaigh de phleanáil leathnú
an líonra agus a bheith i dteagmháil leo le linn an phróisis. Ba cheart go mbeadh
próiseas ann chun páirtithe leasmhara breise a áireamh nuair a thagann easnaimh
chun solais.
Ba cheart próiseas chun speicis, gnáthóga agus gnéithe eile a bhfuil tábhacht
chaomhnaithe leo ach nach bhfuil faoi chosaint faoi láthair a bhunú agus a chur i
bhfeidhm go luath. Ba cheart go mbeadh an próiseas seo bunaithe ar na bearnaí a
shainaithnítear sa tuarascáil seo agus critéir shocraithe a úsáid chun speicis agus
gnáthóga a áireamh ar liosta comhdhearcadh sa deireadh.

Úsáidtear ‘gné mhuirí’ anseo mar théarma uileghabhálach a d’fhéadfadh tagairt do speiceas, gnáthóg, seirbhís
éiceachórais, limistéar faoi strus íseal nó aon cháilíocht eile inaitheanta a bhaineann le luach caomhnaithe (úsáid
beagán níos leithne é seo ná an úsáid a bhain cinn eile as, cosúil leis an gComhchoiste um Chaomhnú an Dúlra, lch
123).
i
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Roghnú láithreán
3.3.4.3.1

Céim 4. Sonraí a bhailiú agus a athbhreithniú; bearnaí agus laigí a
aithint

Chun spriocanna beartais a aistriú go caomhnú éifeachtach teastaíonn meastóireachtaí níos
mionsonraithe ar an gcosaint atá bainte amach ag an líonra reatha, ar bhearnaí agus laigí i
gclúdach an líonra agus sa chomhthéacs socheacnamaíoch agus na brúnna atá ag gníomhú ar
an timpeallacht mhuirí. Is féidir stádas an líonra atá ann a achoimriú trí mheastóireachtaí ar
chomhleanúnachas éiceolaíoch a úsáid (féach Roinn 3.1.1.2.1).
Is cleachtadh teicniúil é iniúchadh ar chomhleanúnachas éiceolaíoch an líonra atá ann,
bunaithe ar léarscáileanna atá ann cheana de speicis, gnáthóga agus láithreáin chosanta féach Cuid 3.1.1.2.1 le haghaidh sonraí. Ba cheart go gcuimseodh suíomhanna cosanta sa
chomhthéacs seo suíomhanna Natura 2000 atá ann cheana agus atá beartaithe, aon láithreáin
eile atá ainmnithe chun críocha caomhnaithe limistéar-bhunaithe, agus OECManna a
d’fhéadfadh a bheith ann freisin (Féach Bosca 2 agus Roinn 3.6.2). Dá bhrí sin tá suíomhanna
san áireamh iad siúd a úsáidtear chun clúdach ceantair líonra MPA na hÉireann a ríomh le
haghaidh meastacháin náisiúnta caighdeánaithe ar limistéar muirí atá faoi chosaint mar a
leagtar amach i Roinn 3.6.2. Is féidir critéir oiriúnacha a bhaint as prionsabail dearaidh JNCC
mar thacaíocht do líonra atá comhleanúnach ó thaobh na héiceolaíochta de (Tábla 3.4, Roinn
3.1.1.2.1) agus is féidir méadrachtaí a ghiniúint do gach ceann de na critéir seo.175
Tá prionsabail dearaidh eile atá le fáil i dTreoir Líonra Éiceolaíoch Chrios Caomhnaithe Mara
JNCC,240 amhail leibhéal na cosanta nó leochaileachta, ábhartha maidir le roghnú láithreán,
ach níos lú ná sin don iniúchadh tosaigh ar chomhleanúnachas éiceolaíoch. Ba cheart don
iniúchadh crostagairt a dhéanamh freisin le suíomhanna atá ainmnithe lasmuigh d’uiscí na
hÉireann (lena n-áirítear OSPAR, Natura 2000, ABNJ, Eagraíochtaí Réigiúnacha
Bainistíochta Iascaigh (m.sh. NEAFC) agus MPAanna an UK) toisc go bhféadfadh tionchar a
bheith acu seo ar léirmhíniú critéar mar nascacht agus macasamhlú, a mbíonn tionchar acu
freisin ar athléimneacht. .
Ní mór sonraí fairsinge agus faisnéis cháilíochtúil a bhailiú agus a chomhordú freisin ionas
gur féidir machnamh a dhéanamh ar na cúinsí socheacnamaíocha agus cultúrtha agus nádúr,
dáileadh agus déine na mbrúnna reatha agus amach anseo a mheas.
Aithnítear go bhfuil go leor sonraí ábhartha ann agus go mbailítear iad i réimse leathan
comhthéacsanna. B’fhiú go mór na foinsí agus na sonraí seo a aithint agus na córais láraithe a
bhunú chun iad a rochtain agus a chomhcheangal le formáidí idir-inoibrithe.

Moladh
Ba cheart sonraí fairsinge éiceolaíochta, comhshaoil, socheacnamaíocha agus
cultúrtha a bhailiú, a chomhordú agus a shintéisiú chun cosaint an líonra reatha a
mheas agus bearnaí, laigí agus brúnna lárnacha a aithint agus mar sin bonn eolais
a chur faoi chinntí faoi chuspóirí agus chur chuige maidir leis an líonra a leathnú.
Ba cheart córas láraithe a bhunú chun comhleanúnachas agus éifeachtúlacht
bhailiú agus úsáid sonraí a uasmhéadú.
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3.3.4.3.2

Céim 5. Socraigh cuspóirí líonra MPA

Nuair a bheidh an t-iniúchadh ar chomhleanúnachas éiceolaíoch críochnaithe agus faisnéis ar
fáil faoi chúinsí socheacnamaíocha agus cultúrtha ábhartha agus príomhbhrú, bíonn an
comhthéacs ann le plé faoi chuspóirí an líonra do chéim d’ainmniúchán MPA. Cuirfidh an tiniúchadh ar chomhleanúnachas éiceolaíoch béim ar laigí i líonra MPA na hÉireann maidir
leis na gnáthóga, na speicis agus na gnéithe eile sin a mheastar, agus molfaidh sé réimsí le
haghaidh feabhsúchán ar féidir leis na páirtithe leasmhara go léir a mheas mar chuspóirí
eatramhacha líonra. Ar mhaithe le trédhearcacht, a bunaíodh in áit eile sa doiciméad seo mar
ghné thábhachtach de phróiseas ainmniúcháin éifeachtach, ba cheart torthaí an iniúchta ar
chomhleanúnachas éiceolaíoch, ag aibhsiú láidreachtaí agus laigí an líonra, agus cuspóirí
eatramhacha an líonra, a chur ar fáil go poiblí. Is féidir go bhfaighidh an próiseas seo gnéithe
muirí nach bhfuil ionadaíocht acu ar an líonra, rud a thabharfadh le tuiscint gur tosaíocht do
ghnéithe den sórt sin suíomhanna mac léinn macasamhlaithe agus inmharthana a
shainaithint. Is féidir gach gné mhuirí a rangú i gcoinne gnéithe eile maidir leis na méadrachtaí
iniúchta comhleanúnachais éiceolaíoch. Is cosúil nach dócha, áfach, go mbeidh rangú soiléir
ar na gnéithe mara go léir ar fud méadrachtaí ar leithligh, agus b’fhéidir go mbeidh tuilleadh
taighde ag teastáil ó go leor méadrachtaí líonra (m.sh. tábhacht na nascachta do speicis
áirithe).
3.3.4.3.3

Céim 6. MPAanna nua a aithint agus a roghnú

Tá sé dúshlánach sraith ionadaíoch limistéar a roghnú chun bithéagsúlacht a chaomhnú thar
limistéir gheografacha fhairsinge a thacaíonn le go leor speiceas.241 Tá sé i gceist ag Céim 4 an
stádas líonra atá ann cheana agus na ceantair is laige a shoiléiriú chun bonn eolais a chur faoi
roghnú láithreán. D’fhéadfadh go mbeadh feabhas ar ghnéithe mara éagsúla i méadracht
chomhleanúnachais amháin (m.sh. macasamhlú), ach ní ceann eile (m.sh. leordhóthanacht).
Ní mór iniúchadh a dhéanamh ar chásanna caomhnaithe, lena n-áirítear meastacháin ar
chomhbhabhtálacha idir spriocanna éagsúla, chun an dóigh ar dócha go n-aistreofar
spriocanna beartais go MPAanna féideartha. Tá athróga agus brúnna socheacnamaíocha
ábhartha freisin maidir leis na luachanna a bhaineann le láithreáin éagsúla. I roinnt cásanna,
féadfar riachtanas a shainaithint le haghaidh píosa taighde ar leith (m.sh. anailís nascachta do
speiceas ar leith) is féidir a chríochnú laistigh den chreat ama chun láithreán a shainaithint.
Éilíonn roghnú MPAanna nua cothromú idir cuspóirí éagsúla líonra MPA agus tionchair
dhiúltacha shóisialta agus eacnamaíocha a íoslaghdú agus na buntáistí foriomlána a
uasmhéadú. Ag brath ar na luachanna agus na cásanna a úsáidtear, is dócha go mbeidh réimse
leathan roghanna ann. Forbraíodh roinnt uirlisí bogearraí chun tacú le cásanna spásúla
malartacha a shainaithint chun ceantair chaomhnaithe a roghnú a chomhlíonann cuspóirí
áirithe agus coinbhleachtaí le gníomhaíochtaí daonna atá ann cheana a íoslaghdú. I measc na
n-uirlisí tacaíochta pleanála caomhnaithe córasacha is aitheanta tá Marxan, PrioritzR agus
Zonation, a úsáideann straitéisí éagsúla mar roghnú atriallach, ríomhchlárú líneach agus
anneálú insamhalta.234,241 Is féidir na huirlisí tacaíochta pleanála seo a úsáid chun iniúchadh
a dhéanamh ar a bhfuil indéanta do cheann ar bith Leathnú líonra MPA agus ba cheart é a
úsáid chun roghanna le páirtithe leasmhara a iniúchadh.
Tá sé beartaithe go mbeidh an tástáil scéil atá beartaithe solúbtha. Féadfar roinnt cuspóirí
líonra a bhaint amach trí na réimsí oiriúnacha móra gan damáiste a shainaithint agus na cinn
is fearr a léiríonn an ghné a roghnú, gan gá le huirlisí bogearraí. Féadfar cuspóirí líonra a
chomhcheangal más féidir sineirgí a bheith eatarthu (m.sh. gnéithe peiligeacha agus
beantacha ar díol spéise iad sa réimse céanna). Nuair a úsáidtear bogearraí pleanála
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caomhnaithe, tá go leor roghanna ann maidir leis an gcaoi a sonraítear comhbhabhtálacha
agus maidir le líon na gcineálacha sonraí atá san áireamh. D’fhéadfadh go dtarlódh
comhbhabhtálacha idir cuspóirí éagsúla líonra agus / nó an poitéinseal le haghaidh costas agus
sochar i dtéarmaí gníomhaíochta sochaíocha agus eacnamaíocha. Ní sholáthraíonn bogearraí
pleanála caomhnaithe freagra ceart amháin; soláthraíonn sé réitigh fhéideartha, bunaithe ar
na cuspóirí ionchuir agus ar chomhbhabhtálacha, a fhilleann sé mar chealla raster i gcreat GIS.
Féadann bogearraí pleanála caomhnaithe iliomad sraitheanna spásúla faisnéise a mheas ag an
am céanna agus critéir a ionchorprú amhail méid agus fad teorann na limistéar cosanta.
Féadann sé sonraí agus fianaise chontrártha a mheá ar bhealach níos oibiachtúla ná cinneadh
na saineolaithe, go háirithe i gcás go bhfuil cásanna casta. Mar sin féin, beidh breithiúnas agus
comhairliúchán i gceist leis an bpróiseas foriomlán chun bogadh ó bhunú an chomhthéacs
agus na bearnaí go dtí cuspóirí eatramhacha agus comhaontaithe líonra MPA agus i dtreo
babhta ainmniúchán láithreán.
Céim 6A. Roghnaigh MPAanna líonra-dhírithe bunaithe ar phleanáil caomhnaithe (MPAanna
beartaithe ‘Cineál A’)
Mar thoradh ar chéimeanna 4 agus 5 go sainráite tá tacar suíomhanna a mholtar chun cuspóirí
comhaontaithe líonra an MPA a chomhlíonadh agus a bheith mar bhunús do mholtaí MPA
Cineál A.
Céim 6B. Athbhreithniú a dhéanamh ar thograí bunaithe ar shuíomhanna aonair (MPAanna
beartaithe ‘Cineál B’)
Tá pleanáil chórasach caomhnaithe dírithe ar airíonna tacair limistéar cosanta (McIntosh et
al. 2017). Féadann fócas den sórt sin ar airíonna foriomlána líonra a chiallaíonn go ndéantar
dearmad ar luachanna aonair a bhaineann go sonrach le suíomh. Ní féidir go leor luachanna
a bhaineann go sonrach le suíomh a mheas trí chomhbhabhtálacha algartamacha. Mar
shampla, féadfaidh pobal áitiúil luach faoi leith a chur ar fhéiniúlachtaí ina gceantar atá
múnlaithe ag stair, cultúr agus tírdhreach nó d’fhéadfadh éiceachóras áitiúil a bheith mar
bhonn agus thaca ag seirbhís éiceachórais ar leith a bhfuil luach ar leith ag baint leis an
limistéar m.sh. i dtéarmaí cosanta ó thuilte nó mar limistéar plandlainne iascaigh. Ar an gcaoi
chéanna, d’fhéadfadh roinnt suíomhanna a bheith oiriúnach go sainiúil lena n-ainmniú mar
‘chúlchiste dorcha’ (féach Roinn 1.3), le haghaidh athléimneacht éiceolaíoch (m.sh.,
maolánach ó aigéadú nó mar chloch chéim aeráide) nó chun críocha taighde nó oideachais.
Mar sin, ní bheadh an láithreán inmhalartaithe le suíomhanna eile dá samhail toisc go
mbaineann an sochar go sonrach le suíomh áirithe. Molaimid mar sin, i dteannta leis an gcur
chuige gréasán-bhunaithe a thuairiscítear thuas, gur cheart cuireadh a thabhairt do
ghníomhaireachtaí stáit, comhairlí áitiúla, grúpaí pobail agus tríú páirtithe MPAanna a
mholadh faoi threoirlínte a fhorbraíodh do chur chuige aonair bunaithe ar an suíomh (Bosca
11).
Beidh tacaíocht acmhainní soiléir ag teastáil ó MPAanna atá ainmnithe le haghaidh trialach
nó tionscnamh athchóirithe le haghaidh monatóireachta agus amlíne le haghaidh cinntí i
dtaobh ar cheart leanúint den idirghabháil caomhnaithe. I gcás MPA oiriúnaitheach nó
soghluaiste, bheadh timthriall monatóireachta, athbhreithnithe agus cinnidh den sórt sin
riachtanach freisin. Tá an tsolúbthacht seo réasúnta nua do MPAanna, ach mar a leagtar
amach i Roinn 3.1.1.4.4, tá cásanna ann inar féidir leis an gcur chuige seo cur go mór leis.
D’fhéadfadh go mbeadh na breithnithe céanna oiriúnach do MPAanna faoi stiúir an phobail
cé go bhfuil sé deacair a bheith saintreorach toisc go bhféadfadh tionscnaimh na bpobal éagsúil
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a bheith éagsúil agus go gcaithfí iad a mheas ar bhonn cás ar chás. Mar shampla, d’fhéadfadh
pobal a bheith dírithe ar leibhéal áirithe ainmnithe mar limistéar buan gan ghlacadh nó
b’fhéidir gur mhaith leo srian fearas iascaireachta áitiúil a iniúchadh mar thriail
thurgnamhach. B’fhéidir go gcaithfear aird ar leith a thabhairt ar bhealaí chun MPAanna faoi
stiúir an phobail a chothú, a bhféadfadh tacaíocht stáit a bheith ag baint leo go pointe áirithe.
Caithfear machnamh cúramach a dhéanamh ar na treoirlínte a fhorbraítear do chuid de na
forais aonair atá bunaithe ar an suíomh maidir le gnéithe cosúil le cumhacht pholaitiúil,
cothromas agus ionadaíocht, agus rochtain ar shonraí. Mar shampla, ciallaíonn breithniú na
héagsúlachta bithchultúrtha machnamh ar na tuairimí agus na guthanna atá le cloisteáil.
D’fhéadfadh sé go n-aontófaí roinnt MPAanna gan mórán plé nó deacrachta; seans go mbeidh
turas i gceist le cuid eile a thógfaidh roinnt ama agus idirphlé níos fairsinge. Soláthraíonn
scálaí ama inathraithe údar eile le próiseas ar leithligh a bhunú do chaomhnú aonair bunaithe
ar an láithreán. Mar sin féin, ba cheart go n-oibreodh an próiseas timthriallach chun MPAanna
aonair atá bunaithe ar an láithreán a oibriú ar an tréimhsiúlacht chéanna agus a bhaineann le
tograí Cineál A, chun béim a leagan ar an tábhacht chéanna a ghabhann leis an dá phróiseas.
Ligfeadh próiseas ilbhealaigh chun MPAanna a mholadh éagsúlacht cineálacha cur chuige
agus réasúnaíocht a aithint agus a éascú. Bheadh sé seo cosúil le cineálacha cur chuige a
ghlactar in áiteanna eile (m.sh. Albain) agus chuirfeadh sé ar chumas tionscnamh mar an
ceann a thuairiscítear i mBosca 12. Níl aon chúis ann nach bhféadfadh ainmniúcháin bhreise
na hainmniúcháin atá ann a fhorleagan. Mar shampla, d’fhéadfadh pobal áitiúil limistéar gan
ghlacadh a mholadh laistigh de SAC atá ann cheana féin nó i limistéar ina n-oibríonn cuspóirí
bainistíochta iascaigh taobh leis na cuspóirí caomhnaithe. Ar ndóigh tacóidh tionscnaimh
áitbhunaithe leis an líonra níos leithne, cé go bhfuil an aidhm sainiúil do shuíomh ar leith,
agus, de réir a n-ainmnithe, rannchuideoidh tionscnaimh aonair bunaithe ar láithreáin le
hiniúchtaí ina dhiaidh sin ar chomhleanúnachas éiceolaíoch an líonra iomláin.

Moladh
Ba cheart cuspóirí maidir le líonra MPA a leathnú a chomhaontú a oiread agus is
féidir le páirtithe leasmhara, agus an fhaisnéis ó iniúchtaí ar an líonra atá ann a
chomhcheangal le tástáil cásanna.
Ba cheart próiseas a fhorbairt chun MPAanna láithreán-bhunaithe aonair a
mholadh atá inrochtana ag na páirtithe leasmhara go léir.
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Bosca 11: Forais agus prionsabail fhéideartha chun MPAanna
láithreán-bhunaithe aonair a mholadh
I measc na bhforais chun MPA aonair bunaithe ar an láithreán a mholadh tá:


Feidhm nó seirbhís shonrach éiceachórais áitiúil a chosaint



Éagsúlacht bhithchultúrtha a chosaint



Ionadaíocht a dhéanamh do thionscnamh faoi stiúir an phobail a bhfuil sé mar
aidhm aige stádas caomhnaithe an láithreáin chosanta a fheabhsú



Buntáistí sonracha a bheith agat a bhaineann le hinnealtóir éiceachórais a chosaint.



Speiceas soghluaiste nó gnáthóg dhinimiciúil a chosaint le MPA soghluaiste.



Crios ísealbhrú a bhunú nó a chosaint (m.sh. farraige dorcha nó ciúin).



Limistéar a dhíriú ar athléimneacht éiceolaíoch a chosaint (m.sh. láithreán
maolánach ó aigéadú nó cloch chéim aeráide).



Gné aigéaneolaíoch shonrach agus na feidhmeanna éiceolaíocha gaolmhara agus an
bhithéagsúlacht a chosaint



Trialacha turgnamhacha a éascú lena n-áirítear gnáthóga a athchóiriú nó rialachán
trialach mar chrios gan ghlacadh.

D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh i bprionsabail na cinnteoireachta:


Is féidir níos mó ná cúis amháin a thabhairt chun MPA nua a mholadh, ach is leor
cúis amháin.



Ba cheart go léireodh an fhianaise a theastaíonn chun tacú leis an togra na forais
shonracha atá san áireamh i dtogra MPA. Mar shampla, is dóichí go mbeidh argóintí
comhleanúnachais bunaithe ar uirlisí pleanála caomhnaithe, struchtúr géiniteach
daonra agus / nó samhlacha scaipthe larbha. Ba cheart seirbhís nó feidhm
éiceachórais a mheas agus a thaispeáint, mar shampla trí fhianaise ar mhodhnú
ualach cáithníneach nó patrúin creimthe tonn-tiomáinte áitiúla. Is féidir MPAanna
farraige dorcha a bhunú (agus monatóireacht a dhéanamh orthu) ar bhonn sonraí
braiteoirí solais.



Ba cheart go léireodh togra MPA an próiseas chun geallsealbhóirí a aithint agus ba
cheart go n-aithneodh sé na tionchair dhóchúla ar gheallsealbhóirí agus ar thionchair
eile ar an gcomhshaol (m.sh. díláithriú gníomhaíochtaí). Ba cheart go leanfadh
teagmháil le páirtithe leasmhara na prionsabail a bunaíodh i Roinn 3.2.4.

Ba cheart go míneodh togra MPA conas a thabharfaidh bainistíocht agus monatóireacht an
láithreáin aghaidh ar na haidhmeanna luaite agus cá luíonn acmhainní agus freagrachtaí na
míreanna sin.
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Bosca 12: Cuan Lamlash - cás-staidéar ar chosaint mara faoi
stiúir an phobail
Bhunaigh tumadóirí áitiúla ar Oileán Arainn i gCluaidh Iontaobhas Phobal Mara Árainn
(COAST) i 1995 mar fhreagairt ar athruithe a fheictear i mbithéagsúlacht ghrinneall na
farraige agus i gcaillteanas daonraí éisc tráchtála. Thosaigh an grúpa pobail seo ag dul i
dteagmháil le grúpaí áirithe iascairí agus ag obair i dtreo aidhm limistéar gan chosaint a
thógáil i gCuan Lamlash. Chuir grúpaí tumadóirí fianaise ar an suíomh le chéile agus trí
eolaíocht saoránach agus trí chomhoibriú le hinstitiúidí tríú leibhéal. Sa bhliain 2008, tar éis
comhairliúcháin phoiblí ina raibh 99% de 675 freagra dearfach, bhunaigh Rialtas na hAlban
limistéar cosanta muirí 2.67 km2 gan aon ghlacadh i gCuan Lamlash. Ní raibh anseo ach an
dara cúlchiste muirí gan aon ghlacadh san UK. Léirigh monatóireacht ó ainmníodh
aisghabháil ar ghnáthóg agus speicis ghrinneall na farraige, lena n-áirítear méaduithe ar
muiríní agus gliomaigh. Bunaíodh ‘South Arran MPA’ i bhfad níos mó ina dhiaidh sin in 2014
agus chosain sé limistéar mór de chuid theas an oileáin ina dhiaidh sin. Tá grinneall na
farraige ag téarnamh, tá taighde ar bun agus tá turasóirí ag tabhairt fianaise ar na torthaí i
bhfoirgneamh tiontaithe a cheadaíonn rochtain iargúlta ar an tionscadal.
https://www.arrancoast.com/
https://ffi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=70448e12ec3c45139beca33
dfc990b7a
Stewart B.D., Howarth L.M., Wood H., Whiteside K., Carney W., Crimmins É., O’Leary B.C.,
Hawkins J.P., Roberts C.M. 2020. Marine Conservation Begins at Home: How a Local
Community and Protection of a Small Bay Sent Waves of Change Around the UK and
Beyond. Frontiers in Marine Science 7, 76

Cur i bhfeidhm, bainistíocht, monatóireacht agus athbhreithniú
3.3.4.4.1

Céim 7. Cuspóirí láithreáin agus bearta bainistíochta MPA a
fhorbairt

Is iad aidhmeanna na bpróiseas líonra-dhírithe (Cineál A) agus próisis aonair bunaithe ar an
láithreán (Cineál B) tograí láithreáin a fhorbairt bunaithe ar aidhmeanna beartais
uileghabhálacha. Is forbairt ar chuspóirí comhaontaithe líonra MPA iad tograí Cineál A. Ba
cheart go mbeadh nasc trédhearcach idir cuspóirí líonra MPA agus sainaithint suíomhanna ar
leith mar thoradh ar an bpróiseas tástála cásanna agus comhairliúcháin le páirtithe leasmhara.
Ba cheart go dtiocfadh tograí suímh le cuspóirí suímh MPA inaitheanta mar thoradh ar
phróisis Chineál A agus Cineál B. Má tá cuspóirí láithreán an MPA soiléir, ba cheart go mbeifí
in ann bearta oiriúnacha a chomhaontú maidir le bainistíocht láithreán. B’fhéidir go mbeadh
sé indéanta agus inmholta treoirlínte uileghabhálacha a fhorbairt a léiríonn na bearta
bainistíochta a mholtar le haghaidh gnéithe muirí agus próisis éiceachórais éagsúla. Tá sé
riachtanach freisin go bhfuil acmhainní i bhfeidhm chun seasamh le haon rialacháin a
bunaíodh. Cáineadh roinnt clár de limistéir chosanta as láithreáin a ainmniú gan bainistíocht
shoiléir a bheith i bhfeidhm (‘páirceanna páipéir’), lena n-áirítear gnéithe suntasacha den
phróiseas ainmniúcháin MCZ i Sasana.172 D’fhéadfaí an bhearna seo a dhúnadh trí bhreis
faisnéise agus tiomantais maidir le bainistíocht beartaithe a áireamh ag céim an togra. Cuirtear
sonraí faoin bpróiseas atá beartaithe chun bearta bainistíochta a chinneadh chun cuspóirí
láithreáin MPA a bhaint amach i láthair i Roinn 3.3.5.2 thíos.
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3.3.4.4.2

Céim 8. Ainmnigh MPAanna nua

Ba cheart go mbeadh ainmniú foirmiúil faoin reachtaíocht ábhartha i ndiaidh comhairliúcháin
phoiblí ar na tograí deiridh do MPAanna. Chun damáiste faille a sheachaint do ghnéithe
spéisiúla le linn ullmhúcháin le haghaidh ainmniúcháin, ba cheart go mbeadh MPAanna
iarrthóra faoi réir an leibhéal céanna cosanta agus atá ag láithreáin iomlána, ar an mbealach
céanna a bhíonn SACanna is iarrthóirí.
3.3.4.4.3

Céim 9. Bainistigh agus monatóireacht ar gach MPA sa líonra

Tar éis iad a ainmniú, teastaíonn bainistíocht agus monatóireacht acmhainní le hacmhainní
oiriúnacha chun a fháil amach an bhfuil cuspóirí láithreáin MPA á mbaint amach agus chun
bearta bainistíochta oiriúnaitheacha a threorú mar is cuí.234 Pléitear cuir chuige maidir le
bainistíocht agus monatóireacht i Roinn 3.3.5 thíos.
3.3.4.4.4

Céim 10. Déan athbhreithniú tréimhsiúil ar ainmniú líonra agus
bainistíocht MPA agus déan oiriúnú de réir mar is cuí

Athróidh an comhthéacs socheacnamaíoch, cultúrtha agus beartais do MPAanna na hÉireann
le himeacht ama. Is féidir le dea-chleachtas idirnáisiúnta teacht chun cinn agus is féidir
ceachtanna a fhoghlaim ó bhainistíocht agus monatóireacht ar MPAanna náisiúnta. B’fhéidir
go gcaithfear athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar liosta na speiceas, na ngnáthóg agus
na ngnéithe eile, agus na bpróiseas éiceachórais atá le cosaint, mar d’fhéadfaí a aithint go raibh
gá le speicis agus gnáthóga nár cuireadh san áireamh roimhe seo a chaomhnú nó a athchóiriú.
Is dóigh go n-athróidh an limistéar iomlán atá faoi chosaint mar gheall ar luas athraitheach
dóchúil aitheantais agus togra MPA Cineál A agus Cineál B. Tiocfaidh eagraíochtaí nua
geallsealbhóirí chun cinn agus b’fhéidir go scoirfidh eagraíochtaí eile de bheith ann. Dá bhrí
sin, ba cheart go mbeadh próiseas iomlán an MPA atriallach, le hathbhreithnithe tréimhsiúla
ar aidhmeanna agus treoir reatha beartais, liostaí de gheallsealbhóirí, iniúchtaí ar
chomhleanúnachas éiceolaíoch líonra, athruithe ar chuspóirí líonra, tograí le haghaidh
MPAanna nua agus athruithe ar phleananna bainistíochta (Figiúr 3.2).
Éascóidh aiseolas agus meastóireacht arís agus arís eile agus socrú spriocanna líonra dul chun
cinn atriallach i dtreo spriocanna beartais rialtais fadtéarmacha (m.sh. méid an chlúdaigh faoi
2030) agus cinnteoidh sé gur féidir iad a bhaint amach.
Ligfidh sé freisin an líonra a choigeartú go tréimhsiúil mar fhreagairt ar athrú aeráide más gá.
Déantar an próiseas athbhreithnithe atá beartaithe a mheas níos mionsonraithe i Roinn 3.3.6
thíos.

Moladh
Chun damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann do ghnéithe spéisiúla a sheachaint le
linn ullmhúcháin le haghaidh ainmniúcháin, ba cheart go mbeadh MPAanna
beartaithe faoi réir an leibhéal céanna cosanta agus atá ag láithreáin iomlána.
Ba cheart go mbeadh an próiseas ainmniúcháin atriallach, rud a éascódh breithniú
tréimhsiúil ar spriocanna beartais athbhreithnithe nó nua, athruithe i gcomhthéacs
comhshaoil, socheacnamaíoch, cultúrtha nó beartais, éabhlóid an chleachtais
idirnáisiúnta is fearr agus ceachtanna a foghlaimíodh ó bhainistíocht agus
monatóireacht ar MPAanna na hÉireann.
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Bainistíocht agus monatóireacht
Breithmheas ar chur chuige éagsúil i leith bhainistíocht MPA
Tá timpeallacht na mara ilchineálach, le héagsúlacht i strusanna comhshaoil agus brúnna
antrapaigineacha a théann i bhfeidhm ar speicis agus gnáthóga éagsúla ar bhealaí éagsúla i
gcomhthéacsanna éagsúla (Roinn 1.1.4).242 Chun brúnna ar ghnéithe mara a mhaolú, is
féidir rialacháin éagsúla a bheith ag MPAanna, ó thoirmeasc ar aon ghníomhaíochtaí
daonna, go criosú nó rialacha d’earnálacha ar leith amháin. Tá roinnt creataí aicmithe do
MPAanna i bhfeidhm, lena n-áirítear sonraíocht gníomhaíochtaí a cheadaítear nó a
dtoirmisctear i gcatagóir ar leith de MPA. Is suntasaí ina measc seo an creat IUCN le seacht
gcatagóir cosanta,243 agus le déanaí creat simplithe a mholtar sa Treoir MPA,65 le faisnéis faoi
cé acu de cheithre leibhéal eastósctha agus tionchair a cheadaítear.
Tá an fhéidearthacht ann, agus an cinneadh á dhéanamh maidir leis an gcur chuige atá le
glacadh le haghaidh MPA nó líonra MPAanna ar leith, go mbeadh sé tairbhiúil ó thaobh
faisnéise de machnamh a dhéanamh ar éifeachtacht na bealaí cur chuige éagsúla, i
gcomhthéacsanna eile. Mar sin féin, níl sé éasca an mheastóireacht shistéamach ghinearálta a
dhéanamh i leith bealaí cur chuige bainistíochta éagsúla (agus comparáidí i gcoinne an choisc
ar an ngabháil san áireamh leis sin). B’fhearr glacadh le creat macasamhlaithe um thioncharroimh-iar-cóimheasa (BACI), más féidir, agus láithreáin macasamhlaithe áirithe a bheith ann
ina bpléitear scéimeanna bainistíochta éagsúla ionas go mbeifear in ann teacht ar chonclúidí
dochta. Tá sé deacair, ó thaobh na lóistíochtúla de, ionramhálacha éiceolaíocha leanúnacha a
dhéanamh ar fud láithreán macasamhlaithe. Tá sé deacair, dá bharr, measúnú a dhéanamh ar
an gcaoi a bhféadfadh torthaí a bheith éagsúil idir anaclann atá go hiomlán faoi chosaint, nó
gur anaclann cosc ar an ngabháil atá ann, agus ceann a dhéantar é a bhainistiú de réir córais
ina ndéantar an toiliú a mheas go hiomchuí, mar gheall ar easpa sonraí iomchuí a bheith ann
agus mar gheall ar an tslí a bhfuil na láithreáin éagsúil agus uathúil, rud a fhágann go mbíonn
sé deacair fíorais ghinearálta a lua ina leith. Mar sin féin, tá roinnt MPAanna measartha ann
anois, idir cinn Eorpacha agus cinn idirnáisiúnta araon, agus raon níos leithne de chásanna
bainistíochta i gceist i ndáil le gnáthóga agus speicis atá cosúil leo siúd atá le fáil in uiscí na
hÉireann chun tuiscint a bheith againn ar cad is féidir linn a bheith ag súil le bheith in ann a
bhaint amach leis an mbainistíocht (m.sh. Oileán Mhanann, Cuan Lyme, Árann, Lundy). Bhí
MPAanna cladaigh sna láithreáin sin go léir, agus fianaise iontu go léir ar athshlánú de chineál
éigin (m.sh. i maidir leis an mbithéagsúlacht, sláine ghrinneall na farraige, gnáthóg
riachtanach éisc a bheith ann, an bhithmhais, an bhisiúlacht, an líon, dlúis, srl.).
Cé go bhfuil sé deacair torthaí na gcreataí bainistíochta malartacha a chur i gcomparáid lena
chéile, tá fianaise níos fearr ann maidir le rath straitéisí bainistíochta aonair i gcoibhneas leis
an staid neamhbhainistithe. Mar shampla, measadh gur dócha go mbeadh sé tairbheach
toirmeasc a chur ar gach cineál iascaireachta bunaithe ar 29 staidéar, measadh gur dócha go
mbeadh sé tairbheach roinnt srianta iascaireachta a thabhairt isteach bunaithe ar cheithre
staidéar, agus measadh gur dócha go mbeadh córas criosaithe srianta gníomhaíochta
tairbheach bunaithe ar 13 staidéar.i Rinne Sciberras et al (2013) athbhreithniú ar an
bhfianaise a bhí ar fáil agus tháinig siad ar an gconclúid gur dóigh go soláthróidh rialacháin
iascaigh ‘gan aon ghlacadh’ torthaí éiceachórais níos fearr ná ceantair atá faoi chosaint i bpáirt,
ach d’aithin siad go dtugann ceantair atá faoi chosaint i bpáirt buntáistí i dtéarmaí dlús
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méadaithe agus bithmhaise éisc agus go raibh siad uirlis luachmhar, go háirithe i réimsí nach
bhfuil sé iomchuí gach gníomhaíocht a eisiamh ar chúiseanna socheacnamaíocha nó
polaitiúla.244
Maidir le suíomhanna Natura 2000, seachas tacar leathan gníomhaíochtaí atá toirmiscthe a
shonrú, éilíonn na Treoracha Éin agus Gnáthóg measúnuithe ar cibé an ndéanfaidh
gníomhaíochtaí ar leith dochar do na gnéithe ar ainmníodh an láithreán dóibh. Déantar na
measúnuithe seo faoin bprionsabal réamhchúraim gur cheart bearta a dhéanamh chun
gníomhaíocht a shrianadh fiú mura bhfuil cinnteacht eolaíoch iomlán ann maidir lena
tionchar (féach Gluais). Sonraítear an cur chuige maidir le meath ar ghnáthóga agus speicis ar
láithreáin Natura 2000 a aithint agus a sheachaint in Airteagal 6 den Treoir maidir le
Gnáthóga; cé gur cur chuige bunaithe ar limistéar é seo, tá an próiseas Measúnaithe Cuí (AA)
cosúil leis an EIA agus SEA, ach tá toradh ceangailteach ó thaobh dlí ag AA. Tar éis AA, is féidir
le tionscadal nó plean dul ar aghaidh má tá torthaí AA neamhurchóideacha ach má choisctear
iad mura bhfuil.
Maidir leis an líonra reatha de láithreáin Natura 2000, bhí iascaigh, dobharshaothrú agus
gníomhaíochtaí eile ar na suíomhanna roimh ainmniú na suíomhanna seo mar SACanna agus
SPAanna. Tá an próiseas chun na gníomhaíochtaí seo a bhainistiú ionas go mbainfear cuspóirí
caomhnaithe ar siúl go leanúnach. Níor tugadh isteach aon bhearta foriomlána a bhí ag brath
ar na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh leanúint ar aghaidh agus cé nach bhféadfadh. Déanann an
próiseas bainistíochta breithniú ar na cuspóirí caomhnaithe ar na suíomhanna seo, conas a
d’fhéadfadh gníomhaíochtaí éagsúla dul i bhfeidhm ar bhaint amach na gcuspóirí seo agus ar
an mbonn sin moltar cé na gníomhaíochtaí is féidir leanúint ar aghaidh mar atá, cibé an féidir
maolú a dhéanamh agus mura féidir, nár cheart leanúint de na gníomhaíochtaí. Is éard atá i
gceist leis an bpróiseas seo riosca a mheas trí úsáid a bhaint as fianaise ó litríocht nó go díreach
ó staidéir laistigh de na suíomhanna agus freisin, ós rud é go mbíonn éiginnteacht ann i gcónaí
maidir le measúnú riosca, ó mhonatóireacht leanúnach ar stádas caomhnaithe.
Is é an riachtanas, mar atá leagtha síos in Airteagal 6.2 den Treoir maidir le Gnáthóga, meath
nó cailliúint ionracais an láithreáin a sheachaint. Críochnaíodh an creat measúnaithe riosca
agus na scóir riosca do gach iascach i ngach SAC agus SPA le linn na tréimhse 2015-2020. Tá
maolú ar na rioscaí ag dul ar aghaidh anois ar bhonn tosaíochta, trína ndéantar cásanna
ardriosca a bhainistiú ar dtús. Mar thoradh air seo tá ceantair laistigh de SACanna dúnta do
ghiaranna iascaireachta tarraingthe mar shampla, nó pleananna bainistíochta d’iascaigh á
bhforbairt a thugann tosaíocht do chaomhnú thar tháirgeadh iascaigh nó a dhéanann iarracht
gnáthóga agus speicis a athbhunú ina meastar go bhfuil stádas neamhfhabhrach.

Creat beartaithe chun pleananna bainistíochta a fhorbairt do
MPAanna nua
Molaimid gur cheart go mbeadh na bearta bainistíochta do MPAanna sa todhchaí ag brath go
príomha ar a bhfuil i gcuspóirí láithreán an MPA, cad iad na spriocanna caomhnaithe a
shainaithnítear do na gnéithe cosanta agus seirbhísí éiceachórais agus cén éifeacht a mheastar
a bheidh ag gníomhaíochtaí éagsúla maidir leis na cuspóirí caomhnaithe sonraithe agus
spriocanna. Ba chóir iad a phlé agus a bhunú ar dtús mar chuid den ullmhúchán don ainmniú
más féidir. Mar a cuireadh béim air i rannáin roimhe seo agus a leagtar amach thíos, molaimid
leibhéal ard rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara sa phróiseas chun bearta bainistíochta a
chinneadh chun cuspóirí láithreáin MPA a bhaint amach do gach MPA nua.
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Mar a léirítear sa mhaitrís brú gníomhaíochta in Aguisín B, bíonn brú éagsúil ar
ghníomhaíochtaí éagsúla a mbeidh tionchair athraitheacha acu ar speicis agus gnáthóga
éagsúla i gcomhthéacsanna éagsúla agus ar féidir iad a mhaolú go céimeanna éagsúla (féach
freisin Crowe and Frid 2015).242 Breithniú cúramach cuirfidh an fhianaise atá ar fáil maidir le
tionchar féideartha go mór le díospóireachtaí faoi bhearta bainistíochta. Is barra ard é cúis
agus éifeacht a thaispeáint a bhaineann le tionchar gníomhaíochta ar ghné atá le cosaint agus
beidh díospóireacht mar thoradh air beagnach i gcónaí. Cheal fianaise dhochloíte, ba cheart
prionsabal an réamhchúraim a chur i bhfeidhm mar a thuairiscítear thuas.
Is dóigh go mbeidh roinnt gníomhaíochtaí ar siúl cheana féin i gceantair a mholtar mar
MPAanna sa todhchaí. Cé go bhféachfadh modhanna córasacha pleanála caomhnaithe le
costais socheacnamaíocha an ainmnithe a íoslaghdú (chun líonra MPA nó cuspóir láithreáin
áirithe a bhaint amach) ní dócha go seachnófaí costais agus an cur isteach gaolmhar a
bhaineann le roinnt earnálacha i ngach cás, cé go bhféadfaí iad a fhritháireamh agus
cothromaithe go pointe áirithe le sochair agus deiseanna in earnálacha eile (féach Cuid 2). I
bhfianaise na féidearthachta go gcuirfeadh roinnt teaglaim brú le héifeachtaí a chéile a
mhéadú nó a mhaolú (Roinn 1.1.4), ba cheart dearcadh iomlánaíoch a ghlacadh ar an teaglaim
de ghníomhaíochtaí incheadaithe i suíomh ar leith maidir lena chuspóirí. Dá bhrí sin, bheadh
eolas ar raon agus carnadh na mbrúnna i réimse ina acmhainn luachmhar chun cinnteoireacht
eolasach a chumasú. Thabharfadh comhéadan láidir leis an NMPF buntáistí soiléire ina leith
seo (Roinn 3.3.2).
I measc na n-ainmniúchán Cineál B a leagtar amach i Roinn 3.3.4.3.3 thuas, moltar soláthar
le haghaidh ainmniú féideartha MPAanna trialach chun críocha taighde. D’fhonn a aithint
conas a fhorbraíonn gnéithe cosanta i dtimpeallachtaí gan suaitheadh agus dá bhrí sin faisnéis
a sholáthar maidir le conas spriocanna agus tairseacha a leagan síos do ghnéithe éagsúla,
d’fhéadfaí roinnt réimsí a chosaint go hiomlán ar gach gníomhaíocht. Féadfar a mheas go
bhfuil leibhéil chosanta den sórt sin oiriúnach chun cuspóirí láithreáin a bhaint amach do
roinnt MPAanna eile atá ainmnithe faoi na cosáin Cineál A nó Cineál B. I gcásanna eile,
d’fhéadfadh go dtiocfadh forbairt ar shraith beart nach bhfuil chomh sriantach. B’fhéidir go
gcomhlíonfar roinnt cuspóirí láithreáin gan mórán cur isteach ar ghníomhaíochtaí atá ann
cheana nó a bheidh ann amach anseo.

Aicmiú MPAanna bunaithe ar chuspóirí seachas ar chosaint
Molaimid nár cheart tosaíocht a thabhairt d’aicmiú MPAanna i gcatagóirí cosanta mar chuid
den phróiseas ainmniúcháin agus bainistíochta. Ligfidh sé seo scóip do shraith beart
bainistíochta saincheaptha a fhorbairt do gach MPA gan réamh-bhreithiúnas nó srian. Chun
críocha tuairiscithe idirnáisiúnta, áfach, féadfar MPAanna a aicmiú de réir mar is gá tar éis
teacht ar chomhaontú maidir leis na bearta bainistíochta is gá chun a gcuspóirí a bhaint
amach. Mar shampla, éilíonn tuairisciú faoi Choinbhinsiún OSPAR go ndéanfar láithreáin a
aicmiú i gcatagóirí limistéar cosanta IUCN a ndéantar achoimre orthu i mBosca 1.
Molann an tuarascáil seo raon réasúnaíocht ar féidir MPAanna nua a ainmniú ina leith.
Léireofar na réasúnaíochtaí sin ina gcuspóirí láithreáin MPA. Chun roinnt simplithe agus
soiléireachta a sholáthar maidir leis na cuspóirí do shuíomh ar leith, molaimid gur cheart
MPAanna a chatagóiriú ar bhonn a gcuspóirí (seachas a leibhéal cosanta). Mar shampla,
d’fhéadfaí MPAanna a shainaithint mar dhaoine a ainmníodh mar MPA Caomhnaithe Dúlra,
MPA Bithchultúrtha nó MPA Taighde agus Athchóirithe. Freagraíonn siad seo den chuid is mó
do chatagóirí na MPAanna in Albain. Bunaithe ar bhreithniú bearnaí i Roinn 1.3 agus critéir
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éiceolaíochta i Roinn 3.1.1.4, d’fhéadfaí cur síos breise a dhéanamh ar MPA um Chaomhnú an
Dúlra, mar shampla, mar MPA speiceas faoi bhagairt nó gnáthóg, MPA speiceas nó gnáthóg
tábhachtach, MPA Bithéagsúlachta, MPA seirbhíse éiceachórais , MPA spéartha dorcha, MPA
farraigí ciúine, MPA tearmainn aeráide, MPA Soghluaiste, MPA Gnáthóg Éisc Riachtanach,
srl. D’fhéadfaí a rá go mbaineann MPA ar leith le cuspóirí iomadúla le go leor catagóirí.
Chabhródh tuairiscí den sórt sin cuspóir an MPA a chur in iúl do gheallsealbhóirí agus do
bhaill an phobail agus ar an gcaoi sin chuirfeadh sé le tuiscint agus ceannach isteach.

Moladh
Ba cheart go mbeadh bearta bainistíochta do MPAanna sa todhchaí ag brath go
príomha ar chuspóirí an láithreáin do gach MPA agus éifeachtaí gníomhaíochtaí
agus brúnna éagsúla ar na gnéithe cosanta.
Ba cheart go mbeadh baint ag páirtithe leasmhara sa phróiseas chun bearta
bainistíochta a chinneadh.
Ba cheart bearta bainistíochta chun cuspóirí láithreáin a bhaint amach a phlé agus
a bhunú mar chuid den ullmhúchán don ainmniú, agus geallsealbhóirí a áireamh i
gcinntí.
Beidh sé ríthábhachtach breithniú cúramach a dhéanamh ar an bhfianaise atá ar
fáil faoi thionchar féideartha gníomhaíochtaí áirithe chun cinneadh a dhéanamh ar
na gníomhaíochtaí atá le srianadh nó le ceadú.
Cheal fianaise dhochloíte, ba cheart prionsabal an réamhchúraim a chur i
bhfeidhm.
Mar gheall ar an bhféidearthacht go gcuirfeadh roinnt teaglaim brú le héifeachtaí
a chéile a mhéadú nó a mhaolú, ba cheart dearcadh iomlánaíoch a thabhairt ar
charnadh agus ar chomhcheangal na ngníomhaíochtaí incheadaithe ar shuíomh ar
leith.
Ba cheart tosca socheacnamaíocha agus cultúrtha a mheas go cúramach agus
bearta bainistíochta á dtabhairt chun críche.
Níor cheart go mbeadh sé mar thosaíocht thábhachtach MPAanna a aicmiú i
gcatagóirí cosanta mar chuid den phróiseas ainmniúcháin agus bainistíochta.
Féadfar cosaint MPAanna a chatagóiriú de réir mar is gá le haghaidh tuairisciú
idirnáisiúnta, tar éis teacht ar chomhaontú maidir leis na bearta bainistíochta is gá
chun cuspóirí láithreáin MPA a bhaint amach.
Chun cumarsáid a shimpliú maidir leis na cuspóirí leathana do shuíomh, molaimid
gur cheart córas simplí catagóirithe bunaithe ar chuspóirí a chur i bhfeidhm. Mar
shampla, d’fhéadfaí MPAanna a shainaithint mar MPAanna Caomhnaithe Dúlra,
MPAanna Bithchultúrtha nó MPAanna Taighde agus Oideachais.
Laistigh den chatagóir leathan um Chaomhnú an Dúlra, ba cheart cur síos breise a
dhéanamh ar MPA mar, mar shampla, MPA speiceas faoi bhagairt nó gnáthóg,
MPA speiceas nó gnáthóg tábhachtach, MPA Bithéagsúlachta, MPA seirbhíse
éiceachórais, MPA spéartha dorcha, MPA farraigí ciúin, tearmann aeráide MPA,
MPA Soghluaiste nó MPA Gnáthóg Éisc Riachtanach. D’fhéadfaí a rá go mbaineann
MPA ar leith le ilchuspóirí le go leor catagóirí.
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Rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí sa phróiseas bainistíochta
Mar a thuairiscítear thuas, meastar go bhfuil baint na ngeallsealbhóirí mar chuid riachtanach
den phróiseas chun MPAanna nua a bhainistiú i líonra leathnaithe, ag tógáil ar a bheith
páirteach sa phróiseas ainmniúcháin agus bunaithe ar na prionsabail a bunaíodh i Roinn 3.2.4.
3.3.5.4.1

Feabhas a chur ar phróiseas Natura

Go bunúsach tá an próiseas chun láithreáin Natura 2000 a bhainistiú ón mbarr anuas agus níl
mórán comhairliúcháin agus rannpháirtíochta geallsealbhóirí i gceist leis. Foráiltear le
Rialachán 24 de Rialacháin an EC (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 gur féidir leis an Aire
na bearta caomhnaithe riachtanacha a bhunú lena mbaineann, más gá, pleananna
bainistíochta iomchuí atá deartha go sonrach do na Láithreáin Eorpacha nó atá comhtháite i
bpleananna forbartha eile agus atá reachtúil, riaracháin, nó bearta conarthacha. Cuimsíonn
bearta caomhnaithe den sórt sin pleananna freagartha bagairtí, comhaontuithe riaracháin,
agus comhaontuithe bainistíochta. Is féidir iad seo a dhéanamh le haon úinéir, léasaí nó
áititheoir na talún atá mar chuid den láithreán, in aice leis nó ceangailte go feidhmiúil leis,
chomh maith le haon údarás poiblí a bhainistíonn nó a rialaíonn an talamh sin nó a
fheidhmíonn feidhmeanna i ndáil leis.

Bosca 13: Saincheisteanna a thagann chun cinn le linn chur I
bhfeidhm Natura 2000.
Ba cheart taithí na hearnála dobharshaothraithe agus go pointe níos lú san earnáil
iascaireachta cladaigh i ndáil le hainmniú agus bainistíocht láithreán Natura 2000 a
dhoiciméadú ionas gur féidir linn foghlaim ón bpróiseas sin.
In Éirinn, ainmníodh suíomhanna mara agus cósta Natura 2000 ar bhonn mapála teoranta
agus eolas bunlíne ar na gnéithe cosanta. Níor fhorbraíodh cuspóirí caomhnaithe láithreánshonracha roimh nó le linn an phróisis ainmniúcháin.
Sa bhliain 2004, cuireadh é seo in iúl do Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa i gcás C-418/04
(Mainneachtain an Bhallstáit oibleagáidí a chomhlíonadh maidir le Trasuí agus Cur i
bhfeidhm Treoracha Éan agus Gnáthóg), áit a bhfuil gníomhaíochtaí dobharshaothraithe ag
feidhmiú laistigh den SPA luadh gan a bheith faoi réir measúnaithe iomchuí.
Is gnách go n-eisítear ceadúnais dobharshaothraithe in Éirinn ar feadh 10 mbliana. Toisc gur
deonaíodh go leor ceadúnais i dtosach sna 1990idí ag lár na nóchaidí bhí siad le
hathnuachan. Mar thoradh ar chás ECJ, áfach, ní fhéadfaí aon chinntí athnuachana a
dhéanamh go dtí go ndéanfaí an t-iarratas ar cheadúnas faoi Airteagal 6 (3) den Treoir maidir
le Gnáthóga. Mar a deir Airteagal 6 (3):
Beidh aon phlean nó tionscadal nach bhfuil baint dhíreach aige nó riachtanach le
bainistíocht an láithreáin ach ar dóigh dó éifeacht shuntasach a bheith aige air, ina aonar
nó i gcomhcheangal le pleananna nó tionscadail eile, faoi réir measúnaithe iomchuí ar a
impleachtaí don láithreán i bhfianaise de chuspóirí caomhnaithe na láithreán. I bhfianaise
chonclúidí an mheasúnaithe ar na himpleachtaí don láithreán agus faoi réir fhorálacha
mhír 4, ní chomhaontóidh na húdaráis náisiúnta inniúla an plean nó an tionscadal ach
amháin tar éis dóibh a fháil amach nach ndéanfaidh sé drochthionchar ar shláine an
láithreáin lena mbaineann agus, más iomchuí, tar éis tuairim an phobail i gcoitinne a fháil.
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Chruthaigh an fhadhb nach raibh aon chuspóirí caomhnaithe láithreáin ar fáil fadhb
shuntasach. Maidir le pleananna agus tionscadail a bhí ag feidhmiú cheana féin agus a raibh
cead aonuaire ag teastáil uathu, níor cheist í seo. Mar sin féin, ós rud é go ndéantar ceadúnais
dobharshaothraithe a athnuachan gach 10 mbliana, ba ghá na measúnuithe a dhéanamh le
haghaidh gníomhaíochtaí dobharshaothraithe beartaithe (iarratais nua ar cheadúnas) agus
gníomhaíochtaí dobharshaothraithe atá ann cheana (iarratais athnuachana) atá suite laistigh
de láithreáin Natura 2000 nó in aice leo. Chuaigh sé seo i bhfeidhm ar roinnt pleananna
iascaireachta freisin.
D'oibrigh an dá roinn ábhartha lena gcuid gníomhaireachtaí chun tosaíocht a thabhairt do
réimsí suirbhé bunlíne agus chun an obair a mhaoiniú. Chríochnaigh an tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) agus Foras na Mara (MI) suirbhéanna bunlíne nua.
Thiomsaigh NPWS cuspóirí caomhnaithe láithreán-shonracha agus cuireadh de chúram ar
an MI ansin measúnuithe Airteagal 6 a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí iascaireachta agus
dobharshaothraithe. Rinneadh iad seo ar bhonn comhaontaithe bá ar bhá agus aird á tabhairt
ar éifeachtaí carnacha ilcheadúnas agus gníomhaíochtaí laistigh de limistéar. Faoi 2009, bhí
cinntí ceadúnais á ndéanamh arís. Mar sin féin, bhí cúltaca de na céadta iarratas ar
cheadúnas agus athnuachan ar tugadh aghaidh orthu de réir a chéile ar bhonn bá ar bhá. Faoi
dheireadh 2019, tá an riaráiste ceadúnais dobharshaothraithe sliogéisc glanta. Tá riaráiste
fós ann maidir le ceadúnú dobharshaothraithe iasc eite.
Le linn na tréimhse seo choinnigh oibreoirí atá ann cheana cosaint a gceadúnais, rud a
chiallaigh go bhféadfaidís leanúint ag feidhmiú go dtí go ndéanfaí cinneadh athnuachana (Alt
19a den Acht Iascaigh (Leasú) 1997). Le linn na tréimhse seo, áfach, ní raibh na hoibreoirí
incháilithe le haghaidh cúnaimh deontais nó iasachtaí bainc agus ní infheistíocht
tharraingteach a bhí iontu. Bhí iarmhairtí tromchúiseacha aige seo ar go leor gnólachtaí, agus
d’fhéadfaí a áiteamh go raibh tionchar díobhálach aige ar an gcomhshaol toisc nach raibh na
gnóthais in ann teacht ar chúnamh deontais dírithe ar inbhuanaitheacht chun a
bhfeidhmíocht chomhshaoil a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Laistigh de shuíomhanna Natura 2000 an Stáit, tugtar tosaíocht do chaomhnú gnáthóg agus
speiceas nádúrtha sa mhéid go gcaithfidh aon ghníomhaíocht dhaonna i gceantair den sórt sin
nó a d’fhéadfadh a bheith ag cur isteach air easpa tionchair dhiúltacha a thaispeáint ar an ngné
éiceolaíoch (gnáthóg nó speiceas) a shainaithnítear agus tú ag ainmniú An suíomh. Ó 2008 i
leith tá clár ar bun chun a aithint conas nó an bhféadfadh iascaigh agus dobharshaothrú
leanúint ag feidhmiú sna suíomhanna seo. Mar thoradh air sin, tá nósanna imeachta nua
glactha ag roinnt iascaigh atá ag feidhmiú i SACanna, go príomha i bhfoirm Pleananna
Iascaigh Natura (m.sh. Bosca 8) agus srianta ar ghiaranna iascaireachta soghluaiste.
Aithníonn na pleananna seo tosaíocht na gcuspóirí caomhnaithe do na suíomhanna ina
bhfeidhmíonn siad agus is cuspóir tánaisteach agus coinníollach é táirgeadh éisc. Tugann an
próiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí le maolú na n-iascach a fhorbairt le tuiscint go
bhféadfaí roinnt feabhsuithe a fhorbairt in aon phróiseas ainmnithe agus bainistíochta MPA
chun leibhéal níos mó rannpháirtíochta geallsealbhóirí a chumasú agus roinnt gníomhaíochtaí
a chumasú i go leor MPAanna gan cur isteach ar a gcuspóirí caomhnaithe.
3.3.5.4.2

Cur chuige comhbhainistíochta

Ag trácht dó ar Straitéis Bithéagsúlachta an EU 2030, dúirt Ard-Stiúrthóir DG MARE le déanaí
gur gá infheistíocht a dhéanamh san eolaíocht agus sa rialachas chun go n-oibreoidh
MPAanna; is gá socruithe bainistíochta cearta a shainaithint agus caithfidh an próiseas a
bheith rannpháirteach. D’fhéadfadh go mbeadh gá le hathruithe ar noirm rialachais
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caomhnaithe agus ar reachtaíocht chun próiseas fíor-rannpháirtíoch a éascú ina bhfuil fonn
agus acmhainneacht ann do chomhbhainistíocht pobail a bhfuil acmhainní agus tacaíocht
cheart aici (m.sh. trí shocruithe institiúideacha ar leibhéal áitiúil atá ann cheana, nó a
fhorbraítear trí phobal nua arna éascú ag an bpobal tionscnaimh).245
Tá fasach ann do chur chuige comhbhainistíochta a chur i bhfeidhm in Éirinn i bhfoirm na
struchtúr agus na bpróiseas chun comhairle a thabhairt don rialtas ar bhainistíocht iascaigh
cladaigh. Soláthraíonn cás-staidéar comhbhainistíochta iascaigh ruacan Bhá Dhún Dealgan, i
gcás nach bhfuil cuspóirí caomhnaithe an SAC agus an SPA i gcontúirt le leanúint den iascach
ruacan, sampla maith den chaoi ar féidir leis seo oibriú go praiticiúil (féach Bosca 14).
I measc samplaí eile d’athruithe ar chleachtas iascaireachta i SACanna tá giaranna
iascaireachta bun-tarraingthe mar thráil agus dreidirí a eisiamh ó cheantair laistigh de
SACanna chun gnáthóga íogaire nó díghrádaithe a chosaint. Tá ceantair dúnta do ghiaranna
iascaireachta soghluaiste i SACanna Cuan Loch Trasna, Oileáin na Sailte, Rinn Duáin agus
Cuan an Fhóid Duibh. Is ionann é seo agus bearta bainistíochta a neadú laistigh de shuíomh
amháin chun críche ar leith ina dtugtar leibhéil chosanta níos airde do roinnt gnáthóg ná a
chéile bunaithe ar mheasúnú íogaireachta agus inar forbraíodh iad, i gcásanna áirithe tar éis
staidéir tionchair rialaithe atá deartha go sainiúil. Taispeánann na samplaí seo go bhfuil
iascaigh agus láithreáin chosanta ann le chéile bunaithe ar chuspóirí caomhnaithe follasacha
atá leagtha amach do na suíomhanna seo.
I gcomhthéacs na hÉireann, d’fhéadfaí deiseanna breise a shainaithint le haghaidh
rannpháirtíocht an phobail i mbainistíocht láithreáin trí idirchaidreamh a dhéanamh leis na
cláir phíolótacha phleanála muirí ar leibhéal an phobail atá á mbreithniú faoi láthair ag an
Rannóg Pleanála, Beartas agus Forbartha Muirí sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil. Nuair a bhíonn díriú, ach go háirithe, i gclár píolótach pleanála muirí ar leibhéal an
phobail ar maoirseacht agus ar chomhbhainistíocht mhuirí, mholfaí idirchaidreamh a
dhéanamh le baill ábhartha an phobail lena chinntiú go ndéantar eolas áitiúil éiceolaíochta
agus soch-chultúrtha a chur san áireamh agus a léiriú ar bhealach bríoch mar chuid de
phróiseas bainistíochta an MPA. Baineann an cur chuige seo go háirithe maidir le MPAanna
cois cósta a bhfuil páirtithe leasmhara iolracha acu; caithfear a bheith cúramach a sheachaint
tionchar iomarcach a imirt ar líon beag páirtithe leasmhara níos mó. B’fhéidir nach mbeidh sé
oiriúnach i gcás MPAanna móra amach ón gcósta, ina ndéanann níos lú páirtithe leasmhara
ionadaíocht do dhornán leasanna móra earnála.
Príomhrud ar gá é a chur san áireamh ná cumarsáid. Nuair a bhí maolú éifeachtaí iascach in
SACanna á bpleanáil, ba léir gur minic a bhíonn íseal-leibhéal feasachta ar SAC ar leith agus a
chuspóir i ngrúpaí úsáideoirí áitiúla. Baineann tábhacht le feasacht an phobail a mhéadú ón
tús. Ba cheart a bheith cúramach go léirítear sna coincheapa a úsáidtear chun plé a dhéanamh
ar MPAanna le pobail áitiúla ábhar agus réadúlacht an idirchaidrimh laethúil leis an
timpeallacht mhuirí. Cuirtear sampla ar fáil sa Tionscnamh Bainistíocht Chomhtháite Scairbh
Thoir na hAlban (Eastern Scotian Shelf Integrated Management, an ESSIM) i gCeanada den
tábhacht a bhaineann le cruinneas teanga. Deimhníodh i rith an phróisis go raibh focail áirithe
ann ar bhain daoine áirithe fochialla astu a bhí do-ghlactha, dá mbeadh comhdhearcadh ag
teastáil. Sháraigh sainmhíniú dian ar an méid ba chiall le gach cuspóir nó fochuspóir go leor
easaontuithe ar théarmaíocht. Samplaí é an sainmhíniú ar “caomhnú”, “laghdú” agus
“ionadaíoch” a ndéantar cur síos orthu sa phlean i gCeanada (Rialtas Cheanada, 200737).
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Bosca 14: Iascach ruacan Bhá Dhún Dealgan
Is SAC agus SPA é Cuan Dhún Dealgan. Roimh 2006 bhí a iascach ruacain neamhrialaithe
agus gan monatóireacht déanta air. Cé go raibh na staitisticí roimh 2006 bocht bhí blianta
ann gan mórán gníomhaíochta mar gheall ar mhainneachtain earcaíochta ruacan. Cuireadh
tús le suirbhéanna stoic i 2007 agus, tar éis roinnt pleananna bainistíochta iascaigh bliana
agus turgnaimh monatóireachta, tá an t-iascach, ó 2011, ag feidhmiú faoi phleananna
Iascaigh Natura 5 bliana (FNPanna). Is í an bhliain seo, 2020, an bhliain deiridh den dara
FNP cúig bliana. Bhí na pleananna faoi réir Threoir Gnáthóg Airteagal 6 Measúnuithe Cuí
lena n-áirítear comhairliúchán poiblí.
Le 10 mbliana anuas tá thart ar 3000 tonna de ruacain, ar fiú thart ar € 4.5m iad ar an gcéad
phraghas díola leis an ngeilleagar áitiúil i nDún Dealgan, curtha i dtír ón mBá. Taispeánann
monatóireacht bhliantúil ar dhaonra na ruacan, gnáthóga beantacha agus éin uisce agus
staidéir allamuigh spriocdhírithe ar leith nár cuireadh na cuspóirí caomhnaithe, go háirithe
cáilíocht na ngnáthóg a choinneáil d’éin atá ag geimhreadh. Sa chás seo, ba chúis le hainmniú
an láithreáin mar SAC agus SPA bainistíocht níos fearr ar iascach a chobhsaigh táirgeadh
iascaigh.
Cuimsíonn an próiseas rannpháirtíocht láidir geallsealbhóirí (iascaigh) chun coinníollacha
an phlean bainistíochta a leagan síos, tá iascairí páirteach go gníomhach sa suirbhé bliantúil
ar ruacain le heolaithe agus soláthraíonn siad eolas áitiúil atá tábhachtach do lóistíocht an
tsuirbhé. Tá próiseas measartha gan uaim ann anois maidir le measúnú bliantúil, comhairle
ar an iascach agus an t-iascach a oscailt faoi dhálaí éagsúla mar atá leagtha amach sa FNP.
Bhí an struchtúr agus an próiseas faoinar bunaíodh an FNP mar chuid de Chreat
Bainistíochta Sliogéisc 2005. Bunaíodh Coiste Comhairleach Áitiúil (LAC) de shealbhóirí
ceadúnais iascaigh agus d’aithin an t-údarás bainistíochta iascaigh a ról go foirmiúil. Ba é
seo an fóram rannpháirtíochta idir gníomhaireachtaí Stáit agus an tionscal. Bhí bealach aige
freisin cumarsáid a dhéanamh le grúpaí ionadaíocha réigiúnacha agus náisiúnta faoin gCreat
sin.
De ghnáth, meastar gur rath é an 10 mbliana taithí ar an suíomh seo. Bhí an t-iascach
táirgiúil agus níl aon tionchar ar an láithreán. Mar sin féin, tá meascán de bhainistíocht
mhaith agus dea-ádh i gceist; bhí an dúlra cabhrach trí earcaíocht láidir ruacain, go háirithe
le cúig bliana anuas. Tá sé níos éasca a bheith rathúil i gcás den sórt sin agus ní dhéantar
tástáil mhór ar athléimneacht an phróisis bhainistíochta agus a mhuintir. Ní hé an toradh
an t-aon táscaire maidir le rath a mheas anseo, áfach, toisc go bhfuil córais nádúrtha
inathraithe agus neamh-intuartha. Fiú nuair a d’fhéadfadh torthaí a bheith diúltach tá sé
tábhachtach freisin go bhféadtar próiseas bainistíochta an láithreáin a mheas a bheith
oiriúnach.

I bhfírinne, a fhad agus atá línte cumarsáide soiléir, is tábhachtach go gceadaítear go mbíonn
áitiú agus easaontas mar chuid den phróiseas bainistíochta. Ba cheart peirspictíochtaí agus
riachtanais éagsúla a shainaithint i dtosach an phróisis (agus iad a fhiosrú arís agus iad a
athshainmhíniú i rith an phróisis, de réir mar a chuirtear páirtithe ar an eolas ar riachtanais
éagsúla nó athraitheacha), agus cinntíonn seo go dtugtar aghaidh go gníomhach ar chothroime
an teachta a bhíonn ar chinntí agus ar phlé). Mura bpléitear saincheisteanna conspóideacha
go hoscailte i measc na bpáirtithe go léir ag tús an phróisis, déanfaidh na saincheisteanna siúd
an próiseas a mhoilliú níos déanaí, agus d’fhéadfaidís stop a chur leis an dul chun cinn a
rinneadh le himeacht ama. Is féidir le difríochtaí nach n-aithnítear, ach go háirithe, bacainn
mhór a chur roimh dhul chun cinn, agus is féidir leo léargas a sholáthar agus an tuiscint a
threorú, ina ionad sin, maidir le conas a bhainfí bainistíocht rathúil MPA amach.246
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Is é an sainmhíniú a thugann an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (an IUCN) ar
chomhbhainistíocht ‘comhpháirtíocht ina ndéanann gníomhaireachtaí rialtais pobail áitiúla
agus úsáideoirí acmhainní, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus páirtithe leasmhara eile
idirbheartaíocht, faoi mar is cuí, i ngach comhthéacs, ar an údarás agus an fhreagracht as
limistéar ar leith nó as sraith ar leith acmhainní a bhainistiú’.247 Cé gurb é Rialtas na hÉireann
atá freagrach, i ndeireadh na dála, as forálacha na reachtaíochta ábhartha caomhantais a
chomhlíonadh, is tábhachtach go n-éascaítear sa struchtúr reachtaíochta dílárú na freagrachta
anuas go leibhéal áitiúil nuair a bhíonn comhbhainistíocht faoi stiúir an phobail inmhianaithe
agus nuair a d’fhéadfaí an chomhbhainistíocht sin a dhéanamh (m.sh. trí shocruithe
reachtaíochta institiúide ar leibhéal áitiúil). Is tábhachtach, chomh maith, go dtéitear i ngleic
le neamhionannas rochtana agus glóir nuair a bhíonn freagrachtaí á n-athdháileadh ar phobail
áitiúla agus ar shaoránaigh, seachas iad a neartú.202,248–251

Príomhtheachtaireachtaí


Bhí an próiseas chun suíomhanna Natura 2000 a ainmniú agus a bhainistiú ‘ón
mbarr anuas’ agus ní raibh mórán rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara i gceist
leis.



Mar sin féin, tugadh faoi roinnt rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara chun
Pleananna Iascaigh Natura a fhorbairt a chuir ar chumas roinnt iascach agus
láithreán cosanta a bheith ann go rathúil faoi chuimsiú na gcuspóirí caomhnaithe
do na suíomhanna sin.



Baineadh úsáid rathúil as cuir chuige comhbhainistíochta in Éirinn agus i ndlínsí
eile chun rannpháirtíocht éifeachtach geallsealbhóirí i mbainistíocht MPA a
éascú agus d’fhéadfadh go mbeadh siad infheidhme go háirithe maidir le
MPAanna gar don chladach.



Feabhsaítear rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí i gcás go bhfuil feasacht an
phobail ard, go ndéantar teanga a chumadh agus a úsáid go cúramach agus go
ndéantar peirspictíochtaí agus riachtanais éagsúla a aithint agus a phlé go luath.
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Moladh
Nuair is iomchuí, ba cheart cineálacha cur chuige comhbhainistíochta a ghlacadh,
go háirithe i gcás MPAanna gar don chladach.
Caithfear cumarsáid éifeachtach a bhunú chun tacú le comhbhainistíocht
éifeachtach
Ba cheart peirspictíochtaí agus riachtanais éagsúla pobail a aithint ag an tús, agus
foráil ann do phlé oscailte ar shaincheisteanna conspóideacha.

Bosca 15: Ceachtanna a foghlaimíodh ó mhaoirseacht rathúil
pobail le bainistíocht chomhtháite san Astráil
Taispeánann taithí na hAstráile ar thionscnaimh chomhbhainistíochta rathúla gurb iad seo
a leanas na heochracha do mhaoirseacht rathúil pobail le bainistíocht chomhtháite:


Pobal beartais a bhunú



Foirne il-oilte a chruthú



Peirspictíocht maoirseachta a fhorbairt



Bunachar cumarsáide líonraithe a bhunú ag úsáid teanga thrédhearcach a
sheachadtar i bhformáidí inrochtana

I bhforbairt beartais, bhí pobal beartais bunaithe ag gach tionscnamh chun maoirseacht a
dhéanamh ar na haigéin atá comhdhéanta de (i) cinnteoirí ón bpróiseas margaidh agus
rialála agus ó phríomhleasanna an phobail lasmuigh de na próisis sin; agus (ii) na leibhéil
éagsúla rialtais agus rialtais a chuireann le forbairt beartais.
Sa chleachtas gairmiúil, chruthaigh gach tionscnamh foirne il-oilte a nascann saineolas
sóisialta, eacnamaíoch agus éiceolaíoch (seachas réitigh speisialtóra éagsúla a chur i
bhfeidhm ar bhonn neamhspleách).
Agus peirspictíocht maoirseachta á forbairt, bhí beartas agus cleachtas bunaithe ag gach
tionscnamh ar aidhmeanna grúpa aonair a bhaint amach, agus bainistíocht á déanamh ar
mhaithe le cách, an acmhainn féin san áireamh.
Agus bonn cumarsáide líonraithe á bhunú, bhí rochtain ag gach tionscnamh ar líonraí IT a
bhfuil rochtain oscailte acu, úsáid thrédhearcach teanga agus bealaí cumarsáide dhá
bhealach atá ar fáil do gach imreoir, go háirithe leasanna an phobail.
Léirigh tuarascáil a scrúdaigh bainistíocht chomhoibritheach agus maoirseacht laige ar leith
i bhforbairt straitéise chun bainistíocht chomhoibritheach a spreagadh; is é sin an easpa aird
a thugtar ar noirm shóisialta a spreagadh a mbeidh tionchar acu ar na hathruithe
riachtanacha ar iompar a thabharfaidh éifeacht d’eitic mhaoirseachta pearsanta (agus
corparáideach) (i.e. maoirseacht mhara, saoránacht mhuirí).
Brown VA, Spink M, 1997. Australia's ocean policy - Caring for the Commons: Socio-cultural
Considerations in Ocean Policy Development and Implementation. Socio-cultural
considerations Issue 4. Dept. of the Environment.
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Comhlíonadh agus forfheidhmiú
Tá dúshláin ar leith ag baint le ceantair chósta agus mhuirí maidir le forfheidhmiú agus
comhlíonadh. Beidh fairsinge mór uisce i gceist le líonra leathnaithe MPAanna, rud a
fhágfaidh go mbeidh sé deacair agus costasach gnáthfhaireachán agus forfheidhmiú a
dhéanamh. Taobh amuigh de sin tá an gá le pearsanra ardoilte agus rochtain ar shoithí,
aerárthaí agus / nó trealamh cuí.
Ba cheart réitigh theicneolaíocha a iniúchadh chun cabhrú leis an gcostas a laghdú agus
éifeachtacht an fhorfheidhmithe a mhéadú. Mar shampla, ba cheart córas monatóireachta
árthaigh (VMS) do gach árthach a bhíonn ag iascaireacht a chur i bhfeidhm (agus is dóigh go
mbeidh sé ag teastáil faoin Rialachán nua um Rialú Iascaigh atá faoi chaibidlíocht faoi láthair
i bParlaimint na hEorpa). Mar gheall ar an easpa córais monatóireachta árthaigh cuimsithí atá
ann faoi láthair do dhaoine faoi 12 m, tá sé deacair inphrionta gníomhaíochta na n-árthach
sin a fháil amach agus teastaíonn iarracht chomhbheartaithe chun sonraí áitiúla a bhailiú ar
scála níos náisiúnta. Tá dhá iarmhairt ag an easpa inphrionta iarrachta seo ar dtús déanann sé
bailíochtú éileamh dlisteanach ar ghníomhaíocht i réimse agus ar an dara dul síos bíonn sé
deacair monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht. Ligeann teicneolaíocht nua-aimseartha
d’aonaid VMS ar scála beag a bheith éifeachtach ó thaobh costais agus ba cheart a mheas gur
tosaíocht é córas den sórt sin a rolladh amach. Go deimhin, tá VMS ina riachtanas dlíthiúil
cheana féin i roinnt iascach (m.sh. maidir le breallaigh rásúir) beag beann ar mhéid an
tsoithigh. Is féidir gairis Monatóireachta Leictreonacha cianda agus teicneolaíochtaí eile a
úsáid freisin chun rochtain a fháil ar shuíomh fíor-ama agus chun faisnéis a ghabháil (m.sh.
ceamaraí pro pro a úsáid ar bord ag tráidirí sórtála). Ar an gcaoi chéanna, is féidir
monatóireacht a dhéanamh ar thionscail eile (mar shampla dumpáil creime dreidireachta,
dreidireacht, gníomhaíocht calafoirt agus muiríne, saoráidí dobharshaothraithe). Is féidir geofálta a úsáid (agus a úsáid) ag teorainneacha MPA, ag tabhairt rabhaidh do scipéirí faoi
theorainneacha gníomhaíochta.
Ní mór aird ar leith a thabhairt freisin ar chultúr comhlíonta a chur chun cinn. Éilíonn sé seo
níos mó feasachta agus tuisceana a thógáil ar MPAanna agus a gcuspóir ar fud na sochaí agus
gníomhaithe earnála. Éilíonn sé freisin comhpháirtíochtaí a thógáil le hearnálacha lárnacha,
lena n-údaráis inniúla, agus le comhlachtaí ionadaíocha ní amháin in Éirinn ach leis an UK
agus an Fhrainc agus ar fud an EU chun nádúr trasteorann gníomhaíochtaí mara a chur san
áireamh.
Bheadh cultúr comhlíonta an-tábhachtach maidir le MPAanna gar don chladach, le leasanna
agus gníomhaíochtaí pobail éagsúla. Chabhródh an cur chuige comhbhainistíochta a mholtar
thuas (Roinn 3.3.5.4) go mór le mothú maoirseachta agus féin-rialachais a fhorbairt. Mar sin
féin, chuir páirtithe leasmhara a ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á hullmhú
riachtanas criticiúil do rialacháin shoiléire agus údarás aitheanta le hacmhainní chun iad a
fhorfheidhmiú. Bheadh sé riachtanach faisnéis a sholáthar don phobal maidir le cén fáth a
bhfuil gá le rialacha agus rialacháin shonracha, ag bailiú a n-ionchur ar ábhair imní,
tosaíochtaí agus riachtanais bhreise d’fhonn comhlíonadh a fheabhsú agus a chinntiú go
dtacaíonn na forálacha a chuimsíonn gníomhaíochtaí rialáilte le forálacha iomchuí maidir le
cionta, pionóis agus dídhreasachtaí eile as neamhchomhlíonadh. Is mó an comhlíonadh, is lú
an gá a bheidh ann le forfheidhmiú..
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Moladh
Teastaíonn reachtaíocht agus rialacháin shoiléire le haghaidh MPAanna, mar aon
le húdarás aitheanta agus acmhainní chun iad a fhorfheidhmiú.
Ba cheart réitigh theicneolaíocha mar Chórais Faireacháin Árthaigh (VMS) agus
gairis Monatóireachta Leictreonacha cianda a mheas mar uirlisí a d’fhéadfadh a
bheith luachmhar chun comhlíonadh a chinntiú i roinnt comhthéacsanna agus
earnálacha.
D’fhéadfadh rannpháirtíocht an phobail mothú maoirseachta a chothú agus tacú le
forfheidhmiú, go háirithe i MPAanna gar don chladach.

Monatóireacht ar éifeachtacht MPAanna
Cruthaítear MPAanna chun cuspóirí sonraithe a bhaint amach. Tá clár monatóireachta
riachtanach má tá éifeachtacht na MPAanna aonair agus an líonra foriomlán le meas.
Soláthraíonn sé bunús freisin le haghaidh athbhreithniú ar bhearta bainistíochta agus cinntí
faoin mbealach is fearr chun iad a mhodhnú más gá (Roinn 3.3.6 thíos).
Ba cheart monatóireacht a dhearadh agus a mheas maidir le sprioc monatóireachta luaite agus
ceisteanna nó hipitéisí sonracha gaolmhara. D’fhéadfaí sonraí maidir le héifeachtacht na
MPAanna a bhailiú le haghaidh roinnt spriocanna leathana, mar shampla:






A thaispeáint go bhfuil sprioc uileghabhálach beartais mar chaomhnú agus úsáid
inbhuanaithe thimpeallacht mhuirí na hÉireann á bhaint amach.
A thaispeáint go gcuireann an líonra le spriocanna beartais náisiúnta agus
idirnáisiúnta eile
A chinneadh an bhfuil MPA nó líonra sonrach ag comhlíonadh a chuspóirí sonracha.
A chinneadh an bhfuil bearta bainistíochta á gcur i bhfeidhm go héifeachtach
Scála na sochar agus na gcostas eacnamaíoch nó sóisialta a bhunú

3.3.5.6.1

Prionsabail uileghabhálacha maidir le cláir monatóireachta a
dhearadh

Is féidir aghaidh a thabhairt ar chuid de na ceisteanna nó na hipitéisí atá nasctha leis na
haidhmeanna sin a bheith dian ar acmhainní. Mar shampla, teastaíonn dearadh ‘níos faide ná
BACI’ le tástáil fhoirmiúil ar an hipitéis go méadaíonn an chosaint raidhse sprioc-speicis i
gcomparáid le suíomhanna eile: le sampláil roimh an idirghabháil, sampláil tar éis na
hidirghabhála agus samplála i suíomhanna tagartha iolracha.252,253 As féadfaidh sé tamall a
thógáil sula mbeidh na sochair chaomhnaithe soiléir, d’fhéadfadh go mbeadh gá le tréimhse
fhada de shampláil a mhacasamhlú go spásúil laistigh agus lasmuigh de na cúlchistí. Dá bhrí
sin, b’fhéidir go mbeadh sé oiriúnach díriú go príomha ar fho-thacair suíomhanna, le staidéir
deartha chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna ar leith. Chomh maith le hacmhainní
náisiúnta, féadfar maoiniú seachtrach a lorg freisin chun tacú leis an obair seo, i gcomhar le
hinstitiúidí tríú leibhéal, ó fhoinsí cosúil le clár LIFE an EU, Fondúireacht Packard, srl.
Is gá machnamh mionsonraithe a dhéanamh ar shuíomhanna tagartha a roghnú agus
cinneadh a dhéanamh ar chineál agus líon na samplaí atá le bailiú agus uainiú na hoibre. Is

190

féidir le dearadh cúramach turgnamhach in éineacht le staidéir phíolótacha agus anailís
costais is tairbhe éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht an chláir a mhéadú go mór.
Seachnaíonn an cur chuige a ghlactar le haghaidh an MSFD agus WFD costas na gclár atá
sainiúil don láithreán lasmuigh de BACI. Socraíonn an cur chuige atá bunaithe ar Threoracha
an EU tairseacha maidir le rath (m.sh. “stádas maith” a chuirtear i bhfeidhm i ngach láithreán
a ndearnadh suirbhé air). Faoin gcur chuige seo, tá obair fós ag teastáil chun táscairí stádais is
féidir a chur i bhfeidhm thar raon réimsí a shainiú.
3.3.5.6.2

Roinnt breithnithe ar leith maidir le spriocanna monatóireachta
éagsúla

Teastaíonn teicnící éagsúla ó chuspóirí agus ceisteanna nó hipitéisí éagsúla agus tá dearadh
samplála éagsúil leo. Mar shampla, is féidir meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht gnáthóige
le hanailís físe ar ghnáthóga beantacha i gcoibhneas le pointí tagartha a bhaineann go sonrach
le gnáthóga. Is dóigh go mbeidh meascán de chur chuige mar shuirbhéanna ar dhaoine aonair,
samhaltú scaipthe larbha, samhaltú daonra nó géineolaíocht i gceist le rannchuidiú láithreáin
nó líonra le caomhnú speicis.
Réimse monatóireachta amháin atá an-ábhartha do MPAanna is ea a shuíomh go bhfuil aon
srianta ar ghníomhaíocht nó brúnna ar an láithreán á leanúint. Is féidir monatóireacht a
dhéanamh ar roinnt brúnna, cosúil le solas nó fuaim, go réasúnta éasca le braiteoirí.
D’fhéadfadh go mbeadh grúpaí pobail agus / nó tionscnaimh eolaíochta saoránach in ann
leibhéil ghníomhaíochta a thuairisciú ar shuíomh. Is féidir le Córais Monatóireachta Árthaigh,
a logálann suíomh báid go tráthrialta, úsáid an láithreáin a léiriú agus is féidir le sonraí
satailíte neart faisnéise a sholáthar.
Má tá spéis ag feidhm éiceachórais áirithe, b’fhéidir go mbeifear in ann monatóireacht a
dhéanamh air seo go díreach nó trí iarmhairt ar an bhfeidhm a úsáid. Mar shampla,
d’fhéadfadh sé go mbeadh taise na dtonnta ag fás méadaithe ar fhásra báite in éagmais
athruithe eile ar an gcóras le feiceáil ó thaifid tonnta, nó creimeadh cósta agus rátaí iompair
dríodair. Féadfar fóirdheontais ó éiceachóras amháin go ceann eile a bhunú trí iseatóip
chobhsaí a úsáid (m.sh. rannchuidiú naíolann le daonra éisc a thaispeáint).
Cé gur díol spéise na buntáistí agus na costais éiceolaíocha agus shóisialta a d’fhéadfadh a
bheith ag MPAanna, níl sainmhínithe forleathan ar athróga iomchuí chun iad seo a ghabháil
agus b’fhéidir go gcaithfear iad a fhorbairt tuilleadh.
3.3.5.6.3

Comhordú agus ailíniú na hiarrachta monatóireachta iomláine

Déantar monatóireacht cheana ar thimpeallacht mhuirí staid na hÉireann chun críocha
tuairiscithe chun na Treoracha Éin agus Gnáthóg, an Chreat-Treoir Uisce, agus an ChreatTreoir um Straitéis Mara a chomhlíonadh. Chuir torthaí na monatóireachta seo leis na
tráchtanna ar stádas na timpeallachta mara i Roinn 1.2 den tuarascáil seo. Forluíonn na
cuspóirí leathana do Threoracha éagsúla an EU agus aidhmeanna líonra MPA. In éineacht leis
na cuspóirí leathana seo, d’fhéadfadh go mbeadh roinnt cuspóirí breise ag líonra MPA, lena náirítear cuspóirí atá ar leibhéal an láithreáin seachas an líonra ina iomláine.
Le Treoracha EU (m.sh. WFD), is gnách go mbunaítear na táscairí agus na scálaí ama
tuairiscithe sa reachtaíocht. Le reachtaíocht náisiúnta tá níos mó saoirse ann cinneadh a
dhéanamh ar na spriocanna monatóireachta atá mar thosaíocht ós rud é go bhfuil acmhainní
monatóireachta teoranta. B’fhéidir nach mbeidh saoirse iomlán ann, mar féadfar faisnéis
áirithe a iarraidh faoi ghealltanais do, mar shampla, OSPAR agus an CBD.
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Teastaíonn comhordú chun éifeachtúlacht na hiarrachta monatóireachta iomláine do
thimpeallacht mhuirí na hÉireann a uasmhéadú trí leas a bhaint as sineirgí i measc clár
monatóireachta a bhaineann le Treoracha éagsúla. Cé go bhfuil a srianta agus a sainiúlachtaí
féin ag gach Treoir, ba cheart aon fhorluí a d’fhéadfadh a bheith ann a shaothrú más féidir.
Mar shampla, spreag Treoracha an EU taighde fairsing ar tháscairí cáilíochta éiceolaíochta do
ghnáthóga éagsúla. Fuair athbhreithniú le déanaí ar na táscairí seo mar a cuireadh i bhfeidhm
iad ar an WFD go raibh táscairí eotrófaithe ar an ngrúpa is láidre a d’fhorbair, le naisc le
brúnna eile nár cumhdaíodh chomh soiléir.254 Ní féidir ceisteanna faoi inmharthanacht speicis
a phlé go díreach le táscairí, ach b’fhéidir go mbeifear in ann úsáid a bhaint as sonraí a
bhailítear chun tacú leo nó chun na sonraí a theastaíonn le haghaidh monatóireachta MPA a
bhailiú i dteannta leis na sonraí a theastaíonn le haghaidh monatóireachta ar chomhlíonadh
chun costais lóistíochta a laghdú. Ba cheart stóráil agus cartlannú sonraí a shruthlíniú, a
chaighdeánú agus a lárú chun a inrochtaineacht agus a bhfeidhmiú a uasmhéadú de réir mar
is cuí.
Déanann an Chreat-Treoir Uisce idirdhealú úsáideach faoi chineálacha monatóireachta: Mar
thoradh ar mhonatóireacht Faireachais déantar meastóireacht fhadtéarmach ar dhálaí
foriomlána agus baineann sampláil a dháiltear ar láithreáin, tá Monatóireacht Oibríochtúil
níos dírithe ar shuímh shonracha chun na hathruithe ar stádas nó éifeachtacht na
bainistíochta a fháil amach , faoi dheireadh tagraíonn Monatóireacht Imscrúdaithe do chláir
ina moltar athrú ar dhálaí ach nach bhfuil na cúiseanna ar eolas.
Is dóigh go mbeadh gá le monatóireacht oibríochtúil, faireachais agus imscrúdaithe ar fad
chun líonra MPA a mheas. Cosúil le monatóireacht reatha Natura 2000,72 d’fhéadfadh
monatóireacht faireachais MPAanna a shampláil chun athruithe ar stádas éiceolaíoch a rianú.
D’fhéadfaí monatóireacht Natura 2000 a leathnú chun aghaidh a thabhairt ar chuid de na
riachtanais faireachais maidir le rogha gnáthóg beithíoch.
D’fhéadfadh go mbeadh sineirgí ann le cláir eile a dhéanann gníomhaireachtaí Stáit, lena náirítear iad siúd a bhaineann le hiascaigh agus leis an MSFD. Bheadh gá le tuilleadh
infheistíochta chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais monatóireachta dóchúla chun leibhéil
chomhlíonta, freagraí ar idirghabháil a bhunú, agus na hathruithe ar tháscairí speiceas,
gnáthóg agus sóisialta nach bhfuil gafa ag na cláir monatóireachta reatha.

Príomhtheachtaireachtaí


Tá gá le monatóireacht chun a mheas an bhfuil MPAanna éifeachtach agus mar
bhunús le hathbhreithniú a dhéanamh ar bhearta bainistíochta.



Tá luach ionchasach ag monatóireacht Faireachais, Oibriúcháin agus
Imscrúdaithe ar mheasúnú MPAanna agus a mbainistíocht.



Éilíonn dearadh costéifeachtach dearadh cúramach agus roghnú athróg
freagartha agus teicnící samplála iomchuí.
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Moladh
Ba cheart clár monatóireachta dea-dheartha a bhunú chun éifeachtacht MPAanna
nua agus líonra foriomlán an MPA a mheas.
Nuair is féidir, ba cheart go ndéanfadh faireachán ar MPAanna nua leas a bhaint
as sineirgí le cláir monatóireachta atá i bhfeidhm chun comhlíonadh Threoracha
an EU amhail na Treoracha Éin agus Gnáthóg, an Chreat-Treoir Uisce agus an
Chreat-Treoir um Straitéis Mara.

Timthriall feidhmeach an athbhreithnithe agus an
oiriúnaithe
Mar a léirítear i Roinn 3.3.3.4, tá go leor cúiseanna ann le hathbhreithnithe tréimhsiúla
cuimsitheacha a dhéanamh ar líonra an MPA agus a bhainistíocht. Ba cheart go mbeadh
torthaí na monatóireachta mar bhonn eolais ag na hathbhreithnithe, ba cheart go mbeadh
rannpháirtíocht geallsealbhóirí i gceist leo agus ba cheart go gcuirfeadh siad san áireamh
athruithe ó ainmníodh iad, mar shampla, eolas eolaíoch nua, forbairtí sa tionscal agus
athruithe sa timpeallacht, reachtaíocht nó beartas agus an socheacnamaíoch agus an cultúr.
comhthéacs. Sainaithneoidh athbhreithnithe aon torthaí fo-optamacha, gan choinne agus
neamhbheartaithe a bhaineann le hainmniú agus ba cheart iad a dhéanamh agus é mar aidhm
athrú a thionscnamh más gá.
Ar leibhéal an láithreáin, is féidir a chinneadh an bhfuil na bearta bainistíochta atá i bhfeidhm
oiriúnach agus an bhfuil dul chun cinn déanta i dtreo cuspóirí caomhnaithe nó neamh-réamhmheasta eile a bhaint amach, mar gheall ar an bpróiseas atriallach chun torthaí
monatóireachta a mheas, aiseolas ó gheallsealbhóirí a mheas agus athruithe a chur san
áireamh ó ainmníodh é. buntáistí. Más gá, is féidir bainistíocht an ainmniúcháin a oiriúnú
bunaithe ar thaithí go dtí seo. Mar sin, éascaíonn an t-athbhreithniú bainistíocht
oiriúnaitheach limistéar cosanta.
Mar a léirítear i Roinn 3.2, is próiseas fadtéarmach é MPAanna a chur i bhfeidhm ar cheart go
mbeadh rannpháirtíocht geallsealbhóirí ann le linn na bpróiseas ainmniúcháin agus
bainistíochta, lena n-áirítear ag céim an athbhreithnithe. Is féidir eagla na ngeallsealbhóirí a
bheith mar thoradh ar bhuanú ainmniú MPA. Féadfar na faitíos sin a mhaolú má chuirtear in
iúl ón tús go ndéanfar athbhreithnithe, agus an fhéidearthacht go n-athrófaí cuspóirí an
láithreáin agus bearta bainistíochta, agus go rachfar i gcomhairle le páirtithe leasmhara ag
céim an athbhreithnithe. Is léir go gcaithfear a bheith cúramach chun neamhchinnteacht
neamhriachtanach a thabhairt isteach do gheallsealbhóirí maidir le ré na n-ainmniúchán agus
chun an fhéidearthacht go seachnófar torthaí athbhreithnithe chun éifeachtacht fhoriomlán
an líonra a bhaint amach maidir lena chuspóirí caomhnaithe a laghdú.
Féadann athbhreithniú torthaí gan choinne a aithint tar éis ainmniú a chur i bhfeidhm. Mar
shampla, d’fhéadfaí a fháil go raibh roinnt grúpaí faoi mhíbhuntáiste comhréireach de bharr
ainmniú an MPA mar gheall ar na costais nó na baic a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar
thoiliú le haghaidh gníomhaíochtaí srianta (féach Roinn 3.1.2.3). Nuair a shainaithnítear na
bacainní sin, is féidir bearta (m.sh. cúnamh airgeadais, oiliúint, díolúintí) a chur i bhfeidhm
chun grúpaí faoi mhíbhuntáiste a éascú agus cuspóirí an ainmnithe a choinneáil fós.
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Ba cheart uainiú na n-athbhreithnithe a shocrú ar bhonn cás ar chás chun a chinntiú 1) go
ndéantar an t-athbhreithniú go tráthúil ach 2) go bhfuil go leor eolais ann chun aon mholtaí
maidir le hoiriúnú a bhunú. Bheifí ag súil go ndéanfaí athbhreithnithe ar an líonra náisiúnta
ar thimthriall de thart ar 5 go 10 mbliana. Bheadh timthriall sé bliana ar chomhréim leis an
timthriall le haghaidh tuairisciú Airteagal 17 faoi na Treoracha Éin agus Gnáthóg. Ba cheart
go n-áireofaí sna hathbhreithnithe ar leibhéal an líonra breithniú ar naisc agus sineirgí le
MPAanna in aice le huiscí na hÉireann, lena n-áirítear iad siúd sa líonra OSPAR. D’fhéadfadh
eagraíochtaí bainistíochta áitiúla athbhreithnithe ar leibhéal an láithreáin a dhéanamh níos
minice chun cúinsí áitiúla atá ag athrú níos gasta a léiriú.

Moladh
Ba cheart athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh ar éifeachtaí ainmniú agus
bainistíocht MPA le sainchúram chun tionchar a imirt ar athrú ar ainmniúcháin
agus / nó bearta bainistíochta agus monatóireacht mar chuid de phróiseas
atriallach bainistíochta oiriúnaitheach.
Ba cheart bonn eolais a chur faoi athbhreithnithe trí mhonatóireacht a dhéanamh,
rannpháirtíocht geallsealbhóirí a bheith i gceist agus athruithe mar eolas nua,
forbairtí sa tionscal agus athruithe sa timpeallacht, reachtaíocht nó beartas a chur
san áireamh.
Ba cheart go n-áireofaí sna hathbhreithnithe breithniú ar naisc agus sineirgí le
MPAanna in aice le huiscí na hÉireann, lena n-áirítear iad siúd sa líonra OSPAR.

Bosca 16: Athbhreithniú ar Líonra Limistéar Oidhreachta
Nádúrtha Portach Ardaithe
Scrúdaíodh athbhreithniú cuimsitheach ar athbhreithniú ar 270 láithreán ainmnithe
portaigh ardaithe (75 NHA agus 53 SAC) agus os cionn 100 láithreán neamh-ainmnithe le
luach caomhnaithe. Ba é an cuspóir oibleagáidí caomhnaithe dúlra a chomhlíonadh agus aird
á tabhairt ar riachtanais eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha náisiúnta agus áitiúla.
Mhol an t-athbhreithniú go ndéanfaí athchumrú suntasach ar líonra NHA. Mhol sé go náireofaí roinnt portach faoi úinéireacht Bhord na Móna (a bhí faoi réir iarrachtaí
caomhnaithe agus athchóirithe dírithe cheana féin) agus láithreáin eile ar luach caomhnaithe
(nuair nach raibh ach beagán nó gan aon bhrú gearrtha móna ann).
Mhol sé freisin láithreáin a dhí-ainmniú nach bhfuil mórán luach iontu maidir lena gcion ar
Richard Thorn
ghnáthóg portaigh ardaithe a chaomhnú in Éirinn toisc nach bhfuil ach beagán nó ©aon
acmhainn ghníomhach ardaithe nó athchóirithe acu, nó a rannchuidiú le baint amach an
chuspóra náisiúnta caomhnaithe do bheadh portaigh ardaithe imeallach, ró-chostasach nó
chuirfeadh sé ualach míchuí ar an bpobal áitiúil mar bhí roinnt gearrthóirí móna gníomhacha
ar na suíomhanna seo.
Beidh torthaí caomhnaithe feabhsaithe go mór mar thoradh ar an togra, seachain ceantair
atá faoi réir gearradh móna suntasach agus laghdú suntasach ar chostais don cháiníocóir.
Cuideoidh sé freisin le tacú le cosaint SACanna portaigh ardaithe.
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus na Gaeltachta (2014) Review of Raised Bog Natural
Heritage Area Network
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Reachtaíocht
Roghanna reachtacha do MPAanna
Níl an téarma Limistéar Muirí faoi Chosaint ann i ndlí na hÉireann agus níl sé sainithe in aon
cheann d’ionstraimí dlí na hÉireann. Moltar go n-achtófaí reachtaíocht phríomha nua, i
bhfoirm Achta tiomnaithe um Chaomhnú Mara nó Limistéir Mhuirí faoi Chosaint. Ba cheart
go ndéanfadh sé seo foráil maidir le MPAanna náisiúnta nua a chruthú agus an líonra MPA a
leathnú, príomhthéarmaí agus coincheapa a shainiú, cuspóirí agus prionsabail a leagan
amach, a aithint cé aige a bhfuil údarás aige MPAanna a bhunú, soláthar a dhéanamh do na
próisis roghnúcháin agus ainmniúcháin, lena mbaineann rannpháirtíocht an phobail, chomh
maith le forálacha tacaíochta riachtanacha a bhaineann le bainistíocht, forfheidhmiú agus
comhlíonadh. Ba cheart go míneodh an reachtaíocht nua go mbeidh SACnna agus SPAanna,
MPAanna OSPAR agus na suíomhanna nua-ainmnithe cheana féin sa líonra MPA, ar
choinníoll go gcomhlíontar critéir shonraithe. Seo an cur chuige a glacadh in áiteanna eile san
EU (m.sh. in Albain agus i dTuaisceart Éireann). Is í an reachtaíocht phríomha nua an rogha
is fearr ionas gur féidir aghaidh a thabhairt go hiomlán ar bhearnaí reatha in aon ionstraim
amháin, mar aon leis na sainmhínithe agus na próisis riachtanacha.
Faoi láthair, is éard atá i limistéir chosanta na hÉireann sa timpeallacht mhuirí roinnt
SPAanna agus SACanna atá ainmnithe faoi Threoracha Éin agus Gnáthóg an EU mar a
chuirtear i bhfeidhm go príomha iad le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus
Gnáthóga Nádúrtha) 2011 agus a thuairiscítear do Choimisiún OSPAR. Is fo-thacar scoite é
seo den líonra níos leithne limistéar cosanta faoi na Treoracha seo. Ní leor an líonra MPA a
leathnú ach trí SACanna agus SPAanna mara breise a ainmniú chun speicis, gnáthóga agus
gnéithe áirithe eile de bhithéagsúlacht mhuirí na hÉireann a aithnítear a bhfuil cosaint níos
mó ag teastáil uathu (mar a mhínítear i Roinn 1.3.6). Ainmnítear formhór na Limistéar
Oidhreachta Nádúrtha, atá ainmnithe faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra, arna leasú, mar
shuíomhanna Natura 2000 agus faoi láthair is iad na NHAanna atá ainmnithe go reachtúil do
láithreáin tailte portaigh. Níl tacaíocht shoiléir dlí ag ceantair chosanta a thagann as ionstraimí
idirnáisiúnta agus réigiúnacha eile (láithreáin Ramsar, MPAanna OSPAR) i ndlí na hÉireann
agus mar sin thabharfadh reachtaíocht náisiúnta nua aghaidh ar an laige seo freisin.
Tugann an chuid seo breac-chuntas ar an méid ba chóir a áireamh i reachtaíocht nua lena náirítear sainmhínithe agus léirmhíniú, raon feidhme agus cur i bhfeidhm, cuspóirí, socruithe
institiúideacha, pleanáil agus bainistíocht, rialáil gníomhaíochtaí, comhlíonadh agus
forfheidhmiú, agus forálacha ilghnéitheacha eile.
Ba chóir a aibhsiú go mbeidh ar aon ionstraim reachtach nua idirghníomhú agus oibriú le
hionstraimí atá ann cheana ar SPAanna agus SACanna toisc go gcaithfear na suíomhanna seo
a mheas mar chuid de líonra MPA na hÉireann. Beidh air oibriú freisin le creat na mbeartas
agus na reachtaíochta a dhéileálann le caomhnú agus a imríonn tionchar ar úsáid na
timpeallachta mara agus trastíre.

Sainmhínithe agus Léirmhíniú
Tá sé beartaithe ag an tuarascáil seo MPA a shainiú mar “Limistéar atá sainithe go geografach
de charachtar nó de thionchar muirí atá cosanta trí mhodhanna dlíthiúla chun speicis, gnéithe
nó éiceachórais shonraithe a chaomhnú agus na seirbhísí éiceachórais agus na luachanna
cultúrtha a ghabhann leo, agus a bhainistítear leis an intinn cuspóirí luaite a bhaint amach san
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fhadtéarma. " Ailíníonn sé seo le sainmhíniú IUCN ar limistéar cosanta agus tá sé oiriúnach le
húsáid i mbeartas agus i reachtaíocht na hÉireann sa todhchaí. Maidir le próisis chur chun
feidhme agus tuairiscithe agus meastóireachta sa todhchaí tá sé tábhachtach go mbeadh an
téarmaíocht a úsáidtear i reachtaíocht agus i mbeartas na hÉireann mar an gcéanna, a mhéid
is féidir, agus an téarmaíocht a úsáidtear go hidirnáisiúnta (m.sh. Iarscríbhinn V de OSPAR,
UNCLOS, CBD) agus i gcomhthéacs EU (Airteagal 13(4) den Chreat-Treoir um Straitéis Mara,
Treoracha Éan agus Gnáthóg). Sainmhíníonn an Coinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch,
mar shampla, bithéagsúlacht, acmhainní bitheolaíocha, éiceachóras, agus úsáid inbhuanaithe,
gach ceann acu ábhartha maidir le cur chun feidhme an MPA. Ar an gcaoi chéanna, saineoidh
agus míneoidh critéir agus treoirlínte eolaíochta agus teicniúla arna dtáirgeadh faoi go leor
comhaontuithe idirnáisiúnta agus réigiúnacha téarmaí eile atá ríthábhachtach do chur i
bhfeidhm agus do bhainistíocht líonra MPA, agus a bheidh riachtanach dá bhrí sin sa
reachtaíocht nua nó sa treoir nós imeachta a ghabhann leis. Ar mhaithe le héascaíocht a
thuiscint agus a chur i bhfeidhm, b’fhearr gan téarmaí a ró-shainiú toisc go bhféadfadh sé seo
a bheith níos deacra an reachtaíocht a chur i bhfeidhm.
Cé go molaimid go ndéanfaí catagóiriú tar éis cuspóirí agus pleananna bainistíochta a bhunú
(Roinn 3.3.5.3), moltar go gcinntíonn an reachtaíocht gur féidir catagóirí éagsúla MPA a
aithint, ailínithe leis na catagóirí limistéar cosanta atá sainithe ag an IUCN agus a úsáidtear
go hidirnáisiúnta faoi chomhaontuithe caomhnaithe éagsúla. Cinnteoidh sé seo gur féidir
córas MPA na hÉireann sa todhchaí a cheangal le caighdeáin idirnáisiúnta, rud a chuirfidh ar
chumas léirmhíniú eolaíoch níos déine ar cé chomh héifeachtach agus atá an líonra chun a
chuspóirí a bhaint amach. I gcomhthéacs na hÉireann, ba cheart go mbeadh cuspóirí MPA
mar phríomhbhonn dá aicmiú seachas dá leibhéal cosanta. Molann an tuarascáil seo go
ndéantar foráil sa reachtaíocht do chruthú MPAanna Caomhnaithe Dúlra, MPAanna Taighde
agus Athchóirithe agus MPAanna Bithchultúrtha (Roinn 3.3.5.3). Ba cheart foráil a dhéanamh
sa reachtaíocht go bhféadfar MPA a ainmniú (le hordú ainmniúcháin) chun flóra nó fána mara
inter alia, gnáthóga agus éiceachórais mhuirí, maolán aeráide, agus gnéithe de luach
bithchultúrtha a chaomhnú. Ba cheart go gceadódh sé freisin láithreáin iomlána a ainmniú
mar theifigh ó bhrúnna mar thorann, solas saorga agus athrú aeráide agus ba cheart go
ndéanfadh sé foráil do chur chuige nuálacha, mar MPAanna soghluaiste (féach Ailt 1.3, 3.1.1,
3.6). Agus suíomhanna le haghaidh roghnú agus ainmniú á mbreithniú, cuirfidh sé seo an
próiseas a leagtar amach i Roinn 3.3 i bhfeidhm.
Ba chóir go mbeadh reachtaíocht nua ar an eolas faoi chúinsí comhshaoil atá ag athrú. In
Albain, mar shampla, tá foráil san Acht Mara (Albain) 2010 ag rá “agus iad ag smaoineamh ar
limistéar a ainmniú, d’fhéadfadh go dtabharfadh Airí na hAlban aird ar a mhéid a chuirfidh sé
le maolú an athraithe aeráide.” Is foráil thábhachtach í seo chun a mhacasamhlú i
gcomhthéacs Éireannach agus d’fhéadfadh sé cabhrú le hathléimneacht agus cuspóirí beartais
aeráide níos leithne eile a bhaint amach. In Albain, agus in áiteanna eile freisin, éilíonn
reachtaíocht ar an Aire freagrach aird chuí a thabhairt ar aon iarmhairtí sóisialta nó
eacnamaíocha a bhaineann le hainmniú agus cinneadh á dhéanamh ar cheart láithreán a
ainmniú, de réir mar is cuí. Tá sé seo casta agus theastódh iarracht agus acmhainní breise
suntasacha uaidh ach d’fhéadfadh sé cabhrú le trédhearcacht sa chinnteoireacht. Geallann
Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta na hÉireann 2017-2021 go bhforbrófar
cuntais chaipitil nádúrtha náisiúnta agus go ndéanfar caipiteal nádúrtha a chomhtháthú i
mbeartas eacnamaíoch níos leithne faoi 2021, ag léiriú a bhfuil ag tarlú ar leibhéal an EU
freisin. Cé go ndearnadh roinnt cáineadh ar an gcur chuige caipitil nádúrtha (ag rá go bhfuil
tráchtearraí agus airgeadú sócmhainní nádúrtha mar thoradh air), is é an rún ná go gcoisceann
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sé tairbhí ó nádúr agus acmhainní nádúrtha a bheith “saor in aisce” agus ar an mbealach sin
luach is féidir caipiteal nádúrtha a ionchorprú i gcinntí pleanála agus bainistíochta agus mar
thoradh air sin beidh níos lú díghrádaithe agus níos mó athchóirithe ann.
Níor cheart go n-oibreodh an reachtaíocht oibriú cruinn an phróisis roghnúcháin agus
ainmniúcháin ionas go mbeidh an tsolúbthacht aici is gá chun oiriúnú agus leasú a dhéanamh
tar éis an próiseas a mheas. Ba cheart, áfach, foráil a bheith sa reachtaíocht lena gceanglaítear
ar an Roinn nó an t-údarás freagrach treoir eolaíoch agus theicniúil a ullmhú agus a fhoilsiú
ar an bpróiseas seo, ionas go mbeidh na critéir eolaíochta chun bonn eolais a chur faoi
chinnteoireacht ar cheart limistéar a mheas lena ainmniú mar MPA go hiomlán trédhearcach
agus intuigthe. Ba cheart go léireodh treoir den sórt sin prionsabail an dea-rialachais (Roinn
3.3) agus rannpháirtíocht an phobail (Roinn 3.2) mar a míníodh roimhe seo. Ba cheart go
gcabhródh an treoir seo le húdaráis rialála eile maidir leis an gcaoi a n-idirghníomhaíonn
MPAanna lena bpríomhréimsí oibre, agus go mbeadh siad úsáideach do gheallsealbhóirí
freisin. Ba cheart a shonrú sa reachtaíocht gur cheart dóibh siúd a bhfuil sé de chúram orthu í
a chur i bhfeidhm aird a thabhairt ar an treoir maidir lena bhfeidhmeanna faoin reachtaíocht
a fheidhmiú.

Raon feidhme agus cur i bhfeidhm
Ba cheart go mbeadh feidhm ag an reachtaíocht nua maidir le limistéar muirí na hÉireann,
eadhon uiscí inmheánacha (limistéir mhara agus taoide), an fharraige chríochach, an Crios
Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) agus na ceantair Scairbh Ilchríochach comhaontaithe, nuair is
féidir. Tá sé seo mar an gcéanna leis an sainmhíniú a úsáidtear i gCreat-Treoir Straitéise Mara
an EU. Ailíníonn sé freisin leis an méid atá beartaithe lena chur san áireamh sa Bhille um
Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara, atá le hachtú go luath. Ba cheart smaoineamh
freisin ar an gcaoi a bhféadfaí limistéir seilfeanna ilchríochacha comhaontaithe na hÉireann a
áireamh laistigh de raon feidhme reachtaíocht an MPA, ag aithint go bhfuil seilf ilchríochach
(grinneall na farraige) agus farraigí arda (colún uisce) iontu seo. Beidh an chomhpháirt
Farraigí Arda faoi réir fhorálacha agus cheanglais na hionstraime nua Bithéagsúlachta Taobh
Amuigh den Dlínse Náisiúnta atá á chaibidliú faoi láthair ar leibhéal na Náisiún Aontaithe, a
bhfuiltear ag súil go n-éascóidh sé ainmniú MPAanna i réimsí lasmuigh den dlínse náisiúnta.
Ba cheart reachtaíocht nua MPA a chur i gcomhthéacs beartais eile maidir le caomhnú agus
úsáid inbhuanaithe agus creataí dlí agus ba cheart go mbeadh sé soiléir cén bhaint a bheidh ag
dlí an MPA leis na creataí seo. Tá sé seo ábhartha go háirithe maidir le reachtaíocht a
thrasuíonn na Treoracha Éin agus Gnáthóg ina bhfuil gnáthóga cósta agus mara i gceist. De
ghnáth, leathnaíonn reachtaíocht na hÉireann ón meánmharc ard-uisce i dtreo na farraige.
Tosaíonn Creat-Treoir Straitéise Mara an EU agus an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí ag
an mbunlíne óna dtomhaistear an fharraige chríochach. Baineann an Creat-Treoir Uisce le
huiscí cósta, arna sainiú ag tagairt don bhunlíne (marc uisce íseal nó bunlíne dhíreach) agus
uiscí idirthréimhseacha. Tá na saincheisteanna scóipe seo tábhachtach maidir le
teorainneacha MPAanna agus tiocfaidh siad níos suntasaí i bhfianaise athruithe domhanda
mar ardú leibhéal na farraige, rátaí creimthe méadaithe srl. Moltar gur cheart go mbeadh MPA
in ann ceantair os cionn na meán ard a áireamh. uisce más gá é seo chun an speiceas, an
ghnáthóg nó an ghné a bhfuil an láithreán ainmnithe dó a chosaint. I gCoinbhinsiún OSPAR,
mar shampla, tagraíonn Airteagal 1 (c) do “teorainn fionnuisce” agus sainmhínítear é mar “an
áit i sruthchúrsa ina bhfuil méadú suntasach, ag lag trá agus i dtréimhse sreabhadh fionnuisce
íseal tá méadú suntasach ar shalandacht mar gheall ar uisce farraige a bheith ann."
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Tá sé níos deacra teorainneacha a theorannú ar muir ná ar thalamh agus bíonn claonadh ann
comhordanáidí domhanleithead agus domhanfhad a leanúint ionas gur féidir teorainneacha a
bhreacadh go héasca ar chairteacha loingseoireachta. Molann treoir IUCN “gur cheart go
mbeadh tuairiscí ar theorainneacha agus léarscáileanna MPA ar fáil i bhfoirm dhigitithe ag
baint úsáide as teicneolaíocht satailíte mar chórais faisnéise geografaí (GIS) agus GPS”.255
Caithfidh teorainneacha MPA teorainneacha eile a aithint freisin, m.sh. lánaí loingseoireachta,
atá i bhfeidhm, agus cearta pasáiste neamhchiontach faoin dlí idirnáisiúnta. De ghnáth, de réir
reachtaíochta ar limistéir chosanta, baineann na forálacha a bhaineann le heilimintí talún leis
an aerspás os cionn na talún, chomh maith leis an bhfo-ithir agus le haon chorp uisce a bhfuil
baint aige leis an talamh. Ar an gcaoi chéanna, i gceantair mhuirí ba cheart go mbeadh an taerspás os cionn na farraige, grinneall na farraige agus an fho-ithir, chomh maith leis an
gcolún uisce, ar aon dul leis an dlí idirnáisiúnta is infheidhme.
Ba cheart go n-áireofaí i reachtaíocht an MPA foráil lena gceadaítear teorainn, catagóir nó
cuspóir MPA a leasú go foirmiúil, nuair is gá leasú den sórt sin chun cuspóirí líonra nó
láithreán MPA atá ann cheana nó athbhreithnithe a bhaint amach, faoi réir comhairliúcháin
le páirtithe leasmhara de réir mar is cuí. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá leis seo freisin i
bhfianaise na ndálaí aeráide atá ag athrú, brúnna ar na gnáthóga nó na speicis nó faisnéis
eolaíoch nua, mar shampla. Moltar freisin foráil lena gcumasaítear láithreán a dhí-ainmniú
faoi chúinsí áirithe atá sainithe go soiléir.

Cuspóirí
Deirtear sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta Bithéagsúlachta 2017-2021 gurb í fís na
hÉireann don bhithéagsúlacht ná “go ndéantar bithéagsúlacht agus éiceachórais in Éirinn a
chaomhnú agus a athshlánú, ag seachadadh tairbhí atá riachtanach do gach earnáil den
tsochaí agus go gcuireann Éire le hiarrachtaí stop a chur le cailliúint na bithéagsúlachta agus
an díghrádaithe. éiceachórais san EU agus go domhanda ”. Baineann trí cinn de chuspóirí an
Phlean le MPAanna: seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais sa timpeallacht mhuirí a
chaomhnú agus a athbhunú (Cuspóir 5); bainistíocht limistéar agus speiceas faoi chosaint a
leathnú agus a fheabhsú (Cuspóir 6) agus rialachas idirnáisiúnta do sheirbhísí bithéagsúlachta
agus éiceachórais a neartú (Cuspóir 7). Go hidéalach, ba cheart go dtacódh cáipéisí beartais le
cuspóirí reachtacha. Ciallaíonn cuspóirí teoranta do MPAanna sa Phlean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta go bhféadfadh go mbeadh ráiteas beartais leathnaithe i reachtaíocht nua an
MPA a mhíníonn aidhmeanna agus cuspóirí na reachtaíochta. Amach anseo, ba cheart go
léireodh an beartas náisiúnta bithéagsúlachta timpeallacht na mara go hiomlán agus
spriocanna a shonrú dó, agus ar an gcaoi sin na cuspóirí beartais ábhartha uile a chomhtháthú
ó reachtaíocht eile (MSFD, WFD, OSPAR, CFP, beartas agus dlí Bithéagsúlachta na Náisiún
Aontaithe agus an EU). Tugann reachtaíocht nua MPA deis, áfach, tiomantais na hÉireann i
leith bainistíocht éiceachóras-bhunaithe a dhearbhú agus gníomhú ina leith, lena n-áirítear
bainistíocht inbhuanaithe iascaigh agus Dea-Stádas Comhshaoil a bhaint amach faoin MSFD,
atá comhleanúnach le creat na pleanála spásúlachta muirí (Airteagal 11), chomh maith le
tiomantais idirnáisiúnta eile.
Caithfidh cuspóirí na reachtaíochta a bheith soiléir go leor chun cabhrú le cur chun feidhme.
D’fhéadfaí cuspóirí spriocdhírithe chun aghaidh a thabhairt ar chuspóirí sonracha a bheachtú
tuilleadh sa treoir. Is é an buntáiste a bhaineann le cuspóirí spriocdhírithe a shonrú i dtreoir,
seachas i reachtaíocht, ná gur féidir iad a leasú go réasúnta tapa chun dálaí agus cúinsí
athraitheacha a chur san áireamh. I measc samplaí de chuspóirí spriocdhírithe tá: gnáthóga
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agus éiceachórais nach féidir a chur ar ais a chosaint agus a bhfuil tréithe uathúla acu nach
féidir a mhacasamhlú trí cheantair eile a chaomhnú; speicis atá i mbaol, atá faoi bhagairt agus
atá endemic a chosaint, ag tabhairt an tosaíocht is mó do speicis atá i mbaol go háitiúil, go
réigiúnach agus go domhanda agus a ngnáthóga de réir liosta OSPAR de Speicis faoi Bhagairt
agus Laghdú agus Liostaí Dearga aitheanta; ceantair a bhfuil tábhacht nádúrtha agus
chultúrtha ard acu a chaomhnú; conairí a úsáid chun tacú le nascacht mar chuid den líonra
MPA; chun feidhmeanna éiceachórais tábhachtacha mar siní carbóin nádúrtha a chosaint;
tearmainn agus spás a sholáthar do raonta speiceas atá ag athrú i bhfianaise athrú aeráide;
athléimneacht fhoriomlán éiceachóras agus speiceas a neartú; chun taighde, rannpháirtíocht
phoiblí agus oideachas a éascú. Ba cheart go mbeadh prionsabail san áireamh sna cuspóirí
reachtacha freisin chun cabhrú le cuspóirí beartais níos leithne a bhaint amach, amhail
forbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, chomh maith le cineálacha cur chuige deachleachtais aitheanta mar an eolaíocht is fearr atá ar fáil agus an cur chuige réamhchúraim.

Rialachas agus socruithe institiúideacha
I bhfianaise an athraithe le déanaí sa rialtas agus an cinneadh an phunann oidhreachta a
aistriú isteach sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun an Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a bhunú, moltar go mbunófaí feidhm nua MPA laistigh den
Roinn sin. Ba cheart go sannfadh reachtaíocht nua MPA na cumhachtaí agus na freagrachtaí
don Aire sin agus ba cheart go gceadófaí an fhéidearthacht freagrachtaí éagsúla riaracháin,
eolaíochta, bainistíochta, forfheidhmithe, airgeadais agus eile a tharmligean, nuair is gá agus
nuair is iomchuí. Ba cheart go n-áireofaí i bhfeidhmeanna aireachta ainmniú foirmiúil
MPAanna (ag leanúint ón bpróiseas a leagtar amach i Roinn 3.3.4) eadráin i sonraíocht
phleananna bainistíochta MPA, agus dul i mbun comhair agus rannpháirtíochta ar fud an
Rialtais maidir le gach ábhar a bhaineann le MPAanna.
Éileoidh cur i bhfeidhm rathúil líonra MPA rannpháirtíocht agus ranníocaíochtaí Ranna,
gníomhaireachtaí agus geallsealbhóirí eile. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh tiomantas i
reachtaíocht nua comhordú agus dul i gcomhairle ar ábhair ghinearálta agus shonracha ar
bhonn leanúnach, trí mhodhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla leis na hearnálacha agus
leibhéil ábhartha rialtais uile. Tá comhordú agus comhoibriú cothrománach agus ingearach
den sórt sin riachtanach chun a chinntiú go dtuigtear agus go bhfuil MPAanna agus a nimpleachtaí do bheartais agus do ghníomhaíochtaí eile in ann iad a chur i bhfeidhm.
Sholáthródh foráil lena gceanglófaí ar chomhlachtaí cinnteoireachta ó earnálacha eile a
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar MPAanna dul i gcomhairle agus comhordú go rialta leis
an Roinn roimh chinntí a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar líonra MPA nó ar shuíomh sonrach
seiceáil agus cothromaíocht bhreise ar chreataí rialála eile mar pleanáil, ceadúnú agus
measúnuithe comhshaoil, lena n-áirítear iad siúd atá riachtanach ó thaobh trasteorann de.
Éileoidh an próiseas chun líonra MPAanna na hÉireann a leathnú saothar suntasach a mbeidh
ionchur ó go leor réimsí speisialaithe ann. Ba cheart go ndéanfaí foráil i reachtaíocht an MPA
go mbunódh an tAire Coiste Eolaíoch agus Teicniúil MPA, chun comhairle a thabhairt ar
ábhair eolaíochta agus theicniúla, ar bhonn leanúnach nó saincheist-shonrach. D’fhéadfadh
comhairle ar chritéir agus ar mhodhanna a bheith san áireamh anseo; riachtanais taighde agus
monatóireachta, agus ábhair eile a bhaineann le cur chun feidhme an MPA.
Ba cheart cur chuige ceadaithe maidir le bainistíocht MPA a mheas. Féadann sé seo nósanna
imeachta um dhéanamh ‘fo-dhlí’ atá ró-ualach a sheachaint. Is féidir socruithe ceadanna a
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eagrú go simplí trí cheadúnas reatha a mhodhnú le aguisíní lena n-áirítear MPAanna, agus
úsáidí ceadaithe in áiteanna sonraithe.

Gníomhaíochtaí a rialáil
Ag brath ar chuspóirí láithreáin MPA ar leith, b’fhéidir go gcaithfear gníomhaíochtaí a
shrianadh nó a thoirmeasc. Éileoidh sé seo go mbeidh sé de chumhacht ag an Aire, nó údarás
freagrach eile, rialuithe agus rialacháin bhreise a chur i bhfeidhm nuair is gá. Ansin bíonn
forálacha maidir le gníomhaíochtaí rialáilte mar bhunús le cionta agus pionóis / pionóis.
Caithfidh forálacha a bhaineann le gníomhaíochtaí breithniú a dhéanamh ar rochtain ar an
gceantar; úsáid an cheantair agus a acmhainní; agus cosc a chur ar ghníomhaíochtaí nó ar
iompar díobhálach a chuirfeadh cuspóirí an láithreáin i mbaol. Tá sé seo casta i dtimpeallacht
na mara toisc go dtagann gníomhaíochtaí éagsúla faoi chórais rialála éagsúla agus faoi údaráis
inniúla éagsúla. Tagann dlí idirnáisiúnta agus dlí an EU i bhfeidhm anseo freisin agus
d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar leibhéal na rialuithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm.
Baineann sé seo go háirithe le cás iascaigh faoin CFP, mar a mhínítear i Roinn 1.2.2.2. I
ndeireadh na dála, ba cheart go léireodh reachtaíocht MPA gur cheart go mbeadh aon
ghníomhaíochtaí a cheadaítear i suíomh ar leith, cibé acu le rialacha ginearálta nó le ceadúnas,
comhsheasmhach le cuspóirí an láithreáin agus iad a chur chun cinn. Cheal fianaise dhochloíte
maidir le tionchair gníomhaíochta agus an fhéidearthacht go mbeadh riosca substaintiúil ann
do chuspóirí an láithreáin, ba cheart go mbeadh feidhm ag prionsabal an réamhchúraim.
Maidir le MPAanna i gceantair atá gar don chladach, d’fhéadfaí gníomhaíochtaí áirithe a rialú
le ceadúnas nó le cead, mar atá amhlaidh faoi láthair faoi na hAchtanna Fiadhúlra maidir le
gníomhaíochtaí áirithe ar thailte Stáit, arna riar ag an NPWS. Ciallaíonn ceanglas maidir le
ceadúnas nó cead go bhfuil deis ag an údarás inniúil gach iarratas a athbhreithniú ar bhonn
cás ar chás agus measúnú riosca-bhunaithe a dhéanamh ar cibé an bhfuil an ghníomhaíocht
atá beartaithe ag teacht le cuspóirí agus plean bainistíochta an MPA. Is féidir táillí ar
cheadúnais agus ar cheadanna a úsáid chun MPAanna a mhaoiniú agus a bhainistiú.
Sainaithníonn treoirlínte IUCN gníomhartha chun turasóireacht atá inbhuanaithe ó thaobh
na héiceolaíochta de a chur chun cinn agus is féidir iad seo a ionchorprú i reachtaíocht
ghaolmhar MPA nuair is gá.256

Dualgais agus cumhachtaí forfheidhmithe
Caithfidh reachtaíocht MPA foráil a dhéanamh maidir le dualgais agus cumhachtaí
forfheidhmithe. Ba cheart go sainmhíneodh sé seo cé atá ina ‘Oifigeach Údaraithe’ chun
críocha na reachtaíochta agus freisin a bhfeidhmeanna, a ndualgais agus a gcumhachtaí maidir
le forfheidhmiú. Maidir le MPAanna, d’fhéadfadh oifigigh údaraithe a bheith ó na póilíní,
garda cósta (nó a gcomhionann), fórsaí cabhlaigh agus cosanta, oifigigh chustaim agus
iascaigh, chomh maith le hoifigigh údaráis áitiúla nó pobail a raibh oiliúint chuí orthu. Is é
príomhfhreagracht Oifigeach Údaraithe acmhainní an MPA a chosaint agus sábháilteacht na
ndaoine a bhfuil cead acu an limistéar a úsáid a chinntiú. Cuimsíonn comhchumhachtaí
forfheidhmithe cumhachtaí chun stopadh, cuardach agus gabháil de réir an dlí choiriúil. In a
lán tíortha, ceapann údaráis rialtais áitiúil a n-oifigigh féin le haghaidh forfheidhmithe áitiúil
arbh fhiú iad a mheas le haghaidh MPAanna gar don chladach. Chuideodh sé seo freisin le
hionchur díreach ‘áitiúil’ a sholáthar in oibriú an líonra MPA. I dtíortha eile, tá ‘ról síneadh’
tiomnaithe ag oifigigh údaraithe a chiallaíonn mar chuid dá gcuid oibre go ndéanann siad
oideachas poiblí agus for-rochtain go sonrach ar MPAanna.
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Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht nua machnamh ar úsáid agus incheadaithe sonraí
satailíte agus cianbhraite chun críocha monatóireachta agus forfheidhmithe. Is féidir sonraí
GPS, VMS agus AIS a úsáid chun soithí a aimsiú laistigh de theorainneacha MPA agus i roinnt
cásanna a gcuid gníomhaíochtaí freisin, ach tá ceisteanna ardaithe ag na teicneolaíochtaí seo
faoi phríobháideacht freisin.
Mar a pléadh i Roinn 3.3.5.5, ba cheart cultúr maoirseachta a chruthú go gníomhach nuair is
féidir chun cabhrú leis an ngá le forfheidhmiú a laghdú.

Moladh
Ba cheart reachtaíocht phríomha nua, i bhfoirm Achta tiomnaithe um Chaomhnú
Mara nó Limistéir Mhuirí faoi Chosaint, a achtú.
Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht nua foráil maidir le MPAanna náisiúnta nua
a chruthú agus líonra MPA a leathnú, príomhthéarmaí agus coincheapa a shainiú,
cuspóirí agus prionsabail a leagan amach, a aithint cé aige a bhfuil údarás chun
MPAanna a bhunú agus soláthar a dhéanamh do phróisis roghnúcháin,
ainmniúcháin agus bainistíochta agus rannpháirtíocht an phobail iontu seo.
Ba cheart go sainmhíneodh an reachtaíocht cad é MPA agus téarmaíocht agus
sainmhínithe a nglactar leo i reachtaíocht idirnáisiúnta agus EU eile a úsáid, nuair
is iomchuí.
Níor cheart go mbeadh an reachtaíocht ró-fhorordaitheach, go háirithe maidir le
hoibriú na bpróiseas roghnóireachta, ainmniúcháin agus bainistíochta ionas go
mbeidh an tsolúbthacht acu oiriúnú do dhálaí athraitheacha agus tar éis
athbhreithnithe tréimhsiúla.
Ba cheart go mbeadh treoir theicniúil agus eolaíoch ag gabháil le reachtaíocht nua
a shonraíonn conas a oibreoidh próisis phleanála agus bhainistíochta an MPA.
Ba cheart go mbeadh feidhm ag an reachtaíocht nua maidir le limistéar muirí na
hÉireann, eadhon uiscí inmheánacha (limistéir mhara agus taoide), an fharraige
chríochach, an Crios Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) agus na ceantair Scairbh
Ilchríochach comhaontaithe, nuair is féidir.
Ba cheart feidhm nua MPA a bhunú laistigh den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta.
Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht MPA foráil do bhunú an Choiste Eolaíoch
agus Teicniúil MPA, chun comhairle a sholáthar ar bhonn leanúnach nó saincheistshonrach.
Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht nua machnamh ar úsáid agus incheadaithe
sonraí satailíte agus cianbhraite chun críocha monatóireachta agus
forfheidhmithe.
Ní mór aird ar leith a thabhairt ar chultúr maoirseachta a chur chun cinn le
gníomhaithe rialtais agus Stáit agus lasmuigh de.
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Breithnithe eile
Acmhainní don líonra MPA
Ceann de na dúshláin atá roimh MPAanna ar fud an domhain, agus a mbainistíocht
éifeachtach, is ea rochtain ar acmhainní airgeadais leordhóthanacha.257,258 Chun a gcuspóirí a
bhaint amach, teastaíonn foinsí maoinithe iontaofa fadtéarmacha ó MPAanna. Beidh costais
shuntasacha bainteach le rialachas uileghabhálach, socruithe bainistíochta áitiúla, bailiú
sonraí, comhordú agus maoirseacht, forfheidhmiú, timthriallta monatóireachta agus
athbhreithnithe agus cumarsáid agus for-rochtain freisin. Is gnách go gcomhlíontar na costais
seo trí leithdháiltí buiséid an rialtais agus tá sé riachtanach go dtabharfaí tiomantas chun an
próiseas chun líonra MPA na hÉireann a leathnú agus a bhainistiú i gceart. Chuir go leor
páirtithe leasmhara a ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á hullmhú an tuairim
go bhfuil acmhainní cearta riachtanach mar go dteipfidh ar an bhfiontar gan é. Rinneadh an
pointe go dtabharfadh infheistíocht i líonra a fheidhmíonn i gceart luach maith ar airgead trí
na tairbhí a thiocfadh as an acmhainn phoiblí seo chun leasa an phobail.
I bhfianaise na mbrúnna ar bhuiséid an rialtais agus a spleáchas ar thoil pholaitiúil agus ar
thuairim an phobail,259,260 tá spéis ag méadú i réimse an airgeadais chaomhnaithe agus conas
is féidir foinsí airgeadais malartacha a úsáid chun tacú le cuspóirí an MPA. Díríonn cuid mhór
den spéis seo ar ról na hearnála príobháidí agus a cumas neamhréadaithe le haghaidh
infheistíochta in iarrachtaí caomhnaithe.261 Tá cáineadh forleathan déanta ar an earnáil
phríobháideach a chaomhnú i gcaomhnú muirí (ar a dtugtar caomhnú bithéagsúlachta
neamhbhrabúis) mar bhealach chun an aigéan a phríobháidiú trí athmhúnlú agus athrialú a
dhéanamh ar an timpeallacht mhuirí mar spás don 'gheilleagar gorm', agus iarmhairtí sóisialta
agus éiceolaíocha forleathana aige.262 Mar shampla, tá athrú soiléir sna luachanna a bhaineann
le caomhnú a ailíniú laistigh de theorainneacha an córas eacnamaíoch a phribhléidíonn
uasmhéadú brabúis agus loighic atá tiomáinte ag an margadh os cionn luachanna dáileacháin
atá fréamhaithe i smaoineamh an leasa phoiblí.263 D’fhéadfadh impleachtaí a bheith i bhfad
níos faide ná éagsúlú simplí airgeadais a dhéanamh ar chaomhnú na bithéagsúlachta
brabúsach d’infheisteoirí príobháideacha. Ina measc seo tá diúltú do luachanna agus cearta
rochtana / úsáide a bhí ann cheana, mínithe apolitical ar chaillteanas bithéagsúlachta a
threisiú agus cuir chuige malartacha a eisiamh.264 Rinneadh naisc freisin idir na glaonna
méadaitheacha ar infheistíocht ón earnáil phríobháideach in acmhainní caomhnaithe agus na
hearnála poiblí a laghdaíodh de bharr fóirithintí na hearnála airgeadais.263
Tá roghanna a cuireadh i bhfeidhm ar limistéir chosanta trastíre á n-iniúchadh i suíomhanna
muirí, mar íocaíochtaí as seirbhísí éiceachórais, margaí fritháireamh, táirgeadh tráchtearraí
glasa (m.sh. táirgí orgánacha) agus daonchairdeas.265 Ní léir, áfach, a mhéid na ceachtanna is
féidir a fhoghlaim ó cheantair chosanta trastíre. Mar shampla, is eol go bhfuil costais
oibriúcháin níos airde ag MPAanna ná ceantair faoi chosaint talún, ach ní bhailítear go leor
sonraí faoi chostais bhunaithe chun comparáid éifeachtach a dhéanamh.266
Tá suim ag fás freisin san acmhainneacht le haghaidh bannaí iarmharta (m.sh. bannaí
sóisialta, athléimneachta, tubaiste agus gorma), iasachtaí fadtéarmacha nach n-aisíoctar ach
má bhaineann siad a gcuspóirí amach.260 Ní dhéantar tástáil iomlán ar na cineálacha cur
chuige nua seo agus níl siad indéanta ach le haghaidh infheistíochtaí a ghineann torthaí
eacnamaíocha suntasacha (níos mó ná $ 50 milliún).257 Tá foláireamh tugtha ag scoláirí
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criticiúla faoi na contúirtí a bhaineann le rialú feidhmíochta an rialtais ar bheartais
chomhshaoil a aistriú chuig “airgeadaithe glasa” na hearnála príobháidí:
“Tá an réasúnaíocht simplí: beidh dreasacht bhreise ag an rialtas eisiúna chun a chinntiú go
mbainfear amach spriocanna náisiúnta comhshaoil (m.sh. astaíochtaí carbóin) toisc go
gcuirfidh sé sin ar a gcumas rátaí úis níos ísle a íoc ar bhannaí a eisítear d’infheisteoirí.
Thabharfadh infheisteoirí ar a seal fiacha níos saoire do rialtais fad a chomhlíonfadh rialtais a
gcuid spriocanna. D'athródh sé seo an fhreagracht as torthaí comhshaoil domhanda go
héifeachtach chun rialú dreasachta airgeadais a spreagadh. Dealraíonn sé go bhfuil bannaí
innéacsnasctha den sórt sin ina rogha frith-iomasach do rialachas comhshaoil sa mhéid is go
gcuireann siad straitéisí bainistíochta comhshaoil i bhfeidhm ar dhochreidte na bhfearann
iomaíocha iomaíocha d’infheistíocht amhantrach agus gníomhaíocht fálaithe. Níl sé soiléir ar
chor ar bith go mbeadh torthaí inmhianaithe ó thaobh an chomhshaoil (nó sóisialta) mar
thoradh orthu seo.”263 Mar sin féin, tuairiscíonn fonn méadaitheach eagraíochtaí brabúis ar
airgeadas caomhnaithe, agus éilíonn infheisteoirí go n-áireofaí méadrachtaí comhshaoil i
ráitis airgeadais.267
Níl mórán samplaí ann, áfach, den chaoi ar féidir airgeadas na hearnála príobháidí a úsáid
chun tacú le MPAanna i gcleachtas. Deirtear i dtreoir IUCN ar reachtaíocht um limistéir
chosanta “i gceantair mhuirí, ba cheart go mbeadh táillí turasóireachta, cuid de cheadúnas
iascaigh nó táillí léasaithe, agus táillí le haghaidh taighde eolaíoch i measc na bhfoinsí ioncaim
bhreise [do MPAanna]. Nuair is féidir, ba cheart go bhforálfaí le reachtaíocht go n-úsáidfear
táillí den sórt sin chun an líonra limistéar cosanta muirí agus cósta a bhainistiú agus a
chothabháil" agus molann sé freisin “go bhféadfaí iarrachtaí a dhéanamh spéis a thabhairt do
ghnólachtaí san earnáil phríobháideach tacú leis an líonra MPA trí chomhpháirtíochtaí poiblípríobháideacha chun tiomsú airgid agus comhroinnt costas eile, lena n-áirítear bailiú sonraí
agus monatóireacht eolaíoch, i MPAanna atá faoi chosaint dhian, le criosanna gan tógáil
chomh maith le criosanna a bhainistítear le haghaidh úsáide inbhuanaithe. "
Laistigh den Eoraip, tá iarrachtaí ar scála beag agus cuimsíonn siad tionscnaimh mhargaidh
dhíreacha den chuid is mó, mar shampla, cistí a bhailítear ó fhíneálacha as gníomhaíochtaí
mídhleathacha, ceadanna agus ceadúnais, táillí iontrála turasóireachta agus marsantas taobh
le hurraíocht agus síntiúis.125 Gineann MPA Egadi (an Spáinn) thart ar 50% den bhuiséad
iomlán (thart ar €350,000) trí mheicníochtaí den sórt sin. Ardaíonn MPA Torre Guaceto (an
Iodáil) thart ar aon trian dá bhuiséad bliantúil (~€300,000) trí chaifé ar an láthair agus tá sé
ag fiosrú conas is féidir páirceáil a úsáid chun ioncam breise a ghiniúint.125 Áit eile tá samplaí
de ghníomhaíochtaí saincheadúnais faire fiadhúlra, mar shampla faire míolta móra, áit a
gcaithfidh oibreoirí tairiscintí a dhéanamh ar cheadúnais, a gcuireann a bhfáltais le buiséid an
MPA.268 Mar an gcéanna, is féidir a iarraidh ar úinéirí bád áineasa beaga táille MPA a íoc as
feistiú nó ancaireacht a dhéanamh ar shuíomh den sórt sin.

Moladh
Ba cheart go rachadh pleanáil airgeadais in éineacht le forbairt líonra MPA chun a
chinntiú go leithdháiltear buiséad iomchuí ó chistí poiblí.
Is féidir machnamh a dhéanamh ar fhoinsí malartacha airgeadais, ach má
bhaineann an earnáil phríobháideach le rioscaí caomhnaithe mara aistrítear rialú
feidhmíochta ar bheartais chomhshaoil ó lámha poiblí go airgeadaithe
infheistíochta príobháideacha a dhíríonn ar uasmhéadú brabúis.
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Riachtanais taighde
Cuireadh béim arís agus arís eile sa tuarascáil seo agus ag geallsealbhóirí gur chóir go mbeadh
an próiseas ainmniúcháin agus bainistíochta MPA bunaithe ar fhianaise chun forais
oibiachtúla a sholáthar le haghaidh cinnteoireachta. Cuimsíonn an fhianaise atá ag teastáil
sonraí maidir le dáileadh agus raidhse na ngnéithe mara atá dírithe ar chosaint, tuiscint ar a
mbitheolaíocht agus a n-éiceolaíocht (m.sh. patrúin scaipthe, gnáthóga criticiúla, íogaireacht
agus athléimneacht, srl.), a gcuidiú le feidhmiú éiceachórais agus na naisc idir bithéagsúlacht,
feidhmiú éiceachórais agus seirbhísí agus tairbhí éiceachórais. Tá sé seo riachtanach chun
cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le cá háit le lonnú agus conas MPAanna a dhearadh chun
na cuspóirí do ghnáthóga nó speicis áirithe a bhaint amach ar an mbealach is éifeachtaí.
Beidh idirghníomhaíochtaí leis an ngnáthóg máguaird agus naisc idir láithreáin chosanta i
gceist le líonraí éifeachtacha. Cé gur féidir roinnt prionsabal ginearálta a agairt, caithfear iad
seo a mhéadú le taighde ar fheidhm líonra, lena n-áirítear staidéir ar nascacht, ach gan a bheith
teoranta dóibh. Is dúshlán casta é nascacht idir MPAanna a thuiscint agus a bharrfheabhsú
agus ní thugtar aghaidh go dona air i gcónaí. Caithfidh an dearcadh líonra seo ceantair
chosanta lasmuigh d’uiscí na hÉireann a mheas agus is dóigh go mbeidh cláir chomhoibrithe
idirnáisiúnta ag teastáil uaidh.
Chun cinntí a dhéanamh maidir le bainistíocht gníomhaíochtaí earnála i MPAanna, caithfear
tionchar na mbrúnna gaolmhara, go háirithe i dteannta le brúnna áitiúla agus domhanda eile,
ar sprioc-bhiota agus éiceachórais a thuiscint, mar aon leis na costais agus na buntáistí
socheacnamaíocha a bhaineann go háirithe gníomhaíochtaí. Is minic go mbíonn gá le taighde
chun rath bearta bainistíochta éagsúla a thástáil agus a mheas (féach Roinn 3.3.5).
Cé go bhfuil sonraí agus eolas ábhartha ar fáil go pointe áirithe, in Éirinn nó i gceantair atá
inchomparáide go pointe áirithe, tá bearnaí suntasacha ann agus níl an bonn fianaise iomlán
ar chor ar bith. Tá comhthéacsanna socheacnamaíocha agus cultúrtha athraitheach, nuálach
agus tionchair, rud a fhágann go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil siad faoi réir
taighde náisiúnta agus áitiúil. Go dtí seo, ní dhearnadh aon mheasúnú cuimsitheach ar na
costais agus na buntáistí socheacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith ag líonra MPA in uiscí na
hÉireann. Níl in aon obair a rinneadh ach fianaise ar an gcineál sochar agus costas a
breathnaíodh agus líonraí den sórt sin á mbunú i ndlínsí eile. Tá gá le taighde eolaíochta
sóisialta freisin chun constaicí ar MPAanna a chur i bhfeidhm, cásanna inar dócha go néireoidh le cur chun feidhme agus táscairí is féidir a úsáid chun aon sochar sóisialta agus
folláine a thiocfaidh as a léiriú. Aithnítear freisin go bhfuil buntáistí cultúrtha ó
thimpeallachtaí mara an-substaintiúil ach is beag aird a tugadh orthu go dtí seo.
Cruthaíonn riachtanais na monatóireachta roinnt riachtanas taighde. I bhfianaise srianta ar
acmhainní, is gá i gcónaí cláir monatóireachta a cheapadh a sholáthraíonn faisnéis láidir ar
bhealach costéifeachtach. D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo faisnéis a athchur agus sineirgí a
aimsiú idir cláir leanúnacha éagsúla (m.sh. faoin MSFD). D’fhéadfadh roinnt cineálacha cur
chuige a bheith dírithe ar an bhfaisnéis a thagann ó fhoinsí éagsúla a bheachtú (m.sh.
cianbhrath, faisnéis a bhailíonn earnálacha eile).
Molaimid go ndéanfaí athbhreithniú ar an staid reatha eolais agus infhaighteacht sonraí atá
ábhartha do líonra MPA na hÉireann agus go sainaithníonn an t-athbhreithniú tosaíochtaí le
haghaidh taighde chun bonn eolais a chur faoi roghnú agus bainistíocht láithreán sa todhchaí.
Bheadh na MPAanna Taighde agus Athchóirithe a mholtar ina ardán luachmhar do thaighde
ábhartha.
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Moladh
Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an staid reatha eolais agus infhaighteacht
sonraí atá ábhartha do líonra MPA na hÉireann. Ba cheart go sainaithneofaí go
sainráite san athbhreithniú tosaíochtaí le haghaidh taighde chun bonn eolais a chur
faoi roghnú agus bainistíocht láithreán amach anseo.
I measc na n-ábhar a dteastaíonn taighde breise uathu is féidir bitheolaíocht agus
éiceolaíocht na spriocspeiceas agus na n-éiceachóras a áireamh, na brúnna agus na
tionchair a bhaineann le gníomhaíochtaí earnála agus athrú aeráide, na
comhthéacsanna socheacnamaíocha agus cultúrtha le haghaidh agus iarmhairtí
MPAanna, airíonna an líonra agus a idirghníomhaíocht le cinn eile agus an
mhodheolaíocht chun monatóireacht agus bainistíocht costéifeachtach a
dhéanamh.
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Conclúidí agus Moladh
Sainmhíniú beartaithe agus príomhphrionsabail do
MPAanna in Éirinn
Bunaithe ar an bhfianaise a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo, molann grúpa comhairleach
MPA an sainmhíniú agus na príomhphrionsabail do MPAanna in Éirinn a chuirtear i láthair i
mBosca 17. Tá sé i gceist go gcuimseodh an sainmhíniú raon réasúnaíocht maidir le hainmniú
agus bainistíocht MPA agus cur chuige leis an príomhghnéithe na sainmhínithe atá ann cheana
a ndéantar athbhreithniú orthu i Roinn 1.1.7. Déanann na príomhphrionsabail achoimre ar
shraith Moladh níos mionsonraithe a chuirtear i láthair i Roinn 3.6.3.

Bosca 17: Sainmhíniú beartaithe do MPAanna in Éirinn agus na
príomhphrionsabail a mholtar
Tá an sainmhíniú oibríochtúil seo a leanas ar MPA beartaithe do MPAanna in Éirinn.
Limistéar atá sainithe go geografach de charachtar nó de thionchar muirí atá cosanta trí
mhodhanna dlíthiúla chun speicis, gnáthóga nó éiceachórais shonraithe a chaomhnú
agus na seirbhísí éiceachórais agus na luachanna cultúrtha a ghabhann leo, agus a
bhainistítear leis an aidhm cuspóirí sonraithe a bhaint amach san fhadtéarma.
Príomhphrionsabail a mholtar:






206

Ba cheart MPAanna a ainmniú agus a bhainistiú chun líonra a fhoirmiú atá deartha
le bheith comhleanúnach, ionadaíoch, nasctha agus athléimneach agus chun
tiomantais na hÉireann a chomhlíonadh faoi ionstraimí idirnáisiúnta mar ChreatTreoir Straitéise Mara an EU, Coinbhinsiún OSPAR, CBD na Náisiún Aontaithe
agus Spriocanna Aichi (go háirithe Sprioc 11) agus Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (go háirithe Sprioc 14).
Féadfaidh cuspóirí do MPAanna agus líonra MPA in Éirinn díriú ar chosaint agus
aisghabháil:


Speicis nó gnáthóga faoi bhagairt nó atá ag dul i laghad



Speicis nó gnáthóga tábhachtacha nó suntasacha ó thaobh na héiceolaíochta de



Gnéithe a léiríonn an raon gnéithe atá in uiscí na hÉireann



Réimsí bithéagsúlachta ard, nádúrthachta nó íogaireachta



Limistéir a chuireann le cothabháil fheidhmiú éiceachórais agus seirbhísí
éiceachórais lena n-áirítear forghabháil carbóin



Ceantair a bhfuil luach suntasach éagsúlachta bithchultúrtha acu

Féadfaidh cuspóirí láithreáin MPA díriú freisin ar thionchair ó bhrúnna sonraithe
mar solas nó torann saorga nó maolánú i gcoinne éifeachtaí an athraithe aeráide a
chosc.

 Glactar leis gurb é atá i gceist le Caomhnú anseo ná cothabháil nó athchóiriú a
dhéanamh ar staid atá chomh gar agus is féidir do struchtúr agus feidhmiú
ionchasach an éiceachórais i bhfianaise fhiseagrafaíocht ghinearálta agus
shuíomh an cheantair nó i gcomparáid le suíomhanna tagartha nó stáit
roghnaithe. I MPAanna atá ainmnithe do luach na héagsúlachta bithchultúrtha,
bheadh caomhnú an luacha seo mar phríomhchuspóir.
 D’fhéadfadh go n-áireofaí ar bhuntáistí breise MPAanna deiseanna le haghaidh
taighde agus oideachas comhshaoil agus breisluach socheacnamaíoch a chruthú,
ar choinníoll nach bhfuil siad seo ag teacht salach ar chuspóirí láithreán an MPA.
 Ba cheart cur chuige um Pleanáil Chórasach Caomhnaithe (SCP) a leanúint chun
an líonra leathnaithe a phleanáil, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú, agus foráil
ann freisin maidir le MPAanna aonair láithreán-bhunaithe a mholadh.
 Agus an líonra á dhearadh, ba cheart machnamh a dhéanamh ar
idirghníomhaíochtaí le líonraí arna n-ainmniú ag Stáit eile sna réigiúin mhuirí
chéanna.


Ba cheart go mbeadh rannpháirtíocht luath agus leanúnach geallsealbhóirí mar
chuid lárnach de phróisis roghnúcháin agus bhainistíochta na MPAanna. Ba
cheart go mbeadh an rannpháirtíocht uilechuimsitheach agus cothrom agus ba
cheart an próiseas a dhearadh lena chinntiú go bhfuil sé trédhearcach, brí agus
éascaithe.



Ba cheart bearta bainistíochta a bhunú de réir mar is cuí do gach MPA chun a
chuspóirí caomhnaithe luaite a bhaint amach agus cúinsí socheacnamaíocha
agus cultúrtha á gcur san áireamh.



Ba cheart bearta bainistíochta a bhunú mar chuid den phróiseas ainmniúcháin.



Ba cheart go mbeadh bainistíocht MPAanna bunaithe ar an bhfianaise is fearr
atá ar fáil agus ar phrionsabal an réamhchúraim.



Ba cheart monatóireacht atá deartha go cúramach a úsáid chun éifeachtúlacht an
líonra a mheas agus chun athbhreithnithe agus oiriúnuithe tréimhsiúla ar
ainmniúcháin agus bearta bainistíochta a threorú.



Moltar comhlacht náisiúnta comhordúcháin a bhunú leis an údarás chun
pleanáil agus cur i bhfeidhm a chomhordú, chun dea-rialachas a chothú agus
chun comhoibriú dlúth a chinntiú i measc ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha
agus sineirgíocht le gnóthais ghaolmhara mar an Creat Náisiúnta Pleanála Mara.



Bheadh gá le reachtaíocht nua chun an creat riachtanach a bhunú le haghaidh
rialachais agus bainistíochta agus caithfear acmhainní agus maoiniú iomchuí a
leithdháileadh chun an líonra a phleanáil, a chur i bhfeidhm, a bhainistiú, a
mhonatóiriú agus a athbhreithniú.
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Líonra leathnaithe MPAanna in Éirinn
D’fhéadfadh go n-áireofaí sa líonra leathnaithe suíomhanna Natura 2000 agus Ramsar atá ann
cheana agus nua, MPAanna nua-ainmnithe le caomhnú mar a bpríomhchuspóir agus
OECManna a chomhlíonann critéir maidir le hainmniú agus cuimsiú iomchuí.

Figiúr 3.4 - Comhpháirteanna nua atá ann cheana agus atá beartaithe de líonra MPAanna na
hÉireann.

Tá fardal na suíomhanna Natura 2000 a úsáidtear chun meastachán a dhéanamh ar chlúdach
i limistéar muirí na hÉireann sa tuarascáil seo bunaithe go díreach faoi láthair ar chritéir
tuairiscithe faoi na Treoracha Éin agus Gnáthóg (Roinn 1.2.4). Mar sin féin, tá argóintí ann i
bhfabhar aitheantas a thabhairt do rannchuidiú MPAanna cósta sa chás gur cuid shuntasach
den láithreán an timpeallacht mhuirí. Mar thoradh air seo bheadh pictiúr níos cuimsithí de
shuíomhanna cosanta i dtimpeallacht na mara, agus tuiscint níos fearr ar úsáid limistéar muirí
na hÉireann agus na srianta áitiúla éagsúla ar ghníomhaíocht mhuirí.
I gcás roinnt gnáthóg nó speiceas atá faoi chosaint faoi na Treoracha Éin agus Gnáthóg,
b’fhéidir go mbeidh sé riachtanach cinntí sonracha a dhéanamh maidir le cathain a áirítear iad
mar MPA. Mar shampla, san UK, moltar sa treoir go ndéanfaí aillte farraige d’éin mhara a
phórú nach raibh idirthaoideach iontu nó níor cheart gnáthóg fo-thaoide a áireamh sa líonra
MPA. Sa chás go n-áiríonn láithreáin Natura 2000 agus Ramsar atá suite i ngnáthóga cósta
gnáthóga talún agus muirí araon, ní bheidh gá a thuairisciú ach go bhfuil an chuid muirí de
láithreán ag cur leis an líonra MPA. Mar a pléadh thuas (Roinn 3.4) caithfear cinneadh maidir
le cá háit chun an teorainn talún-farraige a tharraingt a áireamh i dtreoir líonra MPA. De réir
mar a shainmhínítear Limistéar Muirí na hÉireann sa NMPF mar limistéar a shíneann ón
marc Meán Uisce Ard (MHW) is dóigh go léireoidh sé an scoithphointe is fearr don teorainn
mhara talún seo. B’fhearr an teorainn chéanna a úsáid le haghaidh tuairiscithe ar limistéar an
líonra MPA náisiúnta, agus i gcás ina dtuairiscítear láithreáin Natura 2000 don líonra OSPAR.
Ailíneodh sé seo freisin le tuairisciú don Bhunachar Sonraí Domhanda ar Limistéir faoi
Chosaint agus le spriocanna Aichi.
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Ní thagraíonn an méid seo thuas ach cuntas a thabhairt ar shuímh atá ann cheana. Ní
bhainistítear suíomhanna Natura 2000 ach ar mhaithe lena leasanna cáilitheacha. Dá bhrí sin,
d’fhéadfadh go mbeadh suaitheantas dúbailte ar shuímh Natura 2000 atá ann cheana le
hainmniú nua an MPA de bharr reachtaíochta nua a ainmníonn suíomhanna atá
comhthráthach le suíomhanna Natura 2000 nó a fhorluíonn chun críocha nó gnéithe eile.
Féadfaidh Bearta Éifeachtacha eile um Chaomhnú Ceantair (OECManna) rannchuidiú le
cosaint na bithéagsúlachta cé nach é sin a bpríomhchuspóir (Bosca 2, Roinn 1.1.6). Tá
OECManna comhlántach le MPAanna agus is féidir leo cur le comhleanúnachas agus nascacht
an líonra iomláin. In ainneoin nach é caomhnú an dúlra fadtéarmach a bpríomhchuspóir, tá
scóip ann cuspóirí agus bearta caomhnaithe a ionchorprú i bpleananna bainistíochta OECM
agus, ar an gcaoi sin, cur le cosaint fhoriomlán na bithéagsúlachta. Bealach eile chun an
bhithéagsúlacht a phríomhshruthú in úsáidí cósta agus mara eile is ea iad a aithint mar
rannchuidiú leis an líonra. Mar shampla, tá fianaise ann go dtacaíonn feirmeacha gaoithe le
hathghiniúint bithéagsúlachta ghrinneall na farraige go háirithe in eagair i stáit eile EU (m.sh.
an Ísiltír agus an Danmhairg) ina bhfuil srian ar ghníomhaíochtaí trálaeireachta bun.
Soláthraíonn siad foshraith chrua freisin do phobail sceire agus deiseanna sealgaireachta
d’iasc, do rónta agus do roinnt éan mara. Mar sin féin, tá siad saorga go bunúsach agus
d’fhéadfadh go mbeadh tionchair dhiúltacha acu ar speicis éan mara eile agus ar céiticigh agus
soláthraíonn siad clocha cora do speicis ionracha. Dá bhrí sin, ba cheart cinntí cúramach a
dhéanamh ar bhonn cás ar chás, agus machnamh á dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh OECM
ionchasach cur le spriocanna beartais luaite agus le cuspóirí líonra MPA.
Tá treoir dheonach eisithe ag an IUCN agus CBD SBSTTA maidir le conas is féidir OECManna
a chomhtháthú le ceantair chosanta eile. Aithníonn sé seo go gcuireann OECManna, de réir
sainmhínithe, le heilimintí cainníochtúla (i.e. na heilimintí cumhdaigh 17% agus 10% de
spriocanna Aichi) agus le heilimintí cáilíochtúla (i.e. ionadaíocht, clúdach réimsí atá
tábhachtach don bhithéagsúlacht, nascacht agus comhtháthú i dtírdhreacha agus i
muirdhreacha níos leithne, bainistíocht éifeachtúlacht agus cothromas) Sprioc
Bithéagsúlachta Aichi 11. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh OECManna an líonra limistéar cosanta atá
ann agus a bheidh ann amach anseo a neartú.
Chuir roinnt páirtithe leasmhara a ndeachthas i gcomhairle leo agus an tuarascáil seo á
hullmhú gur fearr leo an téarma Limistéar Caomhnaithe Mara nó a leithéid thar Limistéar
Muirí faoi Chosaint (MPA) do shuímh atá ainmnithe go náisiúnta mar gur bhraith siad go
raibh níos mó connotations eisiaimh ag ‘cosanta’ (féach Iarscríbhinn 1). Aithnítear an téarma
MPA go hidirnáisiúnta agus úsáidtear go forleathan é. I roinnt dlínsí, áfach, measadh go raibh
sé oiriúnach cur síos a dhéanamh ar an líonra iomlán mar líonra MPA, ach na suíomhanna atá
ainmnithe go náisiúnta ann mar Chriosanna Caomhnaithe Mara (san UK) nó a leithéid. Is
féidir leis seo cabhrú le soiléireacht sa mhéid is go bhfuil roinnt suíomhanna ar a dtugtar
MPAanna go sonrach sa líonra ‘MPA’ agus suíomhanna eile nach bhfuil.
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Moladh
Ba cheart go n-áireofaí i líonra leathnaithe MPA na hÉireann suíomhanna Natura
2000 agus Ramsar atá ann cheana agus suíomhanna nua, MPAanna nua-ainmnithe
le caomhnú mar a bpríomhchuspóir agus OECManna a chomhlíonann critéir
maidir le hainmniú agus cuimsiú iomchuí.
Ba cheart go gcuimseodh fardal an chlúdaigh ag láithreáin Natura 2000 ceantair
mhuirí suíomhanna a bhfuil comhpháirteanna trastíre agus mara acu ach nach
bhfuil san áireamh faoi láthair i gcritéir tuairiscithe mara don Choimisiún Eorpach,
m.sh. aillte farraige le ceantair mhuirí bhainteacha.
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Moltaí ar an gcaoi ar chóir líonra MPAanna na hÉireann a
leathnú
Breithnithe éiceolaíocha
Príomhtheachtaireachtaí











Roghnaítear MPAanna aonair mar chuid de straitéis fhoriomlán ar bhonn critéar
bunúsach mar an speiceas agus / nó na gnáthóga atá iontu, a n-annamh, a dtábhacht
nó a dtábhacht éiceolaíoch agus a leibhéal ionadaíochta, íogaireachta agus
nádúrthachta.
I measc na mbreithnithe féideartha eile a bhaineann le MPAanna a roghnú tá méid, an
poitéinseal le hathchóiriú, an méid glactha, an poitéinseal go n-éireoidh le bearta
bainistíochta, an damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann don cheantar de bharr
ghníomhaíochtaí daonna, agus luach eolaíoch.
Cuimsíonn pleanáil caomhnaithe airíonna líonra freisin lena n-áirítear
comhleanúnachas éiceolaíoch agus clúdach céatadáin (na sprioc-ghnáthóga agus an
limistéar muirí foriomlán).
Is féidir le comhleanúnachas éiceolaíoch a bheith deacair a shainiú agus a mheas, ach
tá airíonna ann mar ionadaíocht, macasamhlú, inmharthanacht, leordhóthanacht agus
nascacht.
Ba cheart go gcoinneodh líonra comhleanúnach próisis, feidhmeanna agus struchtúir
na ngnéithe cosanta atá beartaithe ar fud a raon nádúrtha.
Éilíonn pleanáil le haghaidh athléimneachta go ndéantar machnamh cúramach ar
airíonna líonra mar chlúdach, macasamhlú, méid, leibhéal na cosanta agus nascacht
agus gur féidir suíomhanna a roghnú chun tearmann a sholáthar ó athruithe ar cheimic
aeráide agus aigéin.

Moltaí
3.1. Agus an líonra MPA á leathnú, ba cheart go mbeadh liostaí de speicis, gnáthóga agus
éiceachórais le haghaidh cosanta leathan agus ba cheart go mbeadh próiseas ann chun
cur leis na liostaí sin nuair a thagann easnaimh chun solais.
3.2. Cumasaigh MPAanna a ainmniú ar chritéir brú-bhunaithe, chomh maith leis na critéir
níos traidisiúnta maidir le speicis / gnáthóga / éiceachóras, chun gur féidir farraigí
ciúin, spéartha dorcha agus limistéir chosanta maolánacha athraithe aeráide a
ainmniú.
3.3. Cumasaigh MPAanna a chumasú bunaithe ar sheirbhísí tábhachtacha éiceachórais a
sholáthar nó ar a rannchuidiú le comhleanúnachas éiceolaíoch an líonra iomláin nó
gnóthachtáil GES faoin MSFD.
3.4. An chosaint shealadach a chumasú i dtosach i roinnt cásanna, le scóip le haghaidh
athbhreithnithe chun go bhféadfar measúnú a dhéanamh ar na buntáistí dóchúla a
bhaineann le cosaint leanúnach, mar shampla i dtéarmaí athchóiriú rathúil nó taighde
leanúnach chun tacú le bainistíocht oiriúnaitheach.
3.5. Soláthar a chumasú do MPAanna soghluaiste agus solúbthacht a cheadú chun speicis
soghluaiste a chosaint agus oiriúnú d’éifeachtaí an athraithe aeráide.
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Breithnithe sochaíocha
Príomhtheachtaireachtaí







Ní chuirtear cineál agus iarmhairtí MPAanna in iúl go maith don phobal i gcónaí nó ní
bhíonn meas ag an bpobal orthu.
Beidh imní ar roinnt daoine faoi thionchar na MPAanna ar a mbeatha agus ar
chothroime dáileadh na gcostas agus na sochar.
Is féidir le córais luacha daoine agus a n-áit féin tionchar láidir a imirt ar a dtuiscint ar
MPAanna mar fhorbairtí dearfacha nó diúltacha.
I gcomparáid le Ballstáit eile an EU, ní raibh freagra chomh dearfach ag pobal na
hÉireann ar an moladh gur cheart do rialtais codanna den aigéan a ainmniú mar
cheantair chosanta (comhaontú 60% i gcoinne suas le 86% i náisiúin eile).
Is féidir le nádúr agus uilechuimsitheacht an phróisis ainmniúcháin tionchar láidir a
imirt ar aireachtáil agus ar ghlacadh MPAanna aonair.

Moltaí
3.6. Ba cheart measúnú cuimsitheach a dhéanamh ar chostais agus ar shochair iarbhír
líonra MPA in uiscí na hÉireann (bunaithe ar Roinn 2.1) seachas a bheith ag brath ar
fhaisnéis ó dhlínsí eile.
3.7. Ba cheart go nglacfadh aon mheasúnú ar chostais agus ar shochair míchothromaíocht
ar a ndáileadh ar fud grúpaí éagsúla.
3.8. Ba chóir feachtas cumarsáide a dhéanamh chun an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas
níos leithne faoi na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag ainmniú MPA in uiscí na
hÉireann.
3.9. A chinntiú go bhfuil an próiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí i ndáil le MPAanna
dea-dheartha agus uilechuimsitheach, de réir na bprionsabal a chuirtear in iúl i Roinn
3.2.4.
3.10. Ba cheart na héifeachtaí dáileacháin a d’fhéadfadh a bheith againmniú líonra MPA a
mheas go cúramach ag gach céim den phróiseas.
3.11. Agus MPAanna á bpleanáil, ba cheart pleananna cúramach a dhéanamh freisin chun
gníomhaíochtaí díláithrithe a athdháileadh, iascaireacht mar shampla.

Rannpháirtíocht geallsealbhóirí
Príomhtheachtaireachtaí


Is féidir go mbeadh sé ina chuidiú idirghníomhaíochtaí idir an nádúr agus an duine a
thuiscint mar chuid de ghaol fite fuaite seachas i dtéarmaí úsáide agus tionchair.



D’fhéadfadh breithniú ar chomhthéacsanna cultúrtha áitiúla agus idirphlé bríoch a
bheith ríthábhachtach maidir le glacadh agus éifeachtúlacht MPAanna, go háirithe
MPAanna cósta.

Moltaí
3.12. Ba cheart go mbeadh rannpháirtíocht luath agus leanúnach na ngeallsealbhóirí mar
chuid lárnach de na próisis chun MPAanna a ainmniú agus a bhainistiú agus is fachtóir
tábhachtach í chun maoirseacht shochaíoch a chothú ag leibhéal áitiúil.
3.13. Tá sonraí na bpróiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí ag brath ar an chomhthéacs,
ach ba cheart na treoirlínte ginearálta (a chuirtear i láthair i dTábla 3.5 i Roinn 3.2.4
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den tuarascáil seo) a chur san áireamh lena chinntiú go bhfuil siad trédhearcach, brí
agus éascaithe:
1. Na páirtithe leasmhara ábhartha go léir a aithint agus a fhostú go luath sa phróiseas
pleanála.
2. Aidhmeanna agus cuspóirí beartais agus eolaíochta atá comhsheasmhach le
haidhmeanna reachtacha eile a shainiú agus a chur in iúl go soiléir. Ba cheart go náireofaí leis seo cumarsáid shoiléir freisin maidir le cad iad na MPAanna agus na rudaí
nach bhfuil iontu, agus comhthuiscint a ghiniúint, chomh maith leis an gcomhthéacs
polaitiúil a sholáthar.
3. Is gá róil agus freagrachtaí gach duine a bhfuil baint acu leis an bpleanáil a shainiú agus
a chur in iúl go soiléir.
4. A chinntiú go dtuigeann gach duine atá bainteach aidhm an phróisis rannpháirtíochta
geallsealbhóirí agus go soláthraíonn siad rialacha soiléire, lena n-áirítear aidhmeanna
agus cuspóirí, srianta agus cóid iompair (agus iarmhairtí gan a bheith ag comhlíonadh)
5. Ba cheart caitheamh le treoirlínte eolaíochta chun rochtain ar an bhfaisnéis eolaíoch,
eolas áitiúil agus sonraí spásúla is fearr atá ar fáil go héasca ag geallsealbhóirí, eolaithe
agus cinnteoirí a láimhseáil mar chur chuige comhpháirteach aimsithe fíricí.
6. Ba cheart a bheith ag súil le coimhlint i measc leasanna geallsealbhóirí agus aitheantas a
thabhairt dó agus díospóireachtaí a éascú gan chlaonadh (m.sh. trí éascaitheoirí tríú
páirtí oilte a úsáid), ag úsáid cur chuige mar an modh Guth Pobail.
7. Réamh-mheas a dhéanamh ar aird na meán agus na meáin agus cumarsáid a
leithdháileadh ar urlabhraí tiomnaithe.
8. Glac leis go dtógfaidh an próiseas am agus go dtabharfaidh sé an t-am sin don phróiseas.
Caithfidh an próiseas grúpaí iomchuí a fhostú go luath agus trasdul cóir a chinntiú sa
ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Tá sé cruthaithe go bhfuil sé éifeachtach samhail
de chomhbhainistíocht pobail a fhorbairt chun é seo a éascú, ar an gcoinníoll go bhfuil
acmhainní cearta aige agus go bhfanann an Stát freagracht agus cuntasacht chuí ar
rialachas.
9. Úsáid an comhthéacs atá ann cheana ina bhfuil MPA beartaithe. Áirítear leis seo oibriú le
struchtúir eagraithe atá ann cheana (m.sh. CLAMS (féach Bosca 9), Fóram Réigiúnach
Iascaigh Intíre (RIFF), Eagraíocht Acmhainní Mara Oileáin na hÉireann agus an Creat
Náisiúnta Pleanála Mara a úsáid agus na meicníochtaí a bhunaíonn sé.
10. Glac leis gur féidir le dearadh MPAanna athrú le linn an phróisis geallsealbhóirí agus a
choinneáil i gcuimhne gurb é an aidhm spriocanna beartais a bhaint amach agus
treoirlínte eolaíochta agus féidearthachta a chomhlíonadh, agus tionchair
shocheacnamaíocha ionchasacha a íoslaghdú agus tacaíocht shóisialta leathan a fháil.
11. Ní mór MPAanna a bhainistiú, a mhonatóiriú agus a mheas go cúramach. Tá pleanáil
agus maoiniú mionsonraithe i gceist leis seo.
12. A admháil nach próiseas “fíorasach” amháin atá i bhforbairt MPA, ach go mbíonn
freagraí mothúchánacha, morálta agus luachbhunaithe ann ó gach duine a bhfuil baint
acu leis.
13. Dul i ngleic le míchothromaíochtaí cumhachta féideartha sa phróiseas rannpháirtíochta
trí mhúnla rannpháirtíochta / bainistíochta a éascú a aithníonn caidrimh stairiúla agus
a aithníonn neamhionannais.
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Rialachas agus bainistíocht
Príomhtheachtaireachtaí






I measc na bpríomhphrionsabal maidir le dea-rialachas tá dlisteanacht, trédhearcacht,
cuntasacht, uilechuimsitheacht, cothroime, cothromas, comhtháthú agus
éifeachtúlacht.
Tá freagrachtaí mara roinnte ar go leor ranna rialtais agus gníomhaireachtaí stáit in
Éirinn. Dá bhrí sin, tá comhordú dlúth thar raon ranna, rannán agus gníomhaireachtaí
riachtanach chun an próiseas MPA a chur i bhfeidhm.
Beidh gá le comhordú le heagraíochtaí EU agus idirnáisiúnta chun rialachas
éifeachtach MPAanna a dhéanamh.

Moltaí
3.14. Ba cheart an líonra leathnaithe náisiúnta MPA a mheas mar chuid dhílis de chur i
bhfeidhm an Chreat-Treorach um Straitéis Mara (MSFD) agus den Chreat Náisiúnta
Pleanála Mara (NMPF). Éileoidh sé seo treoir shoiléir maidir leis an gcaoi a nidirghníomhaíonn MPAanna le gníomhaíochtaí mara agus lena bpleanáil agus a
mbainistíocht.
3.15. Faoin NMPF, d’fhéadfaí Criosanna Straitéiseacha Gníomhaíochta Mara (SMAZanna) a
ainmniú roimh an gcéad tráinse eile de MPAanna. D’fhéadfaí mapáil íogaireachta a
dhéanamh chun réimsí ina bhfuil MPAanna dóchúla amach anseo a shainaithint ionas
gur féidir iad a chosaint ar dhíghrádú breise go dtí go n-achtófar reachtaíocht
leordhóthanach MPA.
3.16. Ba cheart comhlacht náisiúnta comhordaithe MPA (m.sh. Rannán nó foireann
thiomnaithe laistigh de Roinn rialtais) a bhunú leis an údarás agus na hacmhainní chun
pleanáil agus cur i bhfeidhm líonra leathnaithe MPA a chomhordú agus chun dearialachas a chothú agus dlúthchomhar a chinntiú i measc ranna agus gníomhaireachtaí
ábhartha. .
3.17. Ba cheart cur chuige Pleanála Chórasach Caomhnaithe a ghlacadh, ar féidir leis cur leis
na hiarrachtaí atá ann cheana, lena chinntiú gur féidir spriocanna athraitheacha an
bheartais chaomhnaithe náisiúnta a bhaint amach sna blianta amach romhainn.
3.18. Ba cheart creat náisiúnta ainmniúcháin MPA a bhunú a sholáthraíonn cinnteacht i
dtéarmaí tiomantas polaitiúil fadtéarmach, soiléireacht maidir le húdarás dlíthiúil agus
rialachais agus a leagann amach treoir nós imeachta soiléir.
3.19. Ba cheart go n-áireofaí sa chreat MPA soiléiriú ar an idirghníomhú idir MPAanna
náisiúnta nua agus bainistíocht spásúil eile laistigh de MSP agus an NMPF.
3.20. Ba cheart go mbeadh foráil sa chreat MPA freisin le haghaidh rannpháirtíochta thar
theorainneacha náisiúnta agus le comhlachtaí réigiúnacha mar OSPAR chun
comhleanúnachas réigiúnach líonraí MPA a éascú.
3.21. Ní mór spriocanna uileghabhálacha beartais a leagan síos chun leathnú líonra MPA na
hÉireann a threorú.
3.22. Ba cheart páirtithe leasmhara a aithint le linn na céime tosaigh de phleanáil leathnú an
líonra agus a bheith i dteagmháil leo le linn an phróisis. Ba cheart go mbeadh próiseas
ann chun páirtithe leasmhara breise a áireamh nuair a thagann easnaimh chun solais.
3.23. Ba cheart próiseas chun speicis, gnáthóga agus gnéithe eile a bhfuil tábhacht
chaomhnaithe leo ach nach bhfuil faoi chosaint faoi láthair a bhunú agus a chur i
bhfeidhm go luath. Ba cheart go mbeadh an próiseas seo bunaithe ar na bearnaí a
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shainaithnítear sa tuarascáil seo agus critéir shocraithe a úsáid chun speicis agus
gnáthóga a áireamh ar liosta comhaontaithe sa deireadh.
3.24. Ba cheart sonraí fairsinge éiceolaíochta, comhshaoil, socheacnamaíocha agus cultúrtha
a bhailiú, a chomhordú agus a shintéisiú chun cosaint an líonra reatha a mheas agus
bearnaí, laigí agus brúnna lárnacha a aithint agus mar sin bonn eolais a chur faoi
chinntí faoi chuspóirí agus chur chuige maidir leis an líonra a leathnú.
3.25. Ba cheart córas láraithe a bhunú chun comhleanúnachas agus éifeachtúlacht bhailiú
agus úsáid sonraí a uasmhéadú.
3.26. Ba cheart cuspóirí maidir le líonra MPA a leathnú a chomhaontú a oiread agus is féidir
le páirtithe leasmhara, agus an fhaisnéis ó iniúchtaí ar an líonra atá ann a
chomhcheangal le tástáil cásanna.
3.27. Ba cheart próiseas a fhorbairt chun MPAanna láithreán-bhunaithe aonair a mholadh
atá inrochtana ag na páirtithe leasmhara go léir.
3.28. Chun damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann do ghnéithe spéisiúla a sheachaint le linn
ullmhúcháin le haghaidh ainmniúcháin, ba cheart go mbeadh MPAanna beartaithe faoi
réir an leibhéal céanna cosanta agus atá ag láithreáin iomlána.
3.29. Ba cheart go mbeadh an próiseas ainmniúcháin atriallach, rud a éascódh breithniú
tréimhsiúil ar spriocanna beartais athbhreithnithe nó nua, athruithe i gcomhthéacs
comhshaoil, socheacnamaíoch, cultúrtha nó beartais, éabhlóid an chleachtais
idirnáisiúnta is fearr agus ceachtanna a foghlaimíodh ó bhainistíocht agus
monatóireacht ar MPAanna na hÉireann.
3.30. Ba cheart go mbeadh bearta bainistíochta do MPAanna sa todhchaí ag brath go
príomha ar chuspóirí an láithreáin do gach MPA agus éifeachtaí gníomhaíochtaí agus
brúnna éagsúla ar na gnéithe cosanta agus ar phróisis éiceachórais.
3.31. Ba cheart go mbeadh baint ag páirtithe leasmhara sa phróiseas chun bearta
bainistíochta a chinneadh.
3.32. Ba cheart bearta bainistíochta chun cuspóirí láithreáin MPA a bhaint amach a phlé agus
a bhunú mar chuid den ullmhúchán don ainmniú, agus geallsealbhóirí a áireamh i
gcinntí.
3.33. Beidh sé rithábhachtach breithniú cúramach a dhéanamh ar an bhfianaise atá ar fáil
faoi thionchar féideartha gníomhaíochtaí áirithe chun cinneadh a dhéanamh ar na
gníomhaíochtaí le srian nó le ceadú.
3.34. Cheal fianaise dhochloíte, ba cheart prionsabal an réamhchúraim a chur i bhfeidhm.
3.35. Mar gheall ar anbhféidearthacht go gcuirfeadh roinnt teaglaim brú le héifeachtaí a
chéile a mhéadú nó a mhaolú, ba cheart dearcadh iomlánaíoch a thabhairt ar charnadh
agus ar chomhcheangal na ngníomhaíochtaí incheadaithe i suíomh ar leith..
3.36. Ba cheart tosca socheacnamaíocha agus cultúrtha a mheas go cúramach agus bearta
bainistíochta á dtabhairt chun críche.
3.37. Níor cheart go mbeadh sé mar thosaíocht thábhachtach MPAanna a aicmiú i gcatagóirí
cosanta mar chuid den phróiseas ainmniúcháin agus bainistíochta.
3.38. Féadfar cosaint MPAanna a chatagóiriú de réir mar is gá le haghaidh tuairisciú
idirnáisiúnta, tar éis teacht ar chomhaontú maidir leis na bearta bainistíochta is gá
chun cuspóirí láithreáin MPA a bhaint amach.
3.39. Chun cumarsáid a shimpliú maidir leis na cuspóirí leathana do shuíomh, ba cheart
córas simplí catagóirithe bunaithe ar chuspóirí a chur i bhfeidhm. Mar shampla,
d’fhéadfaí MPAanna a shainaithint mar MPAanna Caomhnaithe Dúlra, MPAanna
Bithchultúrtha nó MPAanna Taighde agus Oideachais.
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3.40. Laistigh den chatagóir leathan um Chaomhnú an Dúlra, ba cheart cur síos breise a
dhéanamh ar MPA mar, mar shampla, MPA speiceas faoi bhagairt nó gnáthóg, MPA
speiceas nó gnáthóg tábhachtach, MPA Bithéagsúlachta, MPA seirbhíse éiceachórais,
MPA spéartha dorcha, MPA farraigí ciúin, tearmann aeráide MPA, MPA Soghluaiste
nó MPA Gnáthóg Éisc Riachtanach. D’fhéadfaí a rá go mbaineann MPA ar leith le
ilchuspóirí le go leor catagóirí.
3.41. Nuair is iomchuí, ba cheart cineálacha cur chuige comhbhainistíochta a ghlacadh, go
háirithe i gcás MPAanna gar don chladach.
3.42. Caithfear cumarsáid éifeachtach a bhunú chun tacú le comhbhainistíocht éifeachtach.
3.43. Ba cheart peirspictíochtaí agus riachtanais éagsúla pobail a aithint ag an tús, agus foráil
ann do phlé oscailte ar shaincheisteanna conspóideacha.
3.44. Teastaíonn reachtaíocht agus rialacháin shoiléire do MPAanna, mar aon le húdarás
aitheanta agus acmhainní chun iad a fhorfheidhmiú.
3.45. Ba cheart réitigh theicneolaíocha mar Chórais Faireacháin Árthaigh (VMS) agus gairis
Monatóireachta Leictreonacha cianda a mheas mar uirlisí a d’fhéadfadh a bheith
luachmhar chun comhlíonadh a chinntiú i roinnt comhthéacsanna agus earnálacha.
3.46. D’fhéadfadh rannpháirtíocht an phobail mothú maoirseachta a chothú agus tacú le
forfheidhmiú, go háirithe i MPAanna gar don chladach.
3.47. Ba cheart clár monatóireachta dea-dheartha a bhunú chun éifeachtacht MPAanna nua
agus comhleanúnachas líonra foriomlán an MPA a mheas.
3.48. Nuair is féidir, ba cheart go ndéanfadh faireachán ar MPAanna nua leas a bhaint as
sineirgí le cláir monatóireachta atá i bhfeidhm chun comhlíonadh Threoracha an EU
amhail an Treoir um Éin, an Treoir um Ghnáthóga, an Chreat-Treoir Uisce agus an
Chreat-Treoir um Straitéis Mara.
3.49. Ba cheart athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh ar éifeachtaí ainmniú agus
bainistíocht MPA le sainchúram chun tionchar a imirt ar athrú ar ainmniúcháin agus /
nó bearta bainistíochta agus monatóireacht mar chuid de phróiseas atriallach
bainistíochta oiriúnaitheach.
3.50. Ba cheart bonn eolais a chur faoi athbhreithnithe trí mhonatóireacht a dhéanamh,
rannpháirtíocht geallsealbhóirí a bheith i gceist agus athruithe mar eolas nua, forbairtí
sa tionscal agus athruithe sa timpeallacht, reachtaíocht nó beartas a chur san áireamh.
3.51. Ba cheart go n-áireofaí sna hathbhreithnithe breithniú ar naisc agus sineirgí le
MPAanna in aice le huiscí na hÉireann, lena n-áirítear iad siúd sa líonra OSPAR.

Reachtaíocht
Moltaí
3.52. Ba cheart reachaíocht phríomha, i bhfoirm Achta tiomnaithe um Chaomhnú Mara nó
Limistéir Mhuirí faoi Chosaint, a achtú.
3.53. Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht nua foráil maidir le MPAanna náisiúnta nua a
chruthú agus líonra MPA a leathnú, príomhthéarmaí agus coincheapa a shainiú,
cuspóirí agus prionsabail a leagan amach, a aithint cé aige a bhfuil údarás chun
MPAanna a bhunú agus soláthar a dhéanamh do phróisis roghnúcháin, ainmniúcháin
agus bainistíochta agus rannpháirtíocht an phobail iontu seo.
3.54. Ba cheart go sainmhíneodh an reachtaíocht cad é MPA agus téarmaíocht agus
sainmhínithe a nglactar leo i reachtaíocht idirnáisiúnta agus EU eile a úsáid, nuair is
iomchuí.
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3.55. Níor cheart go mbeadh an reachtaíocht ró-fhorordaitheach, go háirithe maidir le
hoibriú na bpróiseas roghnóireachta, ainmniúcháin agus bainistíochta ionas go mbeidh
an tsolúbthacht acu oiriúnú do dhálaí athraitheacha agus tar éis athbhreithnithe
tréimhsiúla.
3.56. Ba cheart go mbeadh treoir theicniúil agus eolaíoch ag gabháil le reachtaíocht nua a
shonraíonn conas a oibreoidh próiseas pleanála agus bainistíochta an MPA.
3.57. Ba cheart go mbeadh feidhm ag an reachtaíocht nua maidir le limistéar muirí na
hÉireann, eadhon uiscí inmheánacha (limistéir mhara agus taoide), an fharraige
chríochach, an Crios Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) agus na ceantair Scairbh Ilchríochach
comhaontaithe.
3.58. Ba cheart feidhm nua MPA a bhunú laistigh den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta.
3.59. Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht MPA foráil do bhunú an Choiste Eolaíoch agus
Teicniúil MPA chun comhairle a sholáthar ar bhonn leanúnach nó saincheist-shonrach.
3.60. Ba cheart go ndéanfadh reachtaíocht nua machnamh ar úsáid agus incheadaithe sonraí
satailíte agus cianbhraite chun críocha monatóireachta agus forfheidhmithe.
3.61. Ní mór aird ar leith a thabhairt ar chultúr maoirseachta a chur chun cinn le
gníomhaithe rialtais agus Stáit agus lasmuigh de.

Breithnithe eile
Moltaí
3.62. Ba cheart go rachadh pleanáil airgeadais in éineacht le forbairt líonra MPA chun a
chinntiú go leithdháiltear buiséad iomchuí ó chistí poiblí.
3.63. Is féidir machnamh a dhéanamh ar fhoinsí malartacha airgeadais, ach má bhaineann
an earnáil phríobháideach le rioscaí caomhnaithe mara aistrítear rialú feidhmíochta ar
bheartais chomhshaoil ó lámha poiblí go airgeadaithe infheistíochta príobháideacha a
dhíríonn ar uasmhéadú brabúis.
3.64. Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar staid reatha an eolais agus ar infhaighteacht
sonraí atá ábhartha do líonra MPA na hÉireann. Ba cheart go sainaithneofaí go
sainráite san athbhreithniú tosaíochtaí le haghaidh taighde chun bonn eolais a chur
faoi roghnú agus bainistíocht láithreán amach anseo.
3.65. I measc na n-ábhar a dteastaíonn taighde breise uathu is féidir bitheolaíocht agus
éiceolaíocht na spriocspeiceas agus na n-éiceachóras, na brúnna agus na tionchair a
bhaineann le gníomhaíochtaí earnála agus athrú aeráide, na comhthéacsanna
socheacnamaíocha agus cultúrtha le haghaidh agus iarmhairtí MPAanna, airíonna an
líonra agus a idirghníomhaíocht le cinn eile agus an mhodheolaíocht chun
monatóireacht agus bainistíocht costéifeachtach a dhéanamh.

Líonra leathnaithe de MPAanna in Éirinn
Moltaí
3.66. Ba cheart go n-aireofaí i líonra leathnaithe MPAanna na hÉireann suíomhanna Natura
2000 agus Ramsar atá ann cheana agus suíomhanna nua, MPAanna nua-ainmnithe le
caomhnú mar a bpríomhchuspóir agus OECManna a chomhlíonann critéir maidir le
hainmniú agus cuimsiú iomchuí.
3.67. Ba cheart go gcuimseodh fardal an chlúdaigh ag láithreáin Natura 2000 ceantair mhuirí
suíomhanna a bhfuil comhpháirteanna trastíre agus mara acu ach nach bhfuil san
áireamh faoi láthair i gcritéir tuairiscithe mara don Choimisiún Eorpach, i.e. aillte
farraige le ceantair mhuirí bhainteacha.
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Nótaí críochnaitheacha
Sa tuarascáil seo, thugamar breac-chuntas ar na riachtanais chun líonra MPAanna na
hÉireann a leathnú agus an tiomantas soiléir a thug an rialtas dó sin a dhéanamh. Agus an
tuarascáil á hullmhú againn, chuamar i gcomhairle le raon éagsúil geallsealbhóirí a léirigh
tacaíocht bhunúsach do líonra leathnaithe MPA a chuidíonn le hathchóiriú agus cothabháil
farraigí glana, sláintiúla, táirgiúla a thacaíonn le pobail bheoga cois cósta agus le hearnálacha
muirí.
Chuir páirtithe leasmhara béim arís agus arís eile freisin gur gá an próiseas chun an líonra a
leathnú agus a bhainistiú a dhéanamh i gceart, ionas gur féidir leis an líonra leathnaithe
difríocht mhór a dhéanamh agus go bhfeicfear é mar rud chun go mbeidh gach duine bródúil
as agus chun oibriú le chéile chun tacú agus cosaint. Cuireadh rabhadh in aghaidh MPAanna
a dhearbhú in ainm amháin nó iarracht a dhéanamh an próiseas a ruaigeadh. Aithníodh go
mbeadh roinnt costas ann d’earnálacha éagsúla agus dúshláin shuntasacha maidir le
cothromaíocht a dhéanamh idir leasanna éagsúla, ach bhí tuiscint ghinearálta ann gur cheart
go mbeadh sé indéanta comhréitigh agus torthaí inghlactha a fháil má tá rannpháirtíocht
cheart geallsealbhóirí ann laistigh de chreat dea-acmhainní dea-rialachas agus bainistíocht.
Beidh cumarsáid éifeachtach agus rannpháirtíocht bhríoch pobail riachtanach. Ba cheart go
mbeadh próisis chinnteoireachta trédhearcach agus ba cheart go mbeadh cinntí bunaithe ar
fhianaise. Caithfidh daoine tuiscint a fháil ar a bhfuil MPAanna ag iarraidh a bhaint amach
agus cén fáth go bhfuil bearta bainistíochta á gcur i bhfeidhm a d’fhéadfadh srian a chur lena
gcuid gníomhaíochtaí. Tá sé tábhachtach freisin a chinntiú go ndéantar sochair agus costais a
dháileadh chomh cothrom agus is féidir agus go n-aithnítear agus go dtapófar na deiseanna a
thairgeann líonra leathnaithe.
Tugann an tuarascáil seo eolas agus taithí fhorleathan le chéile ó gach cearn d’Éirinn agus ar
fud an domhain. Tá sé i gceist bunús réasúnaithe, cothrom, eolasach a sholáthar chun líonra
MPAanna na hÉireann a leathnú. Dá ndéanfaí pleanáil, acmhainní agus bainistíocht mhaith
air, chuirfeadh líonra leathnaithe MPA go mór le maoirseacht shaibhreas shaol mara, chultúir
agus oidhreachta na hÉireann, rud a chuideodh le bonn a chur faoi chaomhnú fadtéarmach
agus bainistíocht inbhuanaithe éiceachóras muirí rathúil chun leasa seo agus na glúine atá le
teacht.
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Aguisín A - Gluais agus Giorrúcháin
A.1 Gluais
An Ceantar - Faoi UNCLOS, tagraíonn an Limistéar do ghrinneall na farraige agus urlár na farraige agus
fo-ithir de, thar theorainneacha na dlínse náisiúnta.
Athchóiriú - Is é atá i gceist le hathchóiriú éiceachórais ná “an próiseas chun cabhrú le héiceachóras atá
díghrádaithe, millte nó scriosta” a aisghabháil.
Athléimneacht - (Líonra athléimneach) “Cumas éiceachórais príomhfheidhmeanna agus próisis a
choinneáil i bhfianaise strus nó brú trí sheasamh nó oiriúnú don athrú. Is féidir athléimneacht a chur i
bhfeidhm ar chórais éiceolaíocha chomh maith le córais shóisialta.”270
Beantach - Tuairisc ar ainmhithe, plandaí agus gnáthóga a bhaineann le grinneall na farraige. Tugtar
beantós ar gach planda agus ainmhí a chónaíonn i ngrinneall na farraige, ar ghrinneall na farraige nó
in aice leis.77
Bearta Caomhnaithe Éifeachtacha Eile atá bunaithe ar limistéar (OECM) - Limistéar atá sainithe go
geografach seachas Limistéar faoi Chosaint, a rialaítear agus a bhainistítear ar bhealaí a ghnóthaíonn
torthaí fadtéarmacha dearfacha agus marthanacha maidir le caomhnú in situ na bithéagsúlachta le
feidhmeanna agus seirbhísí éiceachórais gaolmhara. agus nuair is infheidhme, luachanna cultúrtha,
spioradálta, socheacnamaíocha agus luachanna eile atá ábhartha go háitiúil. (Cinneadh CBD 14/8)
Bisiúlacht - Líon na sliocht a tháirgeann bean den speiceas i dtréimhse ama socraithe.
Brúnna - An mheicníocht trína mbíonn tionchar ag gníomhaíocht ar aon chuid den éiceachóras.
Cinntear nádúr an bhrú de réir cineáil gníomhaíochta, déine agus dáilte.
Bunlíne - Faoi UNCLOS is í an ghnáthlíne bhunlíne an marc íseal uisce agus is as seo a thomhaistear
leithead na Mara Críche agus criosanna dlínse muirí áirithe eile. Sa chás go bhfuil cósta istigh go
domhain, go bhfuil oileáin imill ann nó go bhfuil sé an-éagobhsaí, is féidir córas bunlíne díreach a úsáid.
Caipiteal nádúrtha - Stoic na n-acmhainní aeir, uisce, ithreach agus mianraí chomh maith le
comhpháirteanna beo éiceachóras. Tá caipiteal nádúrtha mar bhonn agus mar thaca ag soláthar
seirbhísí éiceachórais (féach thuas).
Comhairliúchán - Sreabhadh cumarsáide aon-bhealach, trína sreabhann faisnéis go príomha ó
gheallsealbhóirí chuig údaráis nó eolaithe. Is í an phríomhaidhm ná faisnéis a bhaint as páirtithe
leasmhara.
Crios Eacnamaíoch Eisiatach (EEZ) - Faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige
(UNCLOS), cuimsíonn an Crios Eacnamaíoch Eisiatach limistéar a shíneann ón teorainn farraige
críochach 12 nm go 200 nm.
Criosanna Caomhnaithe Mara (MCZanna) - MPAanna atá ainmnithe san UK faoin Acht um Rochtain
Mara agus Cósta (2009) chun speicis agus gnáthóga atá tábhachtach go náisiúnta, neamhchoitianta nó
faoi bhagairt a chosaint.
Cúlchistí mara / crios gan ghlacadh / grádú cineálacha MPA - Aigéin nó ceantair idirthaoideacha atá
cosanta go hiomlán ó ghníomhaíochtaí a bhaineann ainmhithe agus feamainn nó a athraíonn gnáthóga
- amhail iascaireacht, dobharshaothrú, dreidireacht agus mianadóireacht - ach amháin mar is gá le
haghaidh
monatóireachta
eolaíochta.
Tionscadal
PISCO
Ó
<http://www.piscoweb.org/sites/default/files/SMR_EU_LowRes.pdf>
Cur chuige bithchultúrtha - Creat de chomhthuiscintí, luachanna agus mhodheolaíochtaí a dhéanann
imscrúdú ar na hidirnaisc idir nádúr agus cultúr.222
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Cur chuige éiceachórais - Bainistíocht chuimsitheach chomhtháite ar ghníomhaíochtaí daonna
bunaithe ar an eolas eolaíoch is fearr atá ar fáil faoin éiceachóras agus a dhinimic, d’fhonn tionchair atá
ríthábhachtach do shláinte éiceachórais mhuirí a aithint agus gníomhú, agus ar an gcaoi sin úsáid
inbhuanaithe earraí éiceachórais a bhaint amach agus seirbhísí agus sláine an éiceachórais a
chothabháil (sainmhíniú OSPAR)
Cuspóir caomhnaithe - Sonrach do Threoir maidir le Gnáthóga an EU: Tá sé mar aidhm aige stádas /
riocht caomhnaithe fabhrach a shainiú ag baint úsáide as tréithe oiriúnacha le spriocanna ar aon dul le
paraiméadair Stádas Caomhnaithe Fabhrach. Maidir le gnáthóga, is iad paraiméadair FCS: tá an raon
nádúrtha agus na ceantair a chumhdaíonn sé laistigh den raon sin seasmhach nó ag méadú; tá struchtúr
agus feidhmeanna sonracha atá riachtanach lena chothabháil go fadtéarmach ann agus ar dóigh go
leanfaidh siad de bheith ann go ceann i bhfad; tá stádas caomhnaithe a speiceas tipiciúil fabhrach.
Maidir le speicis is iad paraiméadair FCS: léiríonn sonraí dinimic an daonra go bhfuil siad á gcothabháil
ar bhonn fadtéarmach mar chomhpháirt inmharthana dá ghnáthóga nádúrtha; níl raon nádúrtha an
speicis á laghdú agus ní dócha go laghdófar é go ceann i bhfad; tá, agus is dócha go leanfaidh sé, gnáthóg
atá sách mór chun a dhaonraí a choinneáil ar bhonn fadtéarmach.
Cuspóir caomhnaithe - Úsáid ghinearálta: Ráiteas faoi na mianta caomhnaithe dúlra don ghné / na
gnéithe spéise ar láithreán agus measúnú ar na brúnna daonna sin ar dóigh dóibh dul i bhfeidhm ar an
ngné / na gnéithe.240
Éagsúlacht bhithchultúrtha - An smaoineamh go bhfuil eolas, teanga agus cleachtais dhaonna fite fuaite
leis an dúlra. Tuigeann sé go bhfuil éagsúlacht bhitheolaíoch agus chultúrtha ag brath ar a chéile, agus
féachann sí ar éagsúlacht bhitheolaíoch mar a bhainistíonn, a chaomhnaíonn agus a chruthaíonn grúpaí
cultúrtha éagsúla.222 Tá an éagsúlacht bhithchultúrtha intuigthe i gcoincheap na tearmainn
bithchultúrtha.
Éagsúlacht bhitheolaíoch (Bithéagsúlacht) - "An inathraitheacht i measc orgánaigh bheo ó gach foinse
lena n-áirítear, inter alia, éiceachórais trastíre, mara agus uisceacha eile agus na coimpléisc éiceolaíocha
a bhfuil siad ina gcuid díobh; áirítear leis seo éagsúlacht laistigh de speicis, idir speicis agus
éiceachórais." (Airteagal 2 CBD)
Earcaíocht - Cohórt nua a chur le daonra, nó an cohórt nua a cuireadh leis. Braitheann méid na
hearcaíochta ar an gcéim ama agus stair saoil ag a ndéantar é a thaifeadadh.270
Éiceachóras - Coimpléasc dinimiciúil de phobail plandaí, ainmhithe agus miocrorgánach agus a
dtimpeallacht neamhbheo ag idirghníomhú mar aonad feidhmiúil (Airteagal 2 CBD)
Eischósta - ceantair farraige agus aigéin atá níos faide ná cúpla nm ón gcósta. I gcodarsnacht leis na
ceantair atá gar don chladach, tá níos lú cineálacha gníomhaíochta daonna ann agus tá siad níos
iargúlta, sa chaoi go bhféadfadh go mbeadh gá le socruithe bainistíochta éagsúla.
Farraige chríche - Faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige (UNCLOS), síneann
uiscí teorann stáit ón mbunlíne go dtí 12 nm ar a mhéad.
Farraigí arda - Gach cuid den fharraige nach n-áirítear sa Chrios Eacnamaíoch Eisiatach (EEZ), san
fharraige chríochach nó in uiscí inmheánacha Stáit, nó in uiscí oileánra Stáit oileánra (Airteagal 86,
UNCLOS 1982).
Feidhmiú éiceachórais - Conas a oibríonn plandaí, ainmhithe, miocrorgánaigh agus an timpeallacht
neamhbheo atá san éiceachóras le chéile.
Forbairt inbhuanaithe - "Forbairt a fhreastalaíonn ar riachtanais na linne seo gan cur isteach ar chumas
na nglún atá le teacht freastal ar a riachtanais féin".77
Foshraith - An dromchla nó an meán ar a bhfásann orgánach nó atá ceangailte leis (m.sh. dríodar
ghrinneall na farraige).240
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Gabháil - Gabháil speiceas neamhsprioc agus iasc róbheag de na sprioc-speicis.77
Geallsealbhóirí - daoine aonair, grúpaí nó eagraíochtaí a bhfuil (nó a bheidh), ar bhealach amháin nó
ar bhealach eile, suim acu, páirteach nó tionchar (dearfach nó diúltach) ag tionscadal áirithe nó gníomh
i dtreo acmhainní ’- Pomeroy and Douvere, ‘The Engagement of Stakeholders in the Marine Spatial
Planning Process’.
Gnáthóg - An áit nó an cineál láithreáin ina dtarlaíonn orgánach nó daonra go nádúrtha (Airteagal 2
CBD).
Gné - Aonán speicis, gnáthóige, geolaíochta, geomoirfeolaíocha nó cultúrtha a ndéantar MPA a
shainaithint agus a bhainistiú dó.
Gníomhaíocht - Gníomh daonna a bhféadfadh éifeacht a bheith aige ar thimpeallacht na mara m.sh.
iascaireacht, táirgeadh fuinnimh.
Grinneallach - Cónaíonn iasc grinn ar ghrinneall na farraige nó in aice leis agus beathaíonn siad
orgánaigh bheo agus iasc eile. Cé gur féidir iascaigh a dhíriú ar speicis nó ar speicis áirithe, is minic a
ghabhtar iasc gránna le chéile agus is éard atá iontu iascach measctha gránna.
Hiopocsa - Ocsaigin íseal nó ídithe i dobharlach. Is féidir le hiopocsa a bheith bainteach le blátha algaí,
mar go bhféadfadh ídiú ocsaigine a bheith mar thoradh ar fhás méadaithe, bás agus dianscaoileadh algaí
áirithe.
Iarmhairt - Eisimirce orgánach fásta agus ógánach thar theorainneacha an MPA agus isteach i
ngnáthóga máguaird.270
Imeall Trá - tagraíonn sé don limistéar idir an Marc Ard-Uisce agus 12 mhuirmhíle. Sainmhíníodh ar
dtús é san Acht Imeall Trá, 1933 (arna leasú).
In aice an chladaigh - Úsáidtear an téarma go scaoilte sa tuarascáil seo chun tagairt a dhéanamh do
thimpeallachtaí mara atá laistigh de chúpla nm den chósta. Is ceantair dhinimiciúla an-chasta iad i
dtéarmaí hidreolaíocha agus éiceolaíochta agus freastalaíonn siad freisin ar éagsúlacht níos mó de
ghníomhaíochtaí daonna le naisc níos dlúithe le go leor pobail chósta agus ar dóigh go mbeidh
bainistíocht níos casta ag teastáil uathu ná ceantair amach ón gcósta.
Ionadaí - I measc líonraí ionadaíocha na MPAanna tá samplaí de gach gnáthóg agus pobal éiceolaíoch i
limistéar ar leith, agus ar an gcaoi sin soláthraíonn siad bealach costéifeachtach chun próisis ar
mhórscála a chosaint agus buntáistí áitiúla a sheachadadh.272
Leorgacht - Gné de líonraí MPA inar cheart go mbeadh méid agus cosaint leordhóthanach ag na
suíomhanna laistigh de líonra chun inmharthanacht éiceolaíoch agus sláine na gné / na ngnéithe ar
roghnaíodh iad a chinntiú.
Limistéar dúnta - Ceantar ina bhfuil cosc ar iascaireacht trí mhodh amháin nó níos mó iascaireachta,
nó iascaireacht a dhéanamh ar speiceas amháin nó níos mó éisc. Féadfar ceantair den sórt sin a dhúnadh
go buan nó a bheith dúnta faoi réir ama.77
Limistéar faoi Chosaint - "Limistéar atá sainithe go geografach atá ainmnithe nó rialaithe agus
bainistithe chun sainchuspóirí caomhnaithe a bhaint amach." (Airteagal 2 CBD)
Limistéar Caomhantais Speisialta (SAC) - Láithreáin a chosnaítear faoi Threoir maidir le Gnáthóga an
EC (92/43/EEC) do speicis agus do ghnáthóga a bhfuil tábhacht Eorpach leo, mar atá liostaithe in
Iarscríbhinn I agus II den Treoir.
Limistéir Chosanta Speisialta (SPA) - Láithreáin a chosnaítear faoi Threoir Éin an EC (79/409/EEC),
d'éin neamhchoitianta agus leochaileacha (liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir) agus do speicis
imirceacha a tharlaíonn go rialta.
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Luachanna - Spriocanna ginearálta inmhianaithe a fheidhmíonn mar threoirphrionsabail i saol daoine.
Tá tábhacht choibhneasta ag luachanna agus tá roghanna iompraíochta bunaithe ar an luach a mheastar
is tábhachtaí.207
Luachanna cultúrtha agus spioradálta - Cuir luachanna áineasa, reiligiúnacha, aeistéitiúla, stairiúla
agus sóisialta san áireamh a bhaineann le tairbhí inláimhsithe agus doláimhsithe atá ag nádúr agus
gnéithe nádúrtha do dhaoine ó chultúir agus sochaithe éagsúla, agus fócas ar leith orthu siúd a
chuireann le torthaí caomhnaithe (m.sh. traidisiúnta cleachtais bhainistíochta ar ar tháinig príomhspeicis, bithéagsúlacht nó éiceachórais iomlána i gcleithiúnas nó an tacaíocht shochaíoch do
thírdhreacha a chaomhnú chun a gcáilíocht a chothabháil i léiriú nó áilleacht ealaíonta) agus oidhreacht
doláimhsithe, lena n-áirítear cleachtais chultúrtha agus spioradálta.271
Macasamhlú - Ciallaíonn macasamhlú gnéithe éiceolaíochta go mbeidh samplaí de ghné ar leith sa
limistéar bithgheografach ar leith i níos mó ná láithreán amháin. Ciallaíonn an téarma "gnéithe"
"speicis, gnáthóga agus próisis éiceolaíocha" a fhaightear go nádúrtha sa limistéar bithgheografach ar
leith.
MARXAN - D'fhorbair Ball agus Possingham Marxan (Dearadh MPA ag baint úsáide as Annealing
Spásúil Sonraithe) in Ollscoil Queensland chun cabhrú le dearadh Pháirc Mara na Great Barrier Reef.
Is uirlis tacaíochta cinntí é bogearraí MARXAN maidir le dearadh córais chúlchiste. Faigheann
MARXAN réitigh réasúnta éifeachtúla ar an bhfadhb a bhaineann le córas suíomhanna atá comhtháite
go spásúil a roghnú a chomhlíonann sraith spriocanna bithéagsúlachta.270
Measúnú iomchuí - Faoi Airteagal 6 (3) den Treoir maidir le Gnáthóga “aon phlean nó tionscadal nach
bhfuil baint dhíreach aige nó riachtanach le bainistíocht an láithreáin [SAC nó SPA] ach ar dóigh go
mbeidh éifeacht shuntasach aige air, ina aonar nó i gcomhcheangal le beidh pleananna nó tionscadail
eile faoi réir measúnaithe iomchuí ar a impleachtaí don láithreán i bhfianaise chuspóirí caomhnaithe
an láithreáin”.
Míle farraige - An t-aonad faid a úsáidtear i loingseoireacht mhara. Tá míle farraige beagán níos faide
ná míle reachta, cothrom le 1.15 míle reacht agus 1.85 ciliméadar.77
Monatóireacht - Bailiú rialta agus córasach sonraí comhshaoil agus bitheolaíocha trí mhodhanna
comhaontaithe agus de réir caighdeán comhaontaithe. Soláthraíonn faireachán faisnéis ar stádas,
treochtaí agus comhlíonadh reatha maidir le caighdeáin agus cuspóirí dearbhaithe.240
MPAanna Soghluaiste - MPAanna le teorainneacha soghluaiste ar féidir leo aistriú bunaithe ar shonraí
fíor-ama le srianta sainithe le himeacht ama agus le spás de réir riachtanais na bpríomhspeiceas, go
hiondúil speicis imirceacha a bhféadfadh a riachtanais chaomhnaithe aistriú go spásúil.
Nascacht - Agus líonra á dhearadh, ceadaíonn nascacht naisc trína mbaineann suíomhanna cosanta leas
as malartuithe larbha agus / nó speicis, agus naisc fheidhmiúla ó shuíomhanna líonra eile. I líonra
nasctha téann suíomhanna aonair chun leasa a chéile.
OSPAR - Tagraíonn sé do Choinbhinsiún Oslo-Paris chun Comhshaol Mara an Atlantaigh Thoir
Thuaidh a Chosaint (http://www.ospar.org/).
Pleanáil Spásúlachta Muirí (MSP) - Acmhainní nádúrtha mara a shainaithint agus úsáid reatha agus
ionchasach na n-acmhainní sin. Sainmhíníonn an Creat Náisiúnta Pleanála Mara próiseas MSP mar
“Próiseas a thugann ilúsáideoirí na farraige le chéile chun cinntí eolasacha agus comhordaithe a
dhéanamh maidir le conas acmhainní mara a úsáid go hinbhuanaithe. Is próiseas é trína ndéanann na
húdaráis phoiblí ábhartha anailís agus eagrú ar ghníomhaíochtaí daonna i limistéir mhuirí chun
cuspóirí éiceolaíocha, eacnamaíocha agus sóisialta a bhaint amach."77
Prionsabal an Réamhchúraim - Is féidir réamhchúram a mheas mar “rabhadh a chleachtaítear i
gcomhthéacs na neamhchinnteachta”. Úsáidtear an Prionsabal Réamhchúraim go forleathan i mbeartas
comhshaoil agus tá foirmlithe éagsúla aige. Molann Dearbhú CBD Rio (1992) “Sa chás go bhfuil bagairtí
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ann go ndéanfar damáiste tromchúiseach nó dochúlaithe, ní úsáidfear easpa cinnteachta eolaíche
iomláine mar chúis le bearta costéifeachtacha a chur siar chun díghrádú comhshaoil a chosc." Is é an
fhoirmliú is fairsinge a luadh ná an Ráiteas Leathan ar an bPrionsabal Réamhchúraim (1998): “Nuair a
ardaíonn gníomhaíocht bagairtí dochair do shláinte an duine nó don chomhshaol, ba cheart bearta
réamhchúraim a dhéanamh fiú mura bhfuil roinnt caidrimh chúise agus éifeacht bunaithe go hiomlán
go heolaíoch. Sa chomhthéacs seo ba chóir go mbeadh ualach cruthúnais ar an té a mhol gníomhaíocht,
seachas ar an bpobal."
Réigiún bithgheografach - Limistéar de dháileadh ainmhithe nó plandaí a bhfuil na tréithe céanna nó
comhroinnte aige ar fud.270
Réimsí atá taobh amuigh den Dlínse Náisiúnta - Faoi UNCLOS, áirítear i réimsí ABNJ atá níos faide ná
teorainneacha na dlínse náisiúnta: an colún uisce taobh amuigh den Chrios Eacnamaíoch Eisiatach
(EEZ) (nó níos faide ná an Mhuir Chríche nár dearbhaíodh aon EEZ) ar a dtugtar na Farraigí Ard
(Airteagal 86); agus grinneall na farraige atá lasmuigh de theorainneacha na seilfe ilchríche, a bunaíodh
i gcomhréir le hAirteagal 76 den Choinbhinsiún, a ainmnítear mar “an Limistéar” (Airteagal 1).
Scaipeadh - Gluaiseacht orgánaigh aonair i bhfad ó áit tosaigh, mar an láithreán inar sceitheadh iad.
Féadfaidh scaipeadh a bheith gníomhach (gluaiseacht a chruthaíonn an t-orgánach) nó éighníomhach
(m.sh. á iompar ag an ngaoth, an sruth nó an domhantarraingt).
Seilf ilchríochach - Faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige (UNCLOS), is é an
seilf ilchríochach an chuid sin de ghrinneall na farraige a bhfeidhmíonn stát cósta cearta ceannasacha
maidir le saothrú acmhainní nádúrtha lena n-áirítear taiscí peitriliam, chomh maith le cinn eile mianraí
agus acmhainní bitheolaíocha ghrinneall na farraige. Síneann an seilf dlíthiúil ilchríochach (arb éard
atá ann an seilf, an fána agus an t-ardú) go dtí i bhfad i gcéin 200 farraige ón gcósta, nó níos faide má
shíneann an seilf go nádúrtha níos faide ná an teorainn sin (mar a dhéanann sí i gcás na hÉireann).77
Seirbhísí éiceachórais - Próisis trína dtáirgeann an timpeallacht acmhainní a úsáideann daoine, mar aer
glan, uisce, bia agus ábhair. Sreabhann seirbhísí éiceachórais ó chaipiteal nádúrtha (féach thíos).77
Seirbhísí éiceachórais chultúrtha - Is iad na seirbhísí éiceachórais seo na buntáistí
doláimhsithe, síceolaíocha agus spioradálta a fhaigheann daoine ó theagmháil leis an dúlra.
Seirbhísí a sholátharaíonn - Is earraí inláimhsithe iad na seirbhísí éiceachórais seo agus tá nasc
díreach idir an t-éiceachóras agus soláthar na seirbhísí éiceachórais seo.
Tacú le seirbhísí éiceachórais - Tacaíonn na seirbhísí seo le cothabháil agus seachadadh na
gcatagóirí seirbhíse éiceachórais eile.
Seirbhísí rialála agus cothabhála - Rialaíonn na seirbhísí éiceachórais seo an domhan timpeall
orainn agus is minic a chaitear go hindíreach iad.
Soláthar faisnéise - Cumarsáid aon-bhealach ina sreabhann faisnéis ó údaráis agus eolaithe chuig
páirtithe leasmhara i MPAanna. Is í an phríomhaidhm eolas nó feasacht a fheabhsú i measc
geallsealbhóirí.
Speicis ionracha neamhdhúchasacha - Ainmhithe nó plandaí ionracha neamhdhúchasacha iad siúd a
bhfuil an cumas acu scaipeadh ag déanamh damáiste don chomhshaol, don gheilleagar, dár sláinte agus
don bhealach ina mairimid.
Speicis neamhdhúchasacha - Is éard atá i speiceas neamhdhúchasach speiceas, fo-speicis nó tacsonón
íochtarach a tugadh isteach (i.e. trí ghníomh daonna) lasmuigh dá dháileadh nádúrtha san am atá thart
nó san am i láthair.
Stádas Dea-Chomhshaoil (GES) - Sainmhínítear trí 11 Tuairiscitheoir sa Chreat-Treoir um Straitéis
Mara (MSFD), stádas comhshaoil uiscí mara ina soláthraíonn siad aigéin agus farraigí dinimiciúla atá
éagsúil ó thaobh na héiceolaíochta de atá glan, sláintiúil agus táirgiúil.77
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Suíomhanna Natura 2000 - líonra de láithreáin caomhnaithe dúlra ar fud an EU, a chuimsíonn Réimsí
Speisialta Caomhnaithe (SACanna) atá ainmnithe faoi Threoir Ghnáthóg an EC (92/43/EEC), agus
Limistéir Chosanta Speisialta (SPAanna) atá ainmnithe faoi Threoir Éin an EC (79/409/EEC).
Tearmann bithchultúrtha - Áiteanna ina bhfuil cuimhní sóisialta áit-shonracha a bhaineann le slándáil
bia agus maoirseacht bithéagsúlachta, lena mbaineann éagsúlacht eolais agus eispéiris an duine, córais
luacha agus creidimh.269
Tionchair charnacha - athruithe ar an gcomhshaol is cúis le gníomh i gcomhcheangal le gníomhartha
daonna eile san am a chuaigh thart, san am i láthair agus sa todhchaí.77
UNCLOS - is é seo Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige. Is conradh idirnáisiúnta é a
sholáthraíonn creat rialála chun farraigí agus aigéin an domhain a úsáid, inter alia, chun caomhnú agus
úsáid chothrom acmhainní agus timpeallacht na mara a chinntiú agus chun cosaint agus caomhnú
acmhainní maireachtála na farraige a chinntiú.Glacadh leis i 1982 agus tháinig sé i bhfeidhm i 1994.
Úsáid inbhuanaithe - "Úsáid chomhpháirteanna na héagsúlachta bitheolaíche ar bhealach agus ar ráta
nach dtiocfadh meath fadtéarmach na héagsúlachta bitheolaíche dá bharr, agus ar an gcaoi sin a
hacmhainn a chomhlíonadh chun freastal ar riachtanais agus ar mhianta na glúine atá ann faoi láthair
agus na glúine atá le teacht." (CBD Airteagal 2)

A.2 Liosta Acrainmneacha
AA
ABMT
ABNJ
B&NH
BBNJ
BD
BIM
BSA
CBA
CBD
CCAMLR
CCRF
CEA
CFP
CICES
CITES
CLAMS
CMS
COP
DAFM
DCCAE
DCHG
DHLGH

Measúnacht chuí [An Treoir um Ghnáthóga]
Uirlisí Bainistíochta Limistéar-Bhunaithe
Réimsí atá taobh amuigh den Dlínse Náisiúnta
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha)
2011, arna leasú [IE]
Bithéagsúlacht Taobh amuigh den Dlínse Náisiúnta
An Treoir um Éin
An Bord Iascaigh Mhara
Limistéar Íogaire Bitheolaíoch [CFP]
Anailísí Costais is Tairbhe
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht
Bhitheolaíoch
An Coinbhinsiún maidir le Beo-Acmhainní Muirí Antartacha a
Chaomhnú
Cód Iompair Iascaigh Freagracha [FAO na Náisiún Aontaithe]
Anailís ar Éifeachtacht Costais
An Comhbheartas Iascaigh [EU]
Aicmiú Idirnáisiúnta Coiteann ar Sheirbhísí Éiceachórais [UN]
An Coinbhinsiún ar Thrádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fána agus Flóra
Fiáine i mBaol
Córais Bainistíochta Dobharshaothraithe Áitiúla Comhordaithe
Coinbhinsiún Bonn ar Chaomhnú Speicis Imirceacha
Comhdháil na bPáirtithe
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus
Comhshaoil
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
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DHPLG
EBFM
EBM
EBSA
EC
ECJ
EEA
EEZ
EIA
EMFF
ES
EU
EUNIS
FAO
FMC
FOCI
GDP
GES
GVA
HD
HMPA
HWM
ICCAT
ICES
ICZM
IMO
IMP
INS
IPBES
IROPI
IUCN
JNCC
LWM
MAC
MARPOL
MCA
MCZ
MHW
MI
MLW
MPA
MPDM
MS
MSC
MSFD
MSP
MSY
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An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Bainistíocht Iascaigh Bunaithe ar Éiceachóras
Bainistíocht Éiceachóras-Bhunaithe
Limistéir atá Suntasach go Éiceolaíoch nó go Bitheolaíoch
An Coimisiún Eorpach
Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa
An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil
Limistéar Eisiach Eacnamaíochta
Measúnú Tionchair Timpeallachta
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
Seirbhísí Éiceachórais
An tAontas Eorpach
Córas Faisnéise Dúlra na hEorpa
An Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta [UN]
Ionad Monatóireachta Iascaigh [INS]
Gnéithe den Tábhacht Caomhnaithe
Olltáirgeacht intíre
Stádas Dea-Chomhshaoil (MSFD)
Oll-Bhreisluach
Treoir um Ghnáthóga
Limistéir Mhuirí an-Chosanta
Marc Uisce Ard
An Coimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tiúnna Atlantaigh
An Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na bhFarraigí
Bainistíocht Chomhtháite Crios Cósta
An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta [UN]
Beartas Muirí Comhtháite [EU]
Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann
Painéal Idir-Rialtasach do Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus
Éiceachórais
Cúiseanna Riachtanacha le Leas Sármhaith an Phobail [HD EU]
An tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra
Comhchoiste um Chaomhnú an Dúlra [UK]
Marc Uisce Íseal
Toiliú Ceantair Mhuirí [MPDM]
An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc
Anailís Ilchritéar
Crios Caomhnaithe Mara [UK]
Meán Uisce Ard
Foras na Mara
Meán Uisce Íseal
Limistéar Muirí faoi Chosaint
An Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara
Ballstáit [EU]
Comhairle Maoirseachta Mara [UK]
Creat-Treoir Straitéise Mara / Treoir Réime um Straitéis Mhuirí [EU]
Pleanáil Spásúlachta Mara / Muirí
Toradh Uasta Inbhuanaithe [CFP an EU]

NEAFC
NGO
NHA
NMPF
NPWS
NTZ
OECM
OMPP
OSPAR
PMF
POM
PVB
QI
RFMO
SAC
SBM
SCP
SDG
SEA
SFPA
SMPP
SNR
SPA
SSCO
STECF
TAC
UK
UN
UNCLOS
UNEP
UNFCCC
VME
VMS
WCPA
WFD
WTP

Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh
Eagraíocht Neamhrialtasach
Limistéar Oidhreachta Nádúrtha [IE]
Creat Náisiúnta Pleanála Mara
An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
Crios Cosc ar Ghabháil
Bearta Caomhnaithe Ceantair Éifeachtacha Eile Bunaithe [CBD]
Polasaithe uileghabhálacha Pleanála Mara
Coinbhinsiún Oslo Pháras chun Comhshaol Mara an Atlantaigh Thoir
Thuaidh a Chosaint
Gnéithe Tosaíochta Mara [UK]
Clár Beart
Sochair Luach Reatha
Leas Cáilithe
Eagraíochtaí Réigiúnacha Bainistíochta Iascaigh
Limistéar Caomhantais Speisialta [Treoir um Ghnáthóga an EU]
Bainistíocht Chuain Aonair
Pleanáil Chórasach Caomhnaithe
Sprioc Forbartha Inbhuanaithe
Measúnú Straitéiseach Comhshaoil
An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
Polasaithe Pleanála Mara Earnála
Anaclann Dúlra Rachtúil
Limistéar Faoi Chosaint Speisialta [Treoir um Éin an EU]
Cuspóirí Caomhnaithe Sain-Láithreáin
An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach [EU]
Gabháil Iomlán Incheadaithe
An Ríocht Aontaithe
Na Náisiúin Aontaithe
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige
Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe
Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide
Éiceachórais Mara Soghonta
Córas Monatóireachta Árthaigh
An Coimisiún Domhanda um Limistéir faoi Chosaint [IUCN]
Creat-Treoir Uisce [EU]
Toilteanas Íoc
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Aguisín B - Brúnna féideartha i dtimpeallacht mhuirí na hÉireann mar thoradh
ar ghníomhaíocht dhaonna
Tábla 4.1 - Maitrís gníomhaíochtaí daonna agus brúnna comhghaolmhara féideartha ar an
timpeallacht mhuirí, oiriúnaithe ó Bhunachar Sonraí Brú-Gníomhaíochtaí JNCC (PAD) 2018 agus
Crowe and Frid (2015, lch.44).242 Brúnna a chatagóirítear mar hidreolaíoch (H), ceimiceach ( C),
fisiceach (P), nó bitheolaíoch (B). Gníomhaíochtaí grúpáilte (in ord) mar aeráid, eastóscadh
acmhainní bitheolaíocha, taighde, eastóscadh neamhbheo, úsáid neamh-eastóscach, cultúrtha agus
talamhbhunaithe.

H Aigéadú aigéin
H Ardú ar leibhéal na farraige
H UV méadaithe
H Athruithe ar an gcóras teacht
chun cinn (leibhéal na taoide)
H Athrú salandachta
H Athraíonn teocht
H Athraíonn sreabhadh uisce
(sruth taoide)
H Athraíonn nochtadh tonn
H Dí-ocsaiginiú
C Saibhriú cothaitheach
C Saibhriú orgánach
C Éilliú radanúiclíd
C Éilliú cumaisc sintéiseach
C Éilliú cumaisc neamhshintéiseach
P Athruithe ar struchtúr
gnáthóige - foshraith a bhaint
(eastóscadh)
P Suaitheadh an tsubstráit
P Athrú fisiceach ar chineál
ghrinneall na farraige nó
dríodar
P Caillteanas fisiceach (ar
ghnáthóg talún nó fionnuisce)
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Diúscairt séarachais

Urscaoileadh tionsclaíoch/rith chun srutha
talmhaíochta

Gníomhaíochtaí bainistíochta cósta

Bonneagar Cósta

Áineas agus fóillíocht mhuirí

Láithreáin cultúrtha agus oidhreachta

Gníomhaíochtaí cosanta agus míleata

An fhoirgníocht mhuirí: cáblaí/píblínte

Gluaiseachtaí loingseoireachta agus árthach

An fuinneamh muirí in-athnuaithe

Gníomhaíocht agus iniúchadh ola agus gáis

Oibríochtaí stórála gáis

Comhiomláin/mianraí a eastóscadh/dhiúscaradh

An taighde mhuirí

An Dobharshaothrú

Eastóscadh acmhainní géiniteacha

Feamainn agus bia eile a fhómhar

Líon seasta (buan), líonta brú, gaistí

Iascaireacht ghrinnill, trálaeireacht, dreidireacht

Brú

Iascaireacht: pheiligeach, le dorú, pheassaighneoireachta

Cineál brú

Gníomhaíocht

P Bacainn ar ghluaiseacht
speiceas
P Athruithe ar sholaid ar feamh
(soiléireacht uisce)
P Bás nó gortú trí imbhualadh
P Athruithe
leictreamaighnéadacha
P Truailliú solais
P Substaintí eile a thabhairt
isteach (soladach, leachtach nó
gás)
P Bruscar
P Athruithe ar an ráta múchta
agus sioltach
P Truailliú torainn
P Chreathadh
P Suaitheadh amhairc
B Modhnú géiniteach agus
traslonnú speiceas dúchasach
B Pataiginí miocróbach a
thabhairt isteach
B Speicis neamh-dhúchasacha
ionracha a thabhairt isteach nó
a scaipeadh (INIS)
B Deireadh a chur le speicis nach
sprioc-speicis iad
B Deireadh a chur le
spriocspeicis

245

Aguisín C - Liosta OSPAR de Speicis agus Gnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó
ag Laghdú
(Uimhir Tagartha: 2008-6)i ii
C.1 Réamhrá
1. Leagtar amach i Straitéis Éagsúlachta Bitheolaíochta agus Éiceachórais OSPAR go
ndéanfaidh Coimisiún OSPAR measúnú ar na speicis agus na gnáthóga is gá a chosaint. Tá an
obair seo chun treoir a thabhairt do shocrú tosaíochtaí ag Coimisiún OSPAR dá
ghníomhaíochtaí maidir le hIarscríbhinn V a chur i bhfeidhm sa Choinbhinsiún ("Ar
Éiceachórais agus Éagsúlacht Bhitheolaíoch an Cheantair Mhuirí a Chosaint agus a
Chaomhnú").
2. Forbraíodh an Liosta OSPAR seo de Speicis agus Gnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó ag
Laghdú chun an tiomantas seo a chomhlíonadh. Tá sé bunaithe ar ainmniúcháin ó Pháirtithe
Conarthacha agus breathnóirí don Choimisiún ar speicis agus gnáthóga a mheasann siad a
bheith ina dtosaíochtaí cosanta. Scrúdaigh Coimisiún OSPAR agus a fho-chomhlachtaí an
fhianaise a thacaíonn leis na hainmniúcháin sin le chéile ar bhonn na gcritéar Texel / Faial
ábhartha chun speicis a bhfuil cosaint de dhíth orthu a shainaithint (Uimhir thagartha 200313). Rinne an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Farraige (ICES) athbhreithniú
ar na sonraí a úsáideadh, chun a dhearbhú go bhfuil a cháilíocht oiriúnach chun na críche ar
úsáideadh íiii. Tiomsaíodh an fhaisnéis a úsáideadh i dtuarascáil a bhfuil bonn cirt léi, atá á
foilsiú ar leithligh (Tuarascálacha cáis do Liosta OSPAR de Speicis agus Ghnáthóga atá faoi
Bhagairt agus / nó ag Laghdú (foilseachán OSPAR 2008/358).
3. Is é cuspóir an liosta treoir a thabhairt do Choimisiún OSPAR maidir le tosaíochtaí a leagan
síos dá chuid oibre breise ar chaomhnú agus ar chosaint bithéagsúlachta mara. Níl aon
tábhacht eile le speiceas nó cineál gnáthóige a áireamh ar an liosta seo.
4. Tá na speicis éisc a dtéann iascaireacht ar an liosta seo marcáilte orthu le réiltín (*). Tá na
speicis seo faoi réir bainistíochta ag údarás nó comhlacht iascaigh idirnáisiúnta nó náisiúnta.
Níl aon inniúlacht ag Coimisiún OSPAR cláir nó bearta a ghlacadh ar cheisteanna a bhaineann
le bainistíocht iascaigh. Sa chás go measann Coimisiún OSPAR go bhfuil gníomh inmhianaithe
i ndáil le ceist den sórt sin, tá sé chun an cheist sin a tharraingt ar aird an údaráis nó an
chomhlachta idirnáisiúnta atá inniúil ar an gceist sin. Caithfear cuimsiú na speiceas a dtéann
iascaireacht i bhfeidhm orthu ar an liosta seo a léamh sa chomhthéacs seo.
5. D’fhonn dúbailt oibre a sheachaint, comhaontuithe idirnáisiúnta eile (go háirithe Treoracha
EC (lena n-áirítear Treoir 92/43/EEC ón gComhairle maidir le gnáthóga nádúrtha agus flóra
agus fána fiáin a chaomhnú agus Treoir 79/409/EEC ón gComhairle maidir le ba cheart éin a
chaomhnú) agus bearta faoi Choinbhinsiún Berne, Coinbhinsiún Bonn (lena n-áirítear a
chomhaontuithe réigiúnacha) agus Coinbhinsiún Ramsar, i measc ionstraimí ábhartha eile) a

Tagann sé in ionad an chomhaontaithe 2004-6. Féach OSPAR 08/24/1, §7.12
Ceartuithe a rinne OSPAR 2014 ar ainmniú stoic Gadus morhua chun ailíniú le hainmniú caighdeánach rannán
trosc ICES.
iii
Tá éagsúlacht i gceist leis an measúnú a dhéanann Coimisiún OSPAR agus an ICES ar na sonraí sin maidir
le Polysticta stelleri, Puffinus assimilis baroli, Thunnus thynnus agus Droimeanna láraigéanacha le
gaothairí/páirceanna hidrothermacha. Tá an bonn atá leis an measúnú atá déanta ag OSPAR ar na speicis agus
gnáthóga seo leagtha amach sa tuarascáil fíreánaithe.
i

ii
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chur san áireamh freisin ag Páirtithe Conarthacha a mhéid atá siad faoi cheangal acu nó
tiomanta dóibh.
6. Déanann Straitéis Bithéagsúlachta agus Éiceachórais OSPAR soiléir go bhféadfadh sé go
mbeadh sé riachtanach daonraí ar leithligh speiceas a mheas chun críocha na straitéise ar an
mbonn céanna le speicis iomlána. Mar sin sonraítear sa liosta seo daonraí áirithe speiceas ina
bhfuil údar le cóireáil ar leithligh, toisc go bhfuil na daonraí difriúla faoi réir brúnna éagsúla.
Sa chás go ndéantar é seo, níl aon impleacht ann go bhféadfadh daonraí eile den speiceas
céanna a bheith faoi bhagairt agus / nó ag laghdú.
7. Is mian le Coimisiún OSPAR aon fhaisnéis a mheas a d’fhéadfadh bunús na mbreithiúnas a
rinneadh agus an liosta seo á dhréachtú a fheabhsú.
8. Beidh an Liosta OSPAR seo de Speicis agus Ghnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó ag Laghdú
faoi réir a thuilleadh forbartha. Cuirfear speicis agus gnáthóga leis an liosta nó bainfear den
liosta iad, i bhfianaise athruithe ar a stádas caomhnaithe agus ar na bagairtí a bhíonn rompu
agus i bhfianaise na measúnuithe eolaíochta is déanaí, de réir chritéir Texel / Faial.
9. Is cuid dhílis den liosta na fonótaí.
Cuid I: Speicis

AINM EOLAÍOCH

Ainm coitianta
Gaeilge

Fraincis

Réigiúin
OSPAR ina
bhfuil an
speiceas

Réigiúin OSPAR
ina bhfuil an
speiceas faoi
bhagairt agus / nó
ag dul in olcas

INVEIRTEABRAIGH
An breallach quahog
Arctica islandica
Megabalanus
azoricus

An giúrann Asórach
An faocha choirn

Nucella lapillus
Ostrea edulis
Patella
ulyssiponensis
aspera
ÉIN

Cyprine d'Islande I, II, III, IV
(Praire d’Islande)
(Clam d’Islande)
Balane des Azores V

An t-oisre coiteann
An bairneach Asórach

Pourpre petite
All
pierre
Huître plate
I, II, III, IV
Patelle des Azores V

An droimneach beag

Goéland brun

Larus fuscus fuscus
An faoileán eabhartha
Pagophila eburnea
An steilléadar
Polysticta stelleri
Puffinus assimilis
An cánóg beag
baroli (auct.incert.)
Puffinus
An cánóg Bhailéarach
mauretanicus
Rissa tridactyla
An saidhbhéar cosdubh
An gheabhróg rósach
Sterna dougallii

II

Gach áit a
dtarlaíonn sé
II, III, IV
II
Gach áit a
dtarlaíonn sé

I

Gach áit a
dtarlaíonn sé
Mouette blanche I
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Eider de Steller
I
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Puffin de
V
Gach áit a
Macaronésie
dtarlaíonn sé
Puffin des Baléares II, III, IV, V
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Mouette tridactyle I, II, III, IV, V I, II
Sterne de dougall II, III, IV, V
Gach áit a
dtarlaíonn sé
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Uria aalge – Iberian An fhoracha Ibéarach
Guillemot de Troïl IV
population
(synonyms: Uria
aalge albionis, Uria
aalge ibericus)
An fhoracha ghobramhar Guillemot de
I
Uria lomvia
Brünich
ÉISC
An bradán fearna
Esturgeon
*Acipenser sturio
d’Europe
II, IV
Alose vraie ou
An tsead alósach
*Alosa alosa
Grande Alose
II, III, IV
An t-eascann Eorpach
Anguille
I, II, III, IV
*Anguilla anguilla
européenne
*Centroscymnus
An fíogach Portaingéalach Pailona commun Gach
coelolepis
*Centrophorus
An siorc slogach
Squale-chagrin
IV, V
granulosus
commun
*Centrophorus
An siorc slogach
Petit squale
Gach
squamosus
gainneach duille
*Cetorhinus
An cearbhán
Requin pèlerin
Gach
maximus
Coregonus lavaretus An t-iasc geal géarshocach Corégone
II
oxyrinchus
oxyringue
(Linnæus, 1758)
*Dipturus batis
An sciata coitinn
Pocheteau gris
Gach
(synonym: Raja
batis)
*Raja montagui
An roc mín
Raie douce
II, III, IV, V
(synonym: Dipturus
montagui)
*Gadus morhua–
An trosc
Cabillaud (morue) Gach
populations in the
OSPAR regions II
and IIIi
Hippocampus
An capall mara
Cheval de
II, III, IV, V
guttulatus
fadashocach
mer(hippocampe) à
(comhchiallaigh:
long bec
Hippocampus
ramulosus)
Hippocampus
An capall mara
Cheval de mer
II, III, IV, V
(hippocampe) à
hippocampus
gearrshocach
museau court
*Hoplostethus
An gainneachán
Hoplostète orange I, V
atlanticus
flannbhuí
*Lamna nasus
An craosaire
Requin taupe
Gach
Petromyzon
marinus

An loimpre mhara

Lamproie marine

I, II, III, IV

Gach áit a
dtarlaíonn sé

Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
II, III

Gach áit a
dtarlaíonn sé

Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé

Is é sin, na daonraí / stoic dá dtagraítear i gcomhairle ICES mar stoc trosc na Mara Thuaidh, Mhuir nIocht
agus Skagerrak; Stoc trosc Kattegat; Trosc thiar na hAlban; Trosc i Muir na hÉireann; Trosc sa Mhuir Cheilteach.
(Ceartaíodh ainmniú na stoc le OSPAR 2014 chun é a chur ar chomhréim le rannáin trosc ICES).
i
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*Raja clavata
*Rostroraja alba

An sciata garbh / an
sciata coiteann
An sciata bán

*Salmo salar

An bradán

*Squalus acanthias Fíogach [Oirthuaisceart
an Atlantaigh]
*Squatina squatina An bráithre

Raie bouclée

I, II, III, IV, V II

Raie à bec pointu

II, III, IV

Saumon de
I, II, III, IV
l’Atlantique
Aiguillat commun All
Ange de mer

II, III, IV

Tuinníní gorma

Thon rouge

V

An turtar ceannramhar

Tortue caouanne

IV, V

An turtar droimleathair

Tortue luth

Gach

Baleine franche
boréale
Baleine bleue

I

*Thunnus thynnus
REIPTÍLÍ
Caretta caretta
Dermochelys
coriacea
MAMAIGH

An míol mór ceann bogha
Balaena mysticetus
Balaenoptera
An míol mór gorm
musculus
Eubalaena glacialis Míol mór an oighir
Phocoena phocoena An muc mhara

Gach

Baleine franche
Gach
noire
Marsouin commun Gach

Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé i
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
Gach áit a
dtarlaíonn sé
II, III

Cuid II - GNÁTHÓGA
CUR SÍOS

Réigiúin OSPAR ina bhfuil Réigiúin OSPAR ina bhfuil
an ghnáthóg
gnáthóga den sórt sin faoi
bhagairt agus / nó ag dul in
olcas

GNÁTHÓGA
Dumhaí carbónáit
I, V
Gairdíní Coiréil
I, II, III, IV, V
Móinéir Cymodocea
IV
Comhiomláin spúinse domhainfharraige I, III, IV, V
Leapacha idirthaoideach Mytilus edulis ar II, III
dhríodar measctha agus ghainmheach
Éadáin láibe idirthaoideach
I, II, III, IV
Pobail chailc litreach
II
Sceireacha Lophelia pertusa
All
Leapacha Maërl
All
Leapacha modiolus modiolus
All
Iomairí aigéanacha le gaothairí /
I, V
páirceanna hidrothermacha
Leapacha Ostrea edulis
II, III, IV

i
ii

Vii
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
III
Gach áit a dtarlaíonn sé
V
Gach áit a dtarlaíonn sé

Is é an príomhbhagairt an ráta ard gabhála d’iasc óg den speiceas (Tuarascáil SCRS, leathanach 59).
Le deimhniú i bhfianaise obair shuirbhé bhreise atá á déanamh ag Éirinn
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Sceireacha Sabellaria spinulosa
Suimeanna
Pobail peann farraige agus pobail
megafauna tochailte
Leapacha Zostera

All
I, IV, V
I, II, III, IV

II, III
Gach áit a dtarlaíonn sé
II, III

I, II, III, IV

Gach áit a dtarlaíonn sé

C.2 Liosta OSPAR de Speicis agus Ghnáthóga atá faoi Bhagairt agus / nó ag
Laghdú atá le fáil i limistéar muirí na hÉireann nach gclúdaíonn Treoracha Éin
nó Gnáthóg an EC


Speicis
Ainm coitianta
(Gaeilge)

Réigiúin OSPAR
ina bhfuil an
speiceas

Réigiúin OSPAR ina
bhfuil an speiceas faoi
bhagairt agus / nó ag
dul in olcas

Nucella lapillus
Ostrea edulis
ÉISC

An faocha choirn
An t-oisre coiteann

All
I, II, III, IV

II, III, IV
II

Anguilla anguilla

An t-eascann Eorpach

I, II, III, IV

Centroscymnus coelolepis

An fíogach
Portaingéalach
An siorc slogach

All

An siorc slogach
gainneach duille
An cearbhán

All

An Sciata Coitinn

All

Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé

An Roc Mín

II, III, IV, V

Gach áit a dtarlaíonn
sé

An trosc

All

II, III

An capall mara
fadashocach

II, III, IV, V

Gach áit a dtarlaíonn
sé

An capall mara
gearrshocach
An gainneachán
flannbhuí
An craosaire [siorc]

II, III, IV, V

An sciata garbh / an
sciata coiteann

I, II, III, IV, V

Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
II

AINM EOLAÍOCH

INVEIRTEABRAIGH

Centrophorus granulosus
Centrophorus squamosus
Cetorhinus maximus
Dipturus batis
(synonym: Raja batis)
Raja montagui
(synonym: Dipturus
montagui)
Gadus morhua
(populations in OSPAR
Regions II and III)
Hippocampus guttulatus
(synonym: Hippocampus
ramulosus)
Hippocampus
hippocampus
Hoplostethus atlanticus
Lamna nasus
Raja clavata
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IV, V

All

I, V
All

Rostroraja alba

An sciata bán

II, III, IV

Squalus acanthias

All

Squatina squatina

Fíogach
[Oirthuaisceart an
Atlantaigh]
An bráithre

Thunnus thynnus

Tuinníní gorma

V



II, III, IV

Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé
Gach áit a dtarlaíonn
sé

GNÁTHÓGA

CUR SÍOS

GNÁTHÓGA
Dumhaí carbónáit
Gairdíní Coiréil
Comhiomláin spúinse domhainfharraige
Leapacha idirthaoideach Mytilus edulis
ar dhríodar measctha agus ghainmheach
Sceireacha Lophelia pertusa
Leapacha modiolus modiolus
Iomairí aigéanacha le gaothairí /
páirceanna hidrothermacha
Leapacha Ostrea edulis
Sceireacha Sabellaria spinulosa
Suimeanna
Pobail peann farraige agus pobail
megafauna tochailte
Leapacha Zostera

Réigiúin OSPAR
ina bhfuil an
ghnáthóg

Réigiúin OSPAR ina bhfuil
gnáthóga den sórt sin faoi bhagairt
agus / nó ag dul in olcas

I, V
I, II, III, IV, V
I, III, IV, V
II, III

V
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé

All
All
I, V

Gach áit a dtarlaíonn sé
Gach áit a dtarlaíonn sé
V

II, III, IV
All
I, IV, V
I, II, III, IV

Gach áit a dtarlaíonn sé
II, III
Gach áit a dtarlaíonn sé
II, III

I, II, III, IV

Gach áit a dtarlaíonn sé
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Aguisín D - Suíomhanna ainmnithe atá ann cheana in Éirinn le comhpháirteanna
mara
D.1 Suíomhanna Ramsar le comhpháirteanna mara
Tábla 4.2 - Suíomhanna Ramsar na hÉireann le comhpháirteanna mara nó cósta
Suíomh
Ramsar
uimh.
291

Ainm an Shuíomh

Suíomh
Ramsar
uimh.
834

Ainm an Shuíomh

835

Cúlthrá na Trá Móire

333

Anaclann Éanlaithe Fiáine Loch
Garman
Rámhainn

406

Oileán an Bhulla

836

Inbhear Dhubhabhainn

412

Inbhear Bhaile Roiséir

837

Cuan Chorchaí

413

Cuan Bhaile Dúill

838

Cuan na Gaillimhe Istigh

440

Cuan Thrá Lí

839

Caladh Dhún Garbhán

470

Caladh Chaisleán na Mainge

840

Cuan Bhanú

830

Bá Bhaile Choitín

841

Trá Bhréige

831

Baile Mhac Óda

842

Trá an Choimín

832

Dumhach Thrá/ Inbhear na
Tulchann
Inbhear an Mhóinéir Leathain

843

Cuan Chill Ala/Inbhear na Maí

844

Cuan an Fhóid Duibh agus Cnocán
na Líne

833

Bá Dhún Dealgan

D.2 Treoir um Éin: SPAanna na hÉireann le heilimintí muirí
Tábla 4.3 - Limistéir Chosanta Speisialta na hÉireann (SPAanna) le heilimintí mara a roghnaíodh le
haghaidh éin uisce geimhridh agus éin mhara pórúcháin.
Cód
an
Láithreáin
004002

Ainm an Láithreáin
SPA na Sailte

Cód
an
Láithreáin
004093

004003
004004
004005
004006
004007
004008
004009
004013
004014
004015
004016
004019
004020
004021
004022
004023

SPA Oileán na gCánóg
SPA Inis Gé
SPA Aillte an Mhothair
SPA Oileán an Bhulla
SPA Sceilig Mhichíl
SPA Oileáin na mBlascaod
SPA Loch Tóchair
SPA Bhá Dhroim Chliabh
SPA Chloch Dábhiolla
SPA Inbhear Bhaile Roiséir
SPA Chuan Bhaile Dúill
SPA Rámhainne
SPA Choinicéar Bhaile Thaidhg
SPA an tSeanchinn
SPA n Seinn ginideach:
SPA Chuan Bhaile Mhac Óda

004100
004111
004113
004114
004115
004116
004117
004118
004119
004120
004121
004122
004124
004125
004129
004132
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Ainm an Láithreáin
SPA Loch Thearmann Caithreach
agus Mhachair an Eanaigh
SPA Inis Trá Tholl
SPA Dhamhoileáin
SPA Cósta Bhinn Éadair
SPA Oileán an Fhéaráin
SPA Inis Dubh
SPA Inis Caoil
SPA Inis Mac Neasáin
SPA Oileáin na gCaorach
SPA Cheann Léime
SPA Reachlainn Uí Bhirn
SPA Róninse
SPA Oileáin na Sceirí
SPA Oileáin an tSabhrain
SPA Oileáin an Mhachaire
SPA Chuan Bhaile Easa Dara
SPA Oileán Cróna agus Inis Caorach

004024

004135

SPA Ard Bóilin agus Oileán na gCapall

004025
004026

SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas
agus Inbhear na Tulcha
SPA Inbhear Mhullach Íde
SPA Bhá Dhún Dealgan

004136
004144

004027
004028
004029
004030
004033
004034

SPA Cúltrá na Trá Móire
SPA Inbhear Dhubhabhainn
SPA Chuan Chaisleán na Mainge
SPA Chuan Chorchaí
SPA Chuan Bhanú
SPA Thrá Bhréige

004145
004150
004151
004154
004158
004159

004035
004036

004170
004172

004066
004068
004069
004072
004073

SPA Thrá an Choimín
SPA Chuan Chill Ala/Inbhear na
Maí
SPA an Tairbh agus an Bhó
SPA Inis Muirígh
SPA Reachrann
SPA na Stácaí
SPA Thoraí

SPA Chliara
SPA Ardoileáin, Inis Airc agus
Dhamhoileáin
SPA Loch Dhoirinse
SPA Chósta Iarthar Dhún na nGall
SPA Bhá Dhún Dealgan
SPA Chorca Dhuibhne
SPA Inbhear agus Chladach na hAiní
SPA Cheann Léime go hOileáin an
Aird Mhóir
SPA na Cruaiche
SPA Oileán Dheilginse

004074

SPA Oileán Máistir

004194

004075

SPA Loch Súilí

004212

004076

004219
004221
004230
004152
004188
004032

SPA Oileán na nUan
SPA Oileáin Iarthar Dhún na nGall
SPA Árann
SPA Choimpléasc Bhá Thrá Lí
SPA Chuan Dhún Garbhán

004031

SPA Chuan na Gaillimhe Istigh

004087

SPA Chuan agus Shlabaí Loch
Garman
SPA Loch Cairlinn
SPA Inbhear na Bóinne
SPA Chloch na Caoilte
SPA Oileán Mhic Griair
SPA Inis Bó Finne, Inis Dua agus
Inis Beag
SPA Oileán Gluaire agus Inis
Caorach
SPA Loch Feabhail

SPA Oileán Dhuínse agus na Scairbhe
SPA Bills Rocks
SPA Chósta Lár an Chláir
SPA na Muirí
SPA Cheann Heilbhic go Baile Uí
Chuinn
SPA Chorrán Binne go Cionn
Fhánada
SPA Loch na Croise (Cill Dhuibh
Dhúin)
SPA Bhá Chúirt Mhic Shéafraidh

004077

004090

SPA Loch an tSeascainn Mhóir

004037

SPA Inbhear na Sionainne agus an
Fhearghasa
SPA Chuan an Fhóid Duibh agus
Chnocán na Líne

004092

SPA Loch Sáile

004078
004080
004081
004082
004083
004084

004175
004177
004182
004186
004192

D.3 An Treoir um Ghnáthóga: Cur síos ar ghnáthóga Iarscríbhinn I
Tá ocht ngnáthóg atá liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir um Ghnáthóga agus atá rangaithe
mar ghnáthóga muirí le fáil in uiscí na hÉireann. Sainmhínítear gnáthóga de réir Lámhleabhar
Léirmhínithe Ghnáthóga an Aontais Eorpaigh - EUR28, ar doiciméad tagartha eolaíoch é.273
Is sainmhínithe iad seo a leanas atá bunaithe ar an lámhleabhar sin. Tá tuairiscí i gcomhthéacs
Éireannach le fáil in Scally et al. (2020)72 agus in NPWS57,58.
Oitreacha gainimh atá clúdaithe le huisce farraige an t-am ar fad [1110]
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Cuimsíonn an ghnáthóg seo oitreacha gainimh atá faoi uisce go buan (ach is annamh a bhíonn
níos mó ná 20m faoi bhun datum na cairte). Is gnéithe topagrafacha ardaithe, fadaithe, cruinn
nó neamhrialta iad, agus uisce níos doimhne timpeall orthu, an chuid is mó den am. Is dríodair
ghainmheacha iad den chuid is mó, ach d’fhéadfadh méideanna gráin níos mó, lena n-áirítear
bolláin agus doirneoga, nó méideanna gráin níos lú, an láib san áireamh, a bheith in oitir
ghainimh chomh maith. Déantar oitreacha ina bhfuil dríodair ghainmheacha i gciseal os cionn
fostrataim chrua a aicmiú mar oitreacha gainimh má tá an biothra gaolmhar ag brath ar an
ngaineamh seachas ar an bhfoshraith chrua bhunúsach.
Inbhir [1130]
Is éard is inbhear ann ná cuid de ghleannta abhann i dtreo bhéal na habhann, atá faoi réir na
taoide agus a théann chomh fada amach le teorainn an uisce ghoirt. Bearnaí cósta is iad inbhir,
a mbíonn tionchar suntasach iontu, murab ionann agus 'góilíní móra éadoimhne agus bánna'.
Mar thoradh ar mheascadh fionnuisce agus uisce farraige agus na sreafaí laghdaithe srutha i
bhfoscadh inbhear, fágtar go sil-leagtar dríodair mhín, agus is minic a fhágtar mar an
gaineamh idirthaoideach fairsing agus mar réileáin láibe an dríodar sin. Sa chás go bhfuil na
sruthanna taoide níos gasta ná taoidí tuile taisceann an chuid is mó de na dríodair chun deilt
a chruthú ag béal an inbhear. Is féidir le gnáthóga Iarscríbhinn I eile cosúil le “Réaláin láibe
agus réileáin ghainimh nach gclúdaíonn uisce farraige ag lag trá” a bheith le fáil laistigh de
lorg ghnáthóg na n-Inbhear.
Réileáin láibe agus réileáin ghainimh nach mbíonn faoin uisce farraige le taoide íseal [1140]
Is éard atá sa ghnáthóg seo ná gaineamh agus láib ar chóstaí na n-aigéan, na farraigí ceangailte
agus na murlaigh a ghabhann leo, nach bhfuil clúdaithe ag uisce farraige ag lag trá, gan plandaí
soithíoch (seachas fraocháin), atá brataithe de ghnáth ag algaí gorma agus diatoim. Tá
tábhacht ar leith ag gabháil leo mar fhorais bheathaithe d’éin fhiáine agus do lapairí. Is féidir
leis an ngnáthóg seo forluí le “hInbhir agus cuanta móra éadoimhne” agus le “hInbhir”.
Murlach Cósta [1150]
Is fairsinge d’uisce salainn cósta éadomhain iad murlaigh, a bhfuil salannacht agus toirt uisce
éagsúil acu, scartha go hiomlán nó go páirteach ón bhfarraige ag oitreacha gainimh nó
scaineagán, nó, ní chomh minic sin, le carraigeacha. Féadfaidh salandacht a bheith éagsúil ó
uisce goirt go hipiríogaireacht ag brath ar bháisteach, galú agus trí uisce úr a chur ó
stoirmeacha, tuilte sealadach na farraige sa gheimhreadh nó malartú taoide. Is cuma an bhfuil
fásra ann nó nach bhfuil, maidir le Ruppetea maritimae, Potametea, Zosteretea nó Charetea.
Inbhir agus cuanta móra éadoimhne [1160]
Is éard is góilín agus cuan mór ann ná bearnacht mhór ina bhfuil an tionchar atá ag an
bhfionnuisce iontu teoranta, go hiondúil, i gcodarsnacht leis na “hInbhir”. De ghnáth, bíonn
siad ar foscadh ó ghníomhaíocht tonnta agus bíonn éagsúlacht mhór dríodair agus
foshraitheanna iontu le criosú dea-fhorbartha de phobail bheantacha. Toisc go mbíonn gné
fhisagrafaíochta mór sa ghnáthóg seo de ghnáth féadfaidh sé gnáthóga Iarscríbhinn I eile a
ionchorprú go hiomlán nó go páirteach mar “Sceireacha” agus “Uaimheanna farraige báite nó
páirteach báite”.
Sceireacha [1170]
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Is féidir leis an ngnáthóg seo d'Iarscríbhinn I a bheith ina choincréitú bithghéineacha nó a
bheith de bhunús geoghéineach. Is fostataim dhlútha, crua iad sceireacha ar íochtair
sholadacha agus bhog, a eascraíonn ó ghrinneall na farraige sa chrios fochladach agus sa chrios
cladach araon. Féadfaidh sceireacha tacú le criosú pobail bheantacha algaí agus speicis
ainmhithe chomh maith le coincréitithe agus coincréitithe corrallataigineacha araon.
In Uiscí na hÉireann, téann raon na sceireacha ón idirthaoideach go dtí doimhneachtaí 4500m
agus níos mó ná 400km ón gcósta.
Struchtúir fomhuirí a ndéantar iad leis an gás á sceitheadh [1180]
Is éard atá sa ghnáthóg seo ná struchtúir a foirmíodh trí stroighin charbónáit a chomhiomlánú
a eascraíonn as ocsaídiú miocróbach ar astaíochtaí gáis, an meatán den chuid is mó. Tá na
foirmíochtaí fite fuaite le gaothairí gáis a scaoileann gás ó am go chéile. Is dóichí go dtagann
an meatán ó dhianscaoileadh miocróbach ábhar plandaí iontaise.
Uaimheanna farraige atá báite nó báite go páirteach [8330]
Is uaimheanna atá suite faoin bhfarraige nó a osclaíonn amach orthu, nó a osclaíonn amach
ar an taoide, ar a laghad, lena n-áirítear uaimheanna farraige atá faoi uisce go páirteach,
chomh maith le uaimheanna báite nó báite go páirteach. Tacaíonn a gcuid bun agus a
dtaobhanna le pobail inveirteabraigh mara agus algaí. Is féidir an ghnáthóg seo a bheith
lonnaithe laistigh de lorg “Inbhear agus bánna móra éadoimhne”.
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D.4 Treoir maidir le Gnáthóga: SACanna atá ann cheana in Éirinn

000101
000111
000133
000147

000191
000194

000197

000199
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SAC Phointe na Rosann
agus Loch an Mhill
Mhóir
SAC Thaobh Thiar Ard
an Rátha/Bhóthar an
Mháis
SAC Chuan Bhaile Dúill









































































































































 





















































 












 












































 























































1365 Phoca vitulina

SAC Shliabh Tuaidh/an
Toir Mhóir/Ghaoth
Luacharois Beag
SAC Rinn Eoin

000097

 



1364 Halichoerus grypus

000190

000091



1351 Phocoena phocoena

SAC Shliabh Liag

000090





1349 Tursiops truncatus

000189

000077



8330 Uaimheanna farraige báite nó
go páirteach báite

000181

SAC Choimpléasc
Cheann Boirne-Pholl
Salach
SAC Bhaile Mhac Óda
(Cluain Pruachais agus
an Poll Mór)
SAC Chuan agus
Coillearnaí an Ghleanna
Ghairbh
SAC Chuan Chloch na
Caoilte
SAC Anaclann Dúlra
Loch Oighinn agus an
Cheantair Máguaird
SAC Chuan agus Oileáin
Loch Trasna
SAC Aillte Árann (Dún
na nGall)
SAC Bhá Dhún na nGall
(Murbhach)
SAC Chorrán Binne agus
Rinn Chliabháin
SAC Reachlainn Uí Bhirn

1180 Struchtúir fomhuirí a dhéantar
trí gháis a sceitheadh

000020

1170 Sceireacha

Ainm an shuíomh

1140 Éadaí láibe agus réileáin
ghainimh nach gclúdaíonn uisce
farraige ag lag trá
1160 Inlíonta agus bánna móra
éadomhain

Cód

1110 Bainc ghainmheach atá
clúdaithe le huisce farraige an t-am
ar fad
1130 Inbhear

Gnéithe Iarscríbhinn I agus II

Tábla 4.4 - SACanna in Éirinn roghnaithe do ghnáthóga agus speicis mara Iarscríbhinn I
agus Iarscríbhinn II.


















000268

SAC Choimpléasc Bhá na
Gaillimhe
SAC Inis Bó Finne agus
Inis Airc
SAC Oileáin Cheann
Léime
SAC Chuan Chaisleán na
Mainge
SAC Bhá Dhún Dealgan

000210

000278
000328
000343
000455

000495

SAC Chuan Chill Ala /
Inbhear na Maí
SAC Choimpléasc an
Mhuirthead/Chuan an
Fhóid Duibh
SAC Chuan Chnocán na
Líne
SAC Dhamhoileáin

000507

SAC Inis Gé

000622

SAC Chuan Bhaile Easa
Dara
SAC Loch Bhun Duibhe
agus Mhachaire/Thrá
Tuaidh/ an Mhullaigh
Mhóir
SAC Thrá an
Choimín/Bhá Dhroim
Chliabh (Cuan Shligigh)
SAC Dhumhcha agus
Chúlthrá na Trá Móire

000458
000470

000472

000625

000627

000671



















 
 



















 

























































































































































































































 



































 






























































 


 






 















 





1365 Phoca vitulina





1364 Halichoerus grypus

SAC Árann

000208





1351 Phocoena phocoena

000213

000206





 

1349 Tursiops truncatus

000212

SAC Inbhear Mhullach
Íde
SAC Chuan Bhaile Átha
Cliath Thuaidh
SAC Inbhear Bhaile
Roiséir
SAC an Bhá Átha Cliath
Theas
SAC Oileán Inis Meáin



8330 Uaimheanna farraige báite nó
go páirteach báite

000205



1180 Struchtúir fomhuirí a dhéantar
trí gháis a sceitheadh

SAC Reachrann

1170 Sceireacha

000204

1140 Éadaí láibe agus réileáin
ghainimh nach gclúdaíonn uisce
farraige ag lag trá
1160 Inlíonta agus bánna móra
éadomhain

Ainm an shuíomh

1110 Bainc ghainmheach atá
clúdaithe le huisce farraige an t-am
ar fad
1130 Inbhear

Gnéithe Iarscríbhinn I agus II

Cód
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000764

SAC Anaclainn Dúlra
Rámhainne
SAC Rinn Duáin

000781

SAC Ghleann na Sláine

001021

SAC na Ceathrún Móire
go Rinn na Spáinneach
agus na hOileáin
SAC Chuan Eorna go
Rinn Bhaile Riosóid
SAC Chainéal an Oileáin
Mhóir
SAC Bhá Bhaile an Easa

001040
001058
001090
001141
001190
001230
001275
001482
001680
001957
002012
002034
002070

002074
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SAC Bhá agus Oileáin
Ghaoth Dobhair
SAC Chuan na gCaorach
SAC Bhá Chúirt Mhic
Shéafraidh
SAC Inis Oírr
SAC Choimpléasc Chuan
Mó
SAC Dhumhcha Phointe
na Srithidí
SAC Chuan agus Inbhear
na Bóinne
SAC Chósta Inis Eoghain
Thuaidh
SAC Choimpléasc
Phortach Chonamara
SAC Bhá Thrá Lí agus
Leithinis an Mhachaire, ó
Thiar go dtí an Clochán
SAC Leithinis Cheann
Léime

 



 
 





















 
 
















 
 





































































 










 






 























































































































































 
































































































 






 









 





1365 Phoca vitulina

000710



1364 Halichoerus grypus

SAC na Sailte



1351 Phocoena phocoena

000707



1349 Tursiops truncatus

SAC Loch Tóchair





8330 Uaimheanna farraige báite nó
go páirteach báite

000704



1180 Struchtúir fomhuirí a dhéantar
trí gháis a sceitheadh

000697

SAC Choinicéar Bhaile
Thaidhg
SAC Chuan Bhanú

1170 Sceireacha

000696

1140 Éadaí láibe agus réileáin
ghainimh nach gclúdaíonn uisce
farraige ag lag trá
1160 Inlíonta agus bánna móra
éadomhain

Ainm an shuíomh

1110 Bainc ghainmheach atá
clúdaithe le huisce farraige an t-am
ar fad
1130 Inbhear

Gnéithe Iarscríbhinn I agus II

Cód



















SAC na Bearú agus na
Feoire
SAC na Sionainne
Íochtaraí
SAC na hAbhann Duibhe
(Corcaigh/Port Láirge)
SAC Oileáin na
mBlascaod
Dumhcha na Ceathrún
Móire
SAC Chósta Thoraí

002165
002170
002172
002250
002259

002268

SAC Oileáin an
Mhachaire
SAC Chuan Bhéil
Inse/Ghóilín Dairbhre
SAC Thanalach Cheann
Chiarraí
SAC Sceireacha Chill
Chaoi
SAC Chuan Bhaile
Conraoi
SAC Cheann Acla

002269

SAC Cheann an Chairn

002274

SAC Sceir Chill Mhantáin

002283

SAC Inis Mhic an Doirn
agus Bhealach Inis Mhic
an Doirn
SAC Loch Súilí

002261
002262
002263
002264
002265

002287
002327
002328
002329

SAC Cúige Dhumha
Belgica
SAC Cúige Dumha
Hovland
SAC Iardheisceart Bhanc
Porcupine


















 





 
 
 































































































































 

































































































1365 Phoca vitulina

002162





1364 Halichoerus grypus

SAC na hOitreach Fada





1351 Phocoena phocoena

002161





1349 Tursiops truncatus

SAC na Maoile Rua



8330 Uaimheanna farraige báite nó
go páirteach báite

002159



1180 Struchtúir fomhuirí a dhéantar
trí gháis a sceitheadh

002158

SAC Bhá agus Oileáin
Chill Chiaráin
SAC an Ribhéir

1170 Sceireacha

002111

1140 Éadaí láibe agus réileáin
ghainimh nach gclúdaíonn uisce
farraige ag lag trá
1160 Inlíonta agus bánna móra
éadomhain

Ainm an shuíomh

1110 Bainc ghainmheach atá
clúdaithe le huisce farraige an t-am
ar fad
1130 Inbhear

Gnéithe Iarscríbhinn I agus II

Cód
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002953

002998

002999

003000

003001

003002

003015
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Gnéithe Iarscríbhinn I agus II
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1365 Phoca vitulina

1170 Sceireacha

1140 Éadaí láibe agus réileáin
ghainimh nach gclúdaíonn uisce
farraige ag lag trá
1160 Inlíonta agus bánna móra
éadomhain



1364 Halichoerus grypus

Iomlán


1351 Phocoena phocoena

SAC Chósta Iartharach
Chonnachta
SAC Banc Turbot
Hempton
SAC Chloch Dábhiolla go
dtí Oileán Dheilginse
SAC Chainneon Bhanc
Porcupine
SAC Oirdheisceart Bhanc
Porcupine
SAC Éasc-Chrios Coidlín


1349 Tursiops truncatus

SAC Iarthuaisceart
Bhanc Porcupine
SAC na hAbhann Duibhe

8330 Uaimheanna farraige báite nó
go páirteach báite

002330

1180 Struchtúir fomhuirí a dhéantar
trí gháis a sceitheadh

Ainm an shuíomh
1110 Bainc ghainmheach atá
clúdaithe le huisce farraige an t-am
ar fad
1130 Inbhear

Cód

Aguisín E - Tuairisciú faoi reachtaíocht na hEorpa
E. 1 Stádas caomhnaithe na hÉireann faoin Treoir um Éin
Tá an tuarascáil Airteagal 12 is déanaí curtha faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh ar son na
hÉirinn i mí Iúil 2019. Is iad na grúpaí éan is mó a úsáideann uiscí mara/cósta ná éin mhara
pórúcháin agus éin uisce geimhrithe, go bunúsach.

Éin mhara pórúcháin
Bíonn ceithre speiceas is fiche d’éin mhara ag pórú go rialta timpeall chósta na hÉireann
(Tábla 4.5Error! Reference source not found.). Faightear na gnáthóga pórúcháin is fearr leo
go príomha ar aillte mórthír agus ar oileáin mhara amach ón gcósta, agus soláthraíonn uiscí
scairbhe ilchríochaí gnáthóga sealgaireachta saibhre dóibh. In Cummins et al. (2019), tá
achoimre ar fáil ar stádas 20 cinn de na speicis seo in Éirinn don tréimhse idir 2013 agus
2018.54 Sa ghearrthéarma, measadh go raibh 85% de na 20 speiceas a ndearnadh measúnú
orthu ag dul i méad agus gan ach dhá speiceas ann (ie 10%) a raibh treochtaí cobhsaí le feiceáil
iontu, agus aon speiceas amháin (an Saidhbhéar) a bhfuil treocht dhiúltach le feiceáil ina leith
ó chasadh an chéid. Nuair a rinneadh an anailís seo arís san fhadtéarma ar 19 speiceas,
measadh go raibh méadú tagtha ar thart ar 68% díobh, go raibh laghdú tagtha ar 21% díobh
agus go raibh 11% ann a raibh treochtaí níos cobhsaí le brath ina leith.
As na ceithre speiceas a measadh a bheith laghdaithe san fhadtéarma (an Faoileán Ceann
Dubh, 11%; an Faoileán Coiteann, 25%; an Faoileán Scadán, suas le 33%; agus an Saidhbhéar,
35%), is é an Saidhbhéar, an ceann is flúirsí, an t-aon speicis faoileáin pórúcháin amháin atá
ag dul i laghad sa ghearrthéarma, agus is ábhar imní ar leith é, dá bharr.
Maidir le speicis a léiríonn treochtaí dearfacha den chuid is mó, tá méaduithe fadtéarmacha
iontacha léirithe ag roinnt speiceas (m.sh. an Gheabhróg Rósach, 579%; an Ghearbhóg
Choiteann, 201%; an Droimneach Beag, 145%; an Gainéad, 94%; agus an Fulmaire, 68 %).
Ina theannta sin, d’éirigh le dhá speiceas éan mara coilíniú in Éirinn ó thart ar chasadh an
chéid (i.e. an Sléibhín Meánmhuirí agus an Meirleach Mór).
Tá ceithre speiceas neadaithe tochailte ann nach gclúdaíonn Cummins et al. (2019),54, is iad
sin: An Guairdeall (Hydrobates pelagicus), Guairdeall Leach (Hydrobates leucorhous), an
Chánóg Dhubh (Puffinus puffinus), agus an Puifín (Fratercula arctica). Mar gheall ar a néiceolaíocht phórúcháin chripteach, teastaíonn modhanna speisialaithe suirbhéireachta
uathu, agus tá suirbhé ar siúl maidir leis sin faoi láthair. Mar sin féin, níl dóthain sonraí ann
faoi láthair chun measúnuithe comhaimseartha pórúcháin a dhéanamh i ndáil leis na speicis
sin.
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Tábla 4.5 - Speicis éan mara a phóraíonn go rialta timpeall chósta na hÉireann
Ainm Coitianta
An Fulmaire
An Chánóg Dhubh
An Guairdeall
Guairdeall Leach
An Gainéad
An Broigheall
An Seaga
An Meirleach Mór
Sléibhín Meánmhuirí
Faoileán ceann dubh
An Faoileán Coitinn
An Droimneach Beag
An Faoileán Scadán
An Droimneach Mór
An Saidbhéar
An Gearbhróg
Scothdhubh
An Gheabhróg Rósach
An Ghearbhróg Choitinn
An Ghearbhróg Artach
An Ghearbhróg Bheag
An Fhoracha
An Crosán
An Fhoracha Dhubh
An Puifín

Ainm Laidine
Fulmarus glacialis
Puffinus puffinus
Hydrobates pelagicus
Hydrobates leucorhous
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo carbo
Phalacrocorax aristotelis aristotelis
Catharacta skua
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Rissa tridactyla
Thalasseus sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sternula albifrons
Uria aalge
Alca torda
Cepphus grylle
Fratercula arctica

Éin uisce geimhrithe
Is fada an lá a bhfuil an tábhacht a bhaineann le bogaigh chósta d’éin uisce geimhrithe
aitheanta. Imirceann formhór na speiceas atá le fáil anseo ó thailte pórúcháin sa tuaisceart
agus san iarthuaisceart (Ceanada, an Ghraonlainn agus an Íoslainn go príomha) nó ón
oirthuaisceart (Albain agus mór-roinn na hEorpa, lena n-áirítear Críoch Lochlann, an Rúis
agus an tSibéir)274. Cé go bhfuil go leor éin uisce a fhanann in Éirinn ar feadh an gheimhridh,
tá roinnt eile díobh a thagann anseo i rith a mbealach sula dtéann siad ar imirce níos faide ó
dheas.
In Lewis et al. 55 tá cuntas cuimsitheach le fáil ar stádas líon reatha éin uisce geimhrithe i
bPoblacht na hÉireann don tréimhse 2009/10 - 2015/16. Sa tuarascáil seo, tá sonraí ó
Shuirbhé Éan Bogaigh na hÉireann (IWeBS), mar aon le sonraí ó fhoinsí eile, mar shampla
shuirbhéanna ar speicis spriocdhírithe tiomsaithe, agus anailís déanta orthu. As na 694
láithreán bogaigh a ndearnadh suirbhé orthu idir 2009/10 agus 2015/16, tá 69 rangaithe mar
“inbhear” agus 34 cinn rangaithe mar “chósta neamh-inbhir”. Láithreáin chóta is iad na cúig
shuíomh is fearr sa tír, eadhon Cuan Chorcaí, Cuan Bhaile Átha Cliath, Cuan Dhún Dealgan,
Loch Súilí, agus Cuan agus Slobaí Loch Garman. Thacaigh gach ceann acu le níos mó ná 20,000
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éan uisce geimhrithe, critéar faoi Choinbhinsiún Ramsar a úsáidtear chun suíomhanna a
bhfuil tábhacht idirnáisiúnta i gceist acu a aithint.
As na 19 speiceas éan fiáin agus speiceas atá gaolmhar leo (ealaí, géanna, lachain, agus na
speicis atá gaolmhar leo) a ndearnadh measúnú orthu, tá treochtaí ag laghdú i 17 speiceas
díobh le linn na tréimhse cúig bliana le déanaí, agus an laghdú is mó (> 80%) léirithe sa Lacha
Iascán. Le linn na tréimhse 22 bliain le déanaí, tháinig laghdú> 50% ar thrí speiceas (An
tÓrshúileach, an Póiseard agus an Lacha Iascán) agus tháinig laghdú 25-50% ar sheacht
speiceas eile (an Mallard, an Biorearrach, an Síolta Rua, an Spadalach, an Lacha Bhadánach
agus an Rualacha). Os a choinne sin, tá méadú> 50% tagtha ar an Éigrit Bheag agus ar an
nGadual thar an tréimhse 22 bliana, agus tá méadú 25-50% tagtha ar an gCorr Glas agus ar an
Spágaire Tonn. Tá méadú tagtha ar an líon Cadhan agus ar an líon Géanna Giúrainn san
fhadtéarma ach léirigh siad laghdú sa líon sa ghearrthéarma. Tá meath leanúnach le brath i
líon na nGéanna Bánéadanacha Graonlannacha, na nGéanna Glasa Íoslannacha, agus na
nEalaí Bewick agus tá méadú tagtha ar líon na nEalaí Glóracha thar na tréimhsí ama go léir a
ndearnadh measúnú orthu.
Tá naoi gcinn de na 10 speiceas lapairí a ndearnadh measúnú orthu ag taispeáint treochtaí
laghdaitheacha le linn na tréimhse cúig bliana le déanaí, agus an Cnota ag taispeáint an laghdú
is mó (48%). Tháinig laghdú > 50% ar cheithre speiceas lapairí thar an tréimhse 22 bliana (an
Bhreacóg, an Fheadóg Ghlas, an Pilibín agus an Gobadán Cosbhuí), agus tháinig méadú > 50%
ar thrí cinn eile (an Guilbneach Earrdhubh, an Laidhrín Glas agus an Luathrán) le linn na
tréimhse céanna.
Tábla 4.6 - Éin uisce geimhridh a tharlaíonn go rialta a d’fhéadfadh tarlú ag láithreáin chósta in
Éirinn
Ainm Coitianta
An Eala Bhalbh
Eala Bewick
An Eala Ghlórach
An Ghé Ghobghearr
An Ghé Bhánéadanach
Ghraonlannach
An Ghé Ghlas
An Ghé Ghiúrainn
An Cadhan Geall
An tSeil-Lacha
An Rualacha
An Gadual
An Phraslacha
An Mallard
An Biorearrach
An Spadalach
An Póiseard
An Lacha Bhadánach
An Lacha Iascán
An Éadar
An Lacha Earrfhada
An Scótar

Ainm Laidine
Cygnus olor
Cygnus columbianus bewickii
Cygnus cygnus
Anser brachyrhyncus
Anser albifrons flavirostris
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla hrota
Tadorna tadorna
Mareca penelope
Mareca strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Spatula clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
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An Órshúileach
An tSíolta Gheal
An tSíolta Rua
An tSíolta Mhór
An Lóma Rua
An Lóma Artach
An Lóma Mór
An Spágaire Tonn
An Foitheach Mór
An Foitheach Cluasach
An Broigheall
An Seaga Eorpach
An Éigrit Bheag
An Chorr Ghlas
An Rálóg Uisce
An Chearc Uisce
An Chearc Cheannann
An Roilleach
An fheadóg chladaigh
An Fheadóg Bhuí
An Fheadóg Ghlas
An Pilibín
An Cnota
An Luathrán
An Gobadáinín Crotaigh
An Gobadáinín Cosbhuí
An Bhreacóg
An Gharbhóg
An Naoscach Bhídeach
An Naoscach
An Guilbneach Earrdhubh
An Guilbneach Stríocearrach
An Crotach Eanaigh
An Guilbneach
An Gobadán Coiteann
An Cosdearg Breac
An Laidhrín Glas
An Guilbneach
An Piardálaí Trá
An Sléibhín Beag
Sléibhín Meánmhuirí
Faoileán ceann dubh
An Faoileán Coitinn
An Faoileán Bandghobach
An Droimneach Beag
An Faoileán Scadán
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Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Actitus hypoleucos
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Arenaria interpres
Hydrocoloeus minutus
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus canus
Larus delawarensis
Larus fuscus
Larus argentatus

An Faoileán Íoslannach
An Faoileán Glas
An Droimneach Mór

Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Larus marinus

E.2 Stádas caomhnaithe na hÉireann faoin Treoir maidir le Gnáthóga
Cinntear stádas caomhnaithe náisiúnta gnáthóg agus speiceas trí chur chuige bunaithe ar
rialacha agus de réir treoirlínte.i Maidir le gnáthóg, déantar a stádas a mheas trí mheasúnú ar
leithligh a dhéanamh ar raon, limistéar, struchtúr agus feidhmeanna na gnáthóige, chomh
maith lena n-ionchais don todhchaí. Cuirtear na paraiméadair seo le chéile ansin chun
measúnú foriomlán a dhéanamh ar an ngnáthóg sin. Maidir le speicis, is iad na paraiméadair
raon, daonra, gnáthóg don speiceas agus dá ionchais don todhchaí.
Chuir Éire an tríú measúnú náisiúnta isteach maidir le 59 gnáthóg mhuirí, talún agus
fionnuisce (liostaithe in Iarscríbhinn I) agus 60 speiceas (liostaithe in Iarscríbhinní II, IV agus
V) in Aibreán 2019.57–59
Tábla 4.7 - Stádas caomhnaithe náisiúnta do gach gnáthóg mara Iarscríbhinn I do na trí thimthriall
tuairiscithe deireanacha.
Cód
1110
1130

Ainm na gnáthóige
Ainm na gnáthóige
Oitreacha gainimh atá clúdaithe
le huisce farraige an t-am ar fad

2007
Uireasach
Uireasach

2013
Fabhrach
Uireasach

2019
Fabhrach
Uireasach

1140

Réileáin láibe agus réileáin
ghainimh nach mbíonn faoin
uisce farraige le taoide íseal
Réileáin láibe agus réileáin
ghainimh nach mbíonn faoin
uisce farraige le taoide íseal
Inbhir agus cuanta móra
éadoimhne
Sceireacha

Uireasach

Uireasach

Uireasach

Uireasach

Uireasach

Go Dona

Uireasach

Go Dona

Uireasach

Ní dhéantar measúnú
air
Fabhrach

Ní dhéantar measúnú
air
Fabhrach

Fabhrach

1160

1170
1180
8330

Struchtúir fomhuirí a ndéantar
iad leis an gás á sceitheadh

Fabhrach

Tábla 4.8 - Stádas caomhnaithe na speiceas muirí atá liostaithe in Iarscríbhinní II, IV agus V do na
trí thimthriall tuairiscithe deireanacha.
Cód

Ainm an speicis

1376
1377
1223

Méarla (Lithothamnium coralloides)
Méarla (Phymatholithon calcareum)
An turtar droimleathair (Dermochelys
coriacea)
An rón glas (Halichoerus grypus)

1364

Iarscrí
bhinn
V
V
IV

2007

2013

2019

Uireasach
Uireasach
Uireasach

Uireasach
Uireasach
Anaithnid

Go Dona
Go Dona
Anaithnid

II, V

Fabhrach

Fabhrach

Fabhrach

DG Environment. (2017) Ag Tuairisciú Faoi Airteagal 17 na Treorach um Ghnáthóga: Nótaí agus Treoirlínte
Míniúcháin don tréimhse 2013-2018. An Bhruiséil: Lch. 188
i
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1365
1345
1349
1350
1351
2027
2029
2030
2031
2032
2034
2035
2038
2618
2621
5020
2624
5033
2619
1348
2028
2037
2622
5029
5034
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An rón cuain (Phoca vitulina)
An míol mór dronnach (Megaptera
novaeangliae)
An deilf bholgshrónach coiteann
(Tursiops truncatus)
An deilf coitianta (Delphinus delphis)
An muc mhara (Phocoena phocoena)
An grampar (Orcinus orca)
An píolótach fadeiteach (Globicephala
melas)
An deilf liath (Grampus griseus)
An deilf bán-chliathánach
(Lagenorhynchus acutus)
An deilf shocbhán (Lagenorhynchus
albirostris)
An deilf stríocach (Stenella
coeruleoalba)
Míol mór socach Cuvier (Ziphius
cavirostris)
Míol mór socach Sowerby
(Mesoplodon bidens)
An droimeiteach beag (Balaenoptera
acutorostrata)
An droimeiteach (Balaenoptera
physalus)
An míol mór gorm (Balaenoptera
musculus)
An chaisealóid (Physeter
macrocephalus)
An míol mór bolgshrónach
(Hyperoodon ampullatus)
Droimeiteach na saíán (Balaenoptera
borealis)
Míol mór an oighir (Eubalaena
glacialis)
An grampar bréige (Pseudorca
crassidens)
Míol mór socach breá (Mesoplodon
mirus)
An mhionchaisealóid (Kogia
breviceps)
An míol mór bán (Delphinapterus
leucas)
Míol mór socach an tSrutha
(Mesoplodon mirus)

II, V
IV

Fabhrach
Anaithnid

Fabhrach
Anaithnid

Fabhrach
Anaithnid

II, IV

Fabhrach

Fabhrach

Fabhrach

IV
II, IV
IV
IV

Fabhrach
Fabhrach
Anaithnid
Anaithnid

Fabhrach
Fabhrach
Anaithnid
Fabhrach

Fabhrach
Fabhrach
Anaithnid
Fabhrach

IV
IV

Anaithnid
Fabhrach

Anaithnid
Fabhrach

Fabhrach
Fabhrach

IV

Anaithnid

Fabhrach

Fabhrach

IV

Anaithnid

Fabhrach

Fabhrach

IV

Anaithnid

Anaithnid

Fabhrach

IV

Anaithnid

Anaithnid

Fabhrach

IV

Fabhrach

Fabhrach

Fabhrach

IV

Fabhrach

Fabhrach

Fabhrach

IV

Anaithnid

Anaithnid

Anaithnid

IV

Anaithnid

Anaithnid

Fabhrach

IV

Anaithnid

Anaithnid

Anaithnid

IV

Anaithnid

Anaithnid

Anaithnid

IV

Fánach

Fánach

Fánach

IV

Fánach

Fánach

Fánach

IV

Fánach

Fánach

Fánach

IV

Fánach

Fánach

Fánach

IV

Fánach

Fánach

Fánach

IV

Fánach

Fánach

Fánach

E.3 Tuairisciú faoin gCreat-Treoir um Straitéis Mara
Tábla 4.9 - Tuarascáil do thimpeallacht mhuirí na hÉireann (Foinse: DHLGH, 2020) .56
Tuairiscitheoir
Tuairiscitheoir
1

Ainm Coitianta
Bithéagsúlacht

Tuairiscitheoir
2

Speicis
neamhdhúchasacha
(NIS)

Tuairiscitheoir
3

Iasc tráchtála agus
sliogéisc

Tuairiscitheoir
4

Fíocháin bia

Tuairiscitheoir
5

Eotrófú

Tuairiscitheoir
6

Sláine ghrinneall
na farraige

Tuairiscitheoir
7

Coinníollacha
hidreagrafacha

Tuairiscitheoir
8

Éilleáin

Tuairiscitheoir
9

Éillitheoirí i mbia
mara

Tuairiscitheoir
10

Bruscar Mara

Stádas Comhshaoil Maith (GES) a bhaint amach
Tá GES bainte amach ag Éirinn le haghaidh roinnt eilimintí
den éagsúlacht bhitheolaíoch laistigh dá limistéar muirí
(m.sh. tromlach na veirteabraí mara níos mó a ndearnadh
measúnú orthu in 2019). Maidir le heilimintí eile (m.sh.
reiptílí mara agus 41% de na speicis éisc neamhthráchtála a
ndearnadh measúnú orthu) ní fios an stádas comhshaoil
faoi láthair, ach i gcás roinnt eilimintí (i.e. 18 de 56 speiceas
éisc neamhthráchtála a ndearnadh measúnú orthu) níor
baineadh amach GES.
Tá GES bainte amach ag Éirinn laistigh dá limistéar muirí
do speicis neamhdhúchasacha. Aithníodh trí speiceas nuatugtha isteach i limistéar muirí na hÉireann le linn na
tréimhse measúnaithe 2013-2018. Cé nach bhfuil aon
luachanna tairsí bunaithe don chritéar seo faoi láthair,
meastar go bhfuil an líon réamhrá seo íseal bunaithe ar
bhreithiúnas saineolaithe agus tá sé inchomparáide leis an
líon NIS nua a thuairiscítear i Measúnú Idirmheánach
OSPAR (2017).
Tá GES bainte amach ag 34 stoc (19%) san iomlán, agus ní
fios stádas comhshaoil 99 stoc (56%) faoi láthair. I gcás 44
stoc eile (25%), níor baineadh GES amach.
Ní fios faoi láthair an stádas comhshaoil atá ag bia mara na
hÉireann. Bhí fianaise ann go bhfuil comhpháirteanna de
na fíocháin bia ag athrú ach ní raibh sé soiléir cén tionchar
atá acu ar a chéile nó a mhéid atá sé seo mar gheall ar
thionchar antrapaigineach nó brúnna gaolmhara.
Tá GES bainte amach ag Éirinn le haghaidh eotrófú laistigh
dá limistéar muirí, as na trí phríomhchritéar a ndearnadh
measúnú orthu; cothaithigh, clóraifill a agus ocsaigin
tuaslagtha.
Tá GES bainte amach ag Éirinn le haghaidh roinnt eilimintí
d’ionracas ghrinneall na farraige laistigh dá limistéar muirí
(m.sh. faoi chritéir maidir le caillteanas fisiceach ghrinneall
na farraige). Maidir le heilimintí eile (i.e. critéir maidir le
suaitheadh fisiceach ar ghrinneall na farraige), ní fios an
stádas comhshaoil faoi láthair.
Tá GES bainte amach ag Éirinn maidir le méid spásúil agus
dáileadh na n-athruithe buana hidreagrafacha laistigh dá
limistéar muirí.
Tá GES bainte amach ag Éirinn maidir le tiúchan ábhar
salaithe laistigh dá limistéar muirí, maidir leis na critéir a
ndéantar measúnú orthu is ábhar salaithe in uisce agus
biota, teagmhais ghéar-thruaillithe agus éifeachtaí
bitheolaíocha ábhar salaithe. Tá luachanna tairsí bainteach
le tiúchan ábhar salaithe agus éifeachtaí bitheolaíocha. Níl
aon luach tairsí ann d’imeachtaí géara truaillithe.
Tá GES bainte amach ag Éirinn maidir le tiúchan ábhar
salaithe in iasc agus i mbia mara lena gcaitheamh ag an
duine laistigh dá limistéar muirí.
Tá GES bainte amach ag Éirinn maidir leis an méid bruscair
ar chóstaí agus laghdaigh líon airmheánach na n-ítimí
bruscair ≥2.5cm ar thránna i suirbhéanna ráithiúla idir
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Tuairiscitheoir
11

Fuinneamh, lena náirítear torann faoi
uisce

2013 agus 2018 ó 73.5 earra in aghaidh an 100 méadar in
2013, go 46 earra in aghaidh an 100 méadar in 2018.
Tá GES bainte amach ag Éirinn maidir leis an eilimint
fuaime impiriúil antrapaigineach de thorann faoi uisce. Bhí
leibhéal na ngníomhaíochtaí torann rígefaoi uisce laistigh
de limistéar muirí na hÉireann íseal ar an iomlán le linn na
tréimhse measúnaithe 2016-2018.

Iarscríbhinn 1 - Torthaí ón
gcomhairliúchán le páirtithe leasmhara
maidir le leathnú amach líonra limistéar
muirí faoi chosaint na hÉireann
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Iarscríbhinn arna
ullmhaithe don Ghrúpa
Comhairleach MPA, agus
torthaí ón
gcomhairliúchán le
páirtithe leasmhara
maidir le leathnú amach
líonra limistéar muirí faoi
chosaint na hÉireann
tuairiscithe ann
16 Deireadh Fómhair 2020

Arna chur faoi bhráid:
An Grúpa Comhairleach um Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPA),
Faoi chathaoirleacht an Ollaimh Tasman Crowe,
Institiúid na Domhaneolaíochta UCD,
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An tIonad Eolaíochta Thiar, Belfield, Baile Átha Cliath 4

ICF makes big things possible
ICF is a global consulting and technology services provider with more than 7,000 professionals focused on making big
things possible for our clients. We are policy specialists, social scientists, business analysts, technologists, researchers,
digital strategists and creatives. Since 1969 government and commercial clients have worked with ICF to overcome their
toughest challenges on issues that matter profoundly to their success. Our five core service areas are described below.
Engage with us at icf.com.

D'ullmhaigh ICF an tuarascáil seo tar éis don Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta iarraidh air amhlaidh a dhéanamh. Tarraingíonn sé ar shonraí a bailíodh trí
chomhairliúchán a ndearnadh le páirtithe leasmhara a bhí déanta go sonrach chun tacú leis
an ngrúpa comhairleach MPA agus leis an tuarascáil dá gcuid ar leathnú amach líonra
limistéar muirí faoi chosaint na hÉireann. Tá an tuarascáil seo saincheaptha le bheith mar
Iarscríbhinn a ghabhann leis an tuarascáil phríomhúíl a d’ullmhaigh an grúpa comhairleach
MPA agus ní cáipéis neamhspleách atá ann.

Tuarascáil arna cur isteach ag ICF Consulting Services Limited
Dáta: 16 Deireadh Fómhair 2020
Uimhir an Phoist 30302543

ICF Consulting Services Limited
Riverscape
10 Queen Street Place
London
EC4R 1BE
T +44 (0)20 3096 4800
www.icf.com

i

Document Control
Document Title

Annex prepared for the MPA Advisory Group reporting findings from the
stakeholder consultation on expanding Ireland’s marine protected area
network

Job No.

30302543

Prepared by

Caroline Hattam, Lauren Blum, Natalie Clare and Lucy Adams

Checked by

Rupert Haines

Date

16 October 2020

ICF has used reasonable skill and care in checking the accuracy and completeness of
information supplied by the client or third parties in the course of this project under which the
report was produced. ICF is however unable to warrant either the accuracy or completeness
of such information supplied by the client or third parties, nor that it is fit for any purpose. ICF
does not accept responsibility for any legal, commercial or other consequences that may
arise directly or indirectly as a result of the use by ICF of inaccurate or incomplete
information supplied by the client or third parties in the course of this project or its inclusion in
this project or its inclusion in this report. This report is the copyright of Department of
Housing, Local Government and Heritage and has been prepared by ICF Consulting
Services Ltd under contract to Department of Housing, Local Government and Heritage. The
contents of this report may not be reproduced in whole or in part, nor passed to any other
organisation or person without the specific prior written permission of Department of
Housing, Local Government and Heritage.

Ábhar
1
1.1

Torthaí an chomhairliúcháin leis na Páirtithe Leasmhara ........................................ 1
Brollach................................................................................................................... 1

2
2.1
2.2
2.3

Achoimre ar na torthaí ............................................................................................ 1
Cén fáth a leathnófaí amach líonra na Limistéar Muirí faoi Chosaint?..................... 1
Cad iad na buntáistí agus na costais ata dóchúil a bheith ann? .............................. 2
Cén chaoi ar cheart dúinn an líonra de Limistéir Mhuirí faoi Chosaint atá againn
a leathnú amach? ................................................................................................... 5

3
3.1
3.2

Anailís ar Suirbhé na bPáirtithe Leasmhara ............................................................ 9
Cuid 1: Cúlra na bhfreagróirí ..................................................................................10
Cuid 2: Tuairimí faoi thimpeallacht mhuirí na hÉireann agus faoi na limistéir
mhuirí faoi chosaint in Éirinn ..................................................................................11
Cuid 3: Leathnú amach an líonra MPA ..................................................................13
Cuid 4: Líonra MPA leathnaithe a chur i gcrích ......................................................24

3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Anailís Ghrúpa Fócais............................................................................................35
Cén fhís fhadtéarmach atá agat do thimpeallacht mhuirí na hÉireann? .................37
Cad iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le MPAanna? .......................................46
Cad iad na príomhchúiseanna imní faoi MPAanna don earnáil nó don ghrúpa a
ndéanann tú ionadaíocht orthu agus cad iad na dúshláin a fheiceann tú maidir le
leathnú an líonra? ..................................................................................................50
Cad é an bealach is oiriúnaí chun líonra MPA a bhainistiú agus monatóireacht a
dhéanamh air? .......................................................................................................59
Liosta na n-eagraíochtaí ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa phróiseas
comhairliúcháin le páirtithe leasmhara ...................................................................64

1

Torthaí an chomhairliúcháin leis na Páirtithe
Leasmhara

1.1

Brollach
San Iarscríbhinn seo, tá forbhreathnú curtha ar fáil ar an bhfianaise atá bailithe sa
chleachtadh comhairliúcháin a ndearnadh leis na páirtithe leasmhara. Bhí an
comhairliúchán agus bailiúchán faisnéise leathan agus éifeachtach ó raon éagsúil
geallsealbhóirí san earnáil mhuirí sonraithe mar chuid lárnach den obair a dhéantar
sa Sainghrúpa Comhairleach. Mar chuid den iarracht seo, thiomsaigh an Grúpa
Comhairleach liosta de níos mó ná 100 geallsealbhóir agus ionadaithe ó na
hearnálacha iascaigh, dobharshaothraithe, áineasa, turasóireachta, fuinnimh agus
loingseoireachta ina measc, chomh maith le NGOanna comhshaoil, grúpaí pobail,
ranna rialtais, gníomhaireachtaí rialtais agus comhlachtaí comhairleacha (atá
liostaithe i cuid 5).
Mar gheall ar shrianta a bhaineann le Covid, rinneadh comhairliúchán ar líne le linn
mhí Lúnasa agus mhí Mheán Fómhair in 2020. Tugadh cuireadh do gheallsealbhóirí
páirt a ghlacadh i suirbhé ar líne agus / nó trí fhócasghrúpaí ar líne a arna n-éascú
go neamhspleách. Sa suirbhé sin, bhí raon ceisteanna sonracha agus ginearálta
curtha i láthair, chomh maith le deiseanna chun trácht a dhéanamh. Bhí na grúpaí
fócais struchtúrtha timpeall ar cheithre phríomhcheist chun cur chuige níos discréidí
a chumasú i leith na n-ábhar. D'fhreastail idir cúig agus ochtar rannpháirtithe ar
ghrúpaí fócais in éineacht le hionadaithe ón nGrúpa Comhairleach agus ón Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
Bhí na cineálacha cur chuige sin saincheaptha go cúramach chun ardán a chur ar
fáil do gheallsealbhóirí ina mbeidís in ann a dtuairimí a chur in iúl gan srian faoi
chostais agus thairbhí féideartha a ghabhann le MPAanna, na dúshláin a
d’fhéadfadh teacht chun cinn agus faoi na cineálacha cur chuige féideartha atá ann
maidir leis an mbainistíocht agus an monatóireacht. Cé go ndearnadh gach iarracht
raon tuairimí éagsúla a bhailiú ó gach aon cheann de na príomh-eagraíochtaí
geallsealbhóirí, caithfidh aitheantas a thabhairt dó nach ndearnadh na rannpháirtithe
a roghnú go randamach, in ionad sin tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa
suirbhé ar líne agus sna fócasghrúpaí. Ní féidir, dá bhrí sin, a mheas go bhfuil na
rannpháirtithe ionadaíoch ar na páirtithe leasmhara go léir a d’fhéadfadh a bheith
páirteach sa phróiseas chun líonra an MPA a leathnú amach.
Tá sé mar aidhm ag an Iarscríbhinn seo léiriú inrochtana, cothrom agus cruinn a
sholáthar ar thorthaí an tsuirbhé ar líne agus ar na pointí díospóireachta a d’ardaigh
na rannpháirtithe sna fócasghrúpaí ar líne. Chuige sin, tá sé roinnte ina thrí chuid:
1. Achoimre ar thorthaí an tsuirbhé ar líne agus na ngrúpaí fócais atá
struchtúrtha timpeall ar na Codanna sa tuarascáil phríomhúil.
2. Cur i láthair mionsonraithe ar thorthaí an tsuirbhé ar líne.
3. Cur i láthair mionsonraithe ar na príomhthéamaí a thagann chun cinn ó na
fócasghrúpaí ar líne.
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Figiúr 1.1: Achoimre ar thorthaí an chomhairliúcháin le páirtithe leasmhara
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2

Achoimre ar na torthaí

2.1

Cén fáth a leathnófaí amach líonra na Limistéar Muirí faoi
Chosaint?
Cé nach ndeachthas díreach i mbun comhairle leis na geallsealbhóirí maidir le cén
fáth ar chóir dúinn an líonra de limistéir mhuirí faoi chosaint (MPAanna) a leathnú
amach, tá nod tugtha sna freagraí a fuarthas ar an luach atá ag na rannpháirtithe
éagsúla don timpeallacht mhuirí in Éirinn agus don fhís atá acu ina leith.
Nuair a fiafraíodh de na freagróirí suirbhé cad é an rud is luachmhaire dóibh faoi
thimpeallacht mhuirí na hÉireann, áiríodh ar na tréithe is mó a thug na freagróirí
marcáil dóibh an fiadhúlra mara, rialáil na haeráide, deiseanna fóillíochta agus
áineasa, an oidhreacht chultúrtha, deiseanna taighde agus oideachais, an áilleacht
nádúrtha agus an fhiáine, agus an soláthar bia. Sa cheist dheiridh sa suirbhé, inar
lorgaíodh tuairimí faoi leathnú amach an líonra MPA, bhí tráchtanna ann faoin
bpráinn atá i gceist le MPAanna a bheith ainmnithe chun an bhithéagsúlacht mhuirí
in Éirinn a chosaint atá mar bhonn agus taca ag go leor de na tréithe luachmhara
seo.
Ba í an chéad cheist a cuireadh ar rannpháirtithe an ghrúpa fócais ná cad í an fhís
atá acu do thimpeallacht mhuirí na hÉireann. Agus iad i mbun plé a dhéanamh ar an
bhfís a bhí acu, pléadh saincheisteanna a bhaineann le leathnú líonra MPA in iúl
freisin. Áiríodh leis an méid sin aitheantas go bhfuil bithéagsúlacht shaibhir agus
acmhainní nádúrtha in uiscí na hÉireann, ach go bhfuil an bhithéagsúlacht sin ag dul
i laghad. Tugadh le tuiscint gur gá níos mó urraim a bheith ann ar an timpeallacht
mhuirí mar fhoinse maoine inbhuanaithe agus gur gá é a bhainistiú go cúramach ar
mhaithe le leas na sochaí i gcoitinne. Aithníodh MPAanna mar cheann de na huirlisí
trína mbeifear in ann é sin a bhaint amach.
Ní raibh ach aon rannpháirtí amháin sna grúpaí fócais a cheistigh éifeachtacht na
MPAanna maidir le bainistíocht a dhéanamh ar na brúnna atá curtha ar an
timpeallacht mhuirí agus ar leathnú amach an líonra dá réir. Ní raibh siad cinnte go
mbeadh bearta limistéar-bhunaithe éifeachtach chun brúnna a bhainistiú nach bhfuil
socraithe ar an mbonn spásúil. Níor léirigh aon rannpháirtithe eile an dearcadh seo,
rud a léirigh go nglactar leis go ginearálta go bhfuiltear chun an líonra MPA a
leathnú amach.
Cúis eile a mhol rannpháirtithe an ghrúpa fócais chun an líonra MPA a leathnú
amach ná chun sásra a sholáthar chun cosaint a thabhairt do phobail agus dá
gcultúr trí thacaíocht a chur ar fáil d’acmhainní a bhfuil roinnt pobail cósta ag brath
orthu le haghaidh a gcuid slite beatha. Cuireadh in aghaidh an dearcadh seo, áfach,
agus mhol daoine eile gurbh ionann MPAanna agus bagairt do na pobail chósta.
Ar scála níos leithne, tugadh le tuiscint go gcuideoidh líonra an MPA le hÉirinn a
cuid oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh tríd an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí,
mar shampla. Tugadh le fios freisin go gcuirfeadh líonra an MPA leis na mianta
polaitiúla atá ann in Éirinn go n-aithneofaí í mar “thír ghlas”. Leagadh béim air,
áfach, gur gá an brú dlíthiúil chun ainmniúcháin MPA a leathnú a bheith leagtha
amach i gcomhthéacs na pleanála spásúlachta muirí agus na n-oibleagáidí chun an
earnáil fuinnimh in-athnuaite a leathnú d’fhonn na spriocanna dícharbónúcháin atá
ann a bhaint amach.
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2.2

Cad iad na buntáistí agus na costais ata dóchúil a bheith
ann?

2.2.1

Do ghnáthóga agus speicis
Ba iad “an tsainaithint, an chosaint, an t-athshlánú, agus bainistíocht na
bithéagsúlachta (lena n-áirítear speicis, gnáthóga agus éiceachórais)” na sochair
fhéideartha is minice a thuairiscigh na freagróirí suirbhé ar an gceist oscailte faoi na
buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil le leathnú amach líonra MPA na
hÉireann. Ina dhiaidh sin tháinig “cosaint acmhainní”, lena n-áirítear stoic éisc,
“éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú” agus “cosaint do sheirbhísí éiceachórais,
do mhamaigh mhara, do sceireacha agus do ghnéithe eile”.
Bhí rannpháirtithe an ghrúpa fócais in ann freagraí níos caolchúisí a thabhairt agus
lena gcuid freagraí, rinne siad aitheantas den fhíoras go mbeadh na tairbhí ag brath
ar chuspóir an MPA (i.e. cad é atá á chosaint), chomh maith leis na bearta
bainistíochta atá le bheith curtha i bhfeidhm. Mheas na rannpháirtithe ar an ngrúpa
fócais gur buntáistí thábhachtacha ab ea cosc a chur ar chailliúint na
bithéagsúlachta agus go gcuirfear leis an ngníomhú ar son na haeráide tríd an
mbainistíocht éifeachtach.
Ní rabhthas ag súil le haon chostais do ghnáthóga ná do speicis mhuirí, ach
ceistíodh an cumas atá ag na MPAanna chun cosaint a thabhairt do speicis mhara
atá an-soghluaiste. Ábhar imní eile ar cuireadh in iúl chomh maith ná go gcosnódh
líonra an MPA an “ceart” 30% d’uiscí mara na hÉireann (i.e. an méid sin lena nuasmhéadófar na tairbhí).

2.2.2

Do phobail agus don chultúr
Go hiondúil, tá na freagróirí suirbhé ag súil go mbeidh tionchar glan an líonra
leathnaithe MPA dearfach do na pobail chósta agus oileáin agus don oidhreacht
chultúrtha araon. Nuair a tugadh an deis dóibh cur síos a dhéanamh ar na buntáistí
a mbainfear amach do na pobail chósta, thug na freagróirí le fios go n-áireofaí orthu
siúd an chosaint do na stoic éisc áitiúla ar a mbíonn siad ag brath, go mbéidis in ann
cur níos mó leis na MPAanna agus leis an gcinnteoireacht maidir leis an
gcomhshaoil, chomh maith le níos mó tacaíochta eacnamaíoch ghinearálta, níos mó
deiseanna nua a bheith ann, go háirithe sa turasóireacht, agus cáilíocht na beatha
feabhsaithe. Ina ainneoin sin, mhol freagróirí freisin go dtabhódh pobail chósta agus
oileáin costais lena n-áirítear cailliúint dá slite beatha, ioncaim laghdaithe agus
costais oibriúcháin mhéadaithe mar gheall ar rochtain a aistriú ar an bhfarraige agus
srianta ar a gcuid gníomhaíochtaí. Bhíothas ag súil freisin go méadódh na tuairimí
éagsúla ar na buntáistí a bhaineann le MPAanna teannas laistigh de phobail chósta.
Chuir rannpháirtithe an ghrúpa fócais leis na tuiscintí siúd, agus rinne siad
aitheantas de go bhféadfadh MPAanna tacú le slite beatha cósta agus bac a chur
orthu chomh maith, an dá rud. Mhol rannpháirtithe go bhféadfadh MPAanna tacú le
slite beatha cósta trí speicis leasa tráchtála agus a dtailte pórúcháin a chosaint.
Moladh freisin go bhféadfaí tionchar a bheith ag na tairbhí seo thar theorainneacha
na MPAanna. Chun na tionchair seo a bhaint amach, áfach, luaigh rannpháirtithe an
ghrúpa fócais nach mór na MPAanna a bhainistiú go héifeachtach i
gcomhpháirtíocht le pobail.
Ar an taobh eile den scéal, má chuireann MPAanna srian ar rochtain ar earnáil na niascach trí chriosanna cosc ar an ngabháil a chruthú nó má dhéantar forbairtí eile a
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bheith dodhéanta, d’aithin na rannpháirtithe go bhféadfadh tionchair líonra MPA a
bheith díobhálach do phobail chósta. Tuairiscíodh freisin go measann roinnt daoine
go gcuireann MPAanna isteach ar phobail agus ar an nós maireachtála atá acu. Mar
thoradh air sin, d’iarr roinnt rannpháirtithe sa ghrúpa fócais go dtabharfaí aitheantas
níos fearr d’oidhreacht chultúrtha doláimhsithe agus do rannpháirtíocht na bpobal i
mbainistíocht MPAanna (m.sh. tríd an gcomhbhainistíocht nó an úinéireacht pobail).

2.2.3

Maidir le hearnálacha eacnamaíocha
Mar phointe ginearálta, mhol rannpháirtithe an ghrúpa fócais go bhféadfadh an
tsoiléireacht a bhainfear amach d’úsáideoirí mara faoi na gníomhaíochtaí a
bhfuiltear in ann a dhéanamh agus an áit gur féidir iad a dhéanamh a bheith ar
cheann de na torthaí dearfacha a bheadh i gceist le hainmniú MPAanna le
pleananna bainistíochta forbartha. Ceapadh freisin go bhféadfar daoine a bheith ag
obair i dteannta le chéile mar gheall ar an bpróiseas chomh maith.

2.2.3.1

Iascaigh
Chuir na freagróirí suirbhé in iúl go bhféadfadh iascaigh leas a bhaint as líonra MPA
trí stoic éisc níos inbhuanaithe, faoi láthair agus san aimsir atá fós le teacht chomh
maith, agus d’fhéadfadh sé sin cur leis an tslándáil bia. Tá sé tugtha le fios i dtorthaí
an tsuirbhé, áfach, go measann na freagróirí go mbeadh drochthionchar glan aige ar
earnáil na hiascaireachta. Bhíothas ag súil leis go dtiocfadh na tionchair dhiúltacha
seo as an srian i ngníomhaíochtaí as a dtiocfadh caillteanas ioncaim, costais
mhéadaithe (mar gheall ar an díláithriú) agus iarmhairtí iarmhartacha ar phobail.
Cuireadh in aghaidh cibé an mbeadh gnóthachain fadtéarmacha níos tábhachtaí ná
costais ghearrthéarmacha.
D'aithin rannpháirtithe an ghrúpa fócais freisin an poitéinseal atá ag earnáil na niascach chun leas a bhaint as stoic éisc fheabhsaithe ach mheas siad go mbeadh a
mhéid a thairbheodh siad ag brath ar na gníomhaíochtaí a bheadh incheadaithe
laistigh den MPA. Tuairiscíodh go raibh imní ar leith maidir le criosanna cosc ar an
ngabháil agus ar limistéir ardchosanta, go háirithe d’iascairí cladaigh nach mbeadh
in ann tailte iascaireachta malartacha a úsáid mar gheall ar mhéid a gcuid soithí
agus a neamhábaltacht taisteal achair fhada.
D'aithin freagróirí an ghrúpa fócais, áfach, nach mbeadh an tionchar céanna i gceist
leis na hiascaigh go léir. Murab ionann agus iascairí cladaigh, tá sé dóchúil go
ndéanfaí an cabhlach peiligeach a aistriú go háiteanna eile má chuirtear srian ar an
rochtain atá acu ar thailte iascaireachta. Bheadh iarmhairtí iarmhartacha aige sin ar
chostais agus ar ioncaim, dá réir.
D'admhaigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais freisin go bhfuil MPAanna ar cheann de
go leor brúnna atá le tabhairt ag an earnáil. Tá leathnú earnáil an
dobharshaothraithe agus earnáil an fhuinnimh in-athnuaite ag dul i bhfeidhm ar an
rochtain atá acu ar an muirthimpeallacht.

2.2.3.2

An Turasóireacht
I measc na mbuntáistí féideartha don turasóireacht ar sainaithníodh tríd an suirbhé
tá deiseanna a chruthú le haghaidh gníomhaíochtaí nua, an éiceathurasóireacht
agus an turasóireacht eolaíochta, mar shampla, le tacaíocht ó athruithe ar an
fhiadhúlra. Thuairiscigh roinnt freagróirí, áfach, go bhféadfadh tionchair dhiúltacha
teacht chun cinn má chuirtear le líon na gcuairteoirí mar gheall ar shrianta rochtana
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teorainn. Mar sin féin, bhíothas ag súil leis gur thionchar dearfach a bheadh i gceist
ag an tionchar glan a bheadh aige ar earnáil na turasóireachta agus na fóillíochta.
Bhí na tionchair thairbhiúla agus dhiúltacha seo curtha in iúl ag rannpháirtithe na
ngrúpaí fócais freisin.
2.2.3.3

An Dobharshaothrú
Níor shainaithin freagróirí an tsuirbhé aon sochar don earnáil seo agus bhíothas ag
súil go mbeadh tionchar glan an líonra MPA diúltach. Ceapadh go n-áireofaí leis na
tionchair a d’fhéadfadh a bheith aige ar an earnáil dobharshaothraithe cailliúint an
rochtana ar láithreáin, costais níos airde ar an bpleanáil, agus deacrachtaí chun
ceadúnais a fháil.
Bhí na hábhair imní céanna tuairiscithe chomh maith ag na rannpháirtithe ghrúpa
fócais sin a leag béim ar an ghné den chóras ceadúnaithe reatha nach bhfuil
feidhmiúil agus ar an ngá atá ann go mbeadh sé níos trédhearcaí.

2.2.3.4

An Fuinneamh
Ba é an t-aon sochar don earnáil fuinnimh a bhí aitheanta ag na freagróirí suirbhé
ná go gcuirfear níos mó slándála ar phleananna fuinnimh in-athnuaite le MPAanna a
bheith curtha i mbun toisc go mbeadh a fhios ag forbróirí na háiteanna a mbeadh na
suiteálacha a bheith curtha agus na háiteanna sin nach mbeifear in ann iad a chur.
Mar sin féin, táthar ag súil go mbeidh an chuid is mó de na tionchair ar an earnáil
(an ola agus an gás chomh maith leis an fhuinneamh in-athnuaite) diúltach mar
gheall ar na srianta a bheadh i gceist ar an fhorbairt thráthúil, ar an inrochtaineacht
ar na láithreáin agus bacainní pleanála.
Bhí na tionchair thairbhiúla agus dhiúltacha seo curtha in iúl ag rannpháirtithe an
ghrúpa fócais freisin. Tharraing na rannpháirtithe siúd de chuid an ghrúpa fócais a
dhéanann ionadaíocht ar an earnáil fuinnimh aird ar leith ar an imní atá ann go
mbeadh na MPAanna mar chriosanna den neamhghníomhaíocht, chomh maith leis
na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin d’fhorbairtí nua, lena náirítear cáblaí a leagan síos.

2.2.3.5

An Bhiteicneolaíocht
Ba é an t-aon bhuntáiste a sainaithníodh tríd an suirbhé a d’fhéadfadh a bheith ag
líonra MPA ar an earnáil bhiteicneolaíochta ná go bhféadfadh deiseanna taighde
feabhsaithe a bheith ar fáil mar gheall ar MPA a bheith ann. Dúirt aon fhreagróir
amháin freisin go bhféadfadh an rochtain ar acmhainní (an fheamainn, m.sh.) a
bheith srianta mar gheall ar MPAanna a bheith ann. Ina ainneoin sin, d’aontaigh an
chuid is mó de na freagróirí suirbhé gur tionchar dearfach a bheadh i gceist leis an
tionchar glan a mbeadh ag MPA ar an earnáil.
Níor phléigh na fócasghrúpaí an earnáil seo sa bhreis air sin.

2.2.3.6

Calafoirt agus an loingseoireacht
Ní raibh ann ach beirt fhreagróirí ar an suirbhé ar líne a rinne trácht ar na buntáistí
atá ag líonra MPA ar an earnáil calafoirt agus loingseoireachta. Mar shochair,
d'aithin siad línte cumarsáide farraige níos fearr agus an fhéidearthacht atá ann
gnólachtaí tánaisteacha a bhaineann leis an turasóireacht a fhorbairt timpeall ar na
MPAanna. De réir mar a bhí tuairiscithe ag na freagróirí suirbhé, i meas na tionchair
diúltacha a bhí ann áirítear ar srianta a bheith curtha leis an ancaireacht, soithí a
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bheith curtha ar bhealaí malarthacha, agus an plódú cósta a bheith ann dá bharr,
údair imní faoi shábháilteacht loingseoireachta má dhéantar soithí a chur ar bhealaí
malarthacha, agus srianta a bheith curtha ar fhorbairtí calafoirt a bhfuil tionchar acu
ar an fhostaíocht. Ina ainneoin sin, bhíothas ag súil leis go mbeadh an éifeacht
fhoriomlán ar an earnáil a thuairiscigh na freagróirí suirbhé neodrach.
Ní dhearna rannpháirtithe an ghrúpa fócais an loingseoireacht ná na calafoirt a phlé
mórán. Ba é an príomhchúram a chuir rannpháirtithe in iúl ná srianta a bhféadfaí a
bheith curtha ar fhorbairtí atá ann cheana agus atá beartaithe araon, agus na
himpleachtaí a bhaineann leis sin do phobail chósta.
2.2.3.7

An taighde, an eolaíocht agus an t-oideachas
Ní raibh an taighde, an eolaíocht ná an t-oideachas ar cheann de na hearnálacha a
bhí curtha san áireamh sa suirbhé ar líne, cé go ndearna aon fhreagróir amháin
trácht go bhféadfadh institiúidí taighde leas a bhaint as an líonra leathnaithe de
MPAanna.
Rinne an chuid is mó den ghrúpa fócais an acmhainneacht atá ag na MPAanna
chun tacú leis an oideachas a phlé. Breathnaíodh ar MPAanna mar dheis le
haghaidh na taighde, na heolaíochta agus an oideachais agus bhí aon rannpháirtí
amháin ann a rinne thagairt orthu mar “an seomra ranga don náisiún”. Mhol na
rannpháirtithe go bhféadfadh próiseas ainmniúcháin an MPA forbairt na litearthachta
aigéin a spreagadh freisin, rud ar measadh leibhéal íseal de a bheith ann i measc
roinnt grúpaí de na geallsealbhóirí.

2.3

Cén chaoi ar cheart dúinn an líonra de Limistéir Mhuirí
faoi Chosaint atá againn a leathnú amach?

2.3.1

Rannpháirteachas geallsealbhóirí
Iarradh ar na freagróirí suirbhé suas le deich dtréith a roghnú as liosta de 19 rogha a
mheas siad gur cheart iad a bheith san áireamh mar chuid den phróiseas chun
líonra MPAanna na hÉireann a leathnú. Ba é rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí an
dara tréith is mó a bhí roghnaithe (35 freagra), ag teacht i ndiaidh cur chuige
fianaise-bhunaithe, gurb é an rogha is mó a bhí roghnaithe (37 freagra).
Mheas na freagróirí suirbhé gurb é forbairt agus cur i bhfeidhm an phróisis
rannpháirtíochta geallsealbhóirí an dúshlán ba mhó a bhí le tabhairt ar mhaithe le
líonra leathnaithe éifeachtach de MPAanna a bheith curtha i gcrích in Éirinn. Ba
chúis imní é nach mbeifear in ann tacaíocht a fháil ó na páirtithe leasmhara go léir a
bhféadfadh tionchar a bheith aige orthu ar bhealach cothrom gan brúghrúpaí
cumhachtacha a bheith ag cur iomarca béime ar a gcuid leasanna féin. D'aithin siad
go raibh gá ann le próiseas cóir macánta a bheith ann agus d'admhaigh siad go
raibh nach raibh cuntas teiste láidir léirithe ag geallsealbhóirí in ainmniúcháin eile a
ndearnadh iad roimhe seo (SACanna agus SPAanna).
Nuair a fiafraíodh díobh conas na dúshláin a bhaineann le leathnú an líonra MPA a
shárú agus aon tionchair dhiúltacha atá i gceist leis a laghdú, luaigh formhór na
bhfreagróirí suirbhé go bhféadfar é sin a dhéanamh trí phróiseas éifeachtach
rannpháirtíochta geallsealbhóirí a bheith trédhearcach agus oscailte do chách ar
bhonn comhionann.
Tharraing cuid de rannpháirtithe an ghrúpa fócais an cheist faoin ngá atá ann le
próiseas cothrom rannpháirtíochta leis na páirtithe leasmhara a bheith ann.
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Rinneadh aitheantas de chomh maith go bhfuil dúshlán mór i gceist le struchtúir
agus acmhainní a chur leis an bpróiseas rannpháirtíochta. Mheas rannpháirtithe an
ghrúpa fócais nach mór dó a bheith oscailte agus uilechuimsitheach agus go
mbeifear in ann dearcaí éagsúla a bhreith, ar bhealach solúbtha, leis, agus ar
bhealach réidh éasca. Mhol siad gur cheart go mbeadh sé in ann an choinbhleacht
a íoslaghdú agus an teannas a laghdú, an chothromaíocht a thabhairt isteach agus
gan bealach a thabhairt do ghrúpaí sainspéise a bhfuil acmhainní breátha acu.
Chuir roinnt rannpháirtithe de chuid an ghrúpa fócais in iúl nach raibh an sásra atá
ann chun geallsealbhóirí a chumasú chun MPA a ainmniú agus a bhainistiú soiléir.
Tarraingíodh aird, áfach, ar an ngá atá ann go mbeadh sé sin láidir agus
trédhearcach araon. Aon mholadh amháin a bhí ann ná go gcuirfear fóraim
gheallsealbhóirí i mbun, ag féachaint le samhlaí dá leithéid ar baineadh tairbhe as i
gcásanna eile agus ar éirigh leo.
Anuas air sin, mhol rannpháirtithe an ghrúpa fócais freisin gur cheart saineolaithe ar
phróisis chomhairliúcháin chasta a fhostú chun cabhrú le dearadh an phróisis agus
le héascaíocht an phróisis chun a chinntiú go mbíonn na páirtithe rannpháirteach
san fhírinne, fiú má chuireann sé sin moill ar an bpróiseas ainmniúcháin. Seachas
comhlacht nua a chruthú chun tabhairt faoin rannpháirtíocht (rud a d’fhéadfadh a
bheith costasach), aon mholadh amháin a bhí ann ná go ndéanfar é a bhunú leis na
hacmhainní atá ann cheana féin, cé gur thug rannpháirtithe eile le fios gur chóir
comhlacht tiomnaithe a chur i mbun ina leith.

2.3.2

Rialachas agus Bainistíocht
D'aithin na freagróirí suirbhé gur tréithe tábhachtacha den phróiseas chun an líonra
MPA a leathnú amach níos mó iad “cuspóirí soiléire don líonra”, “an trédhearcacht”,
“athbhreithniú tréimhsiúil agus cur chuige oiriúnaitheach a bheith ann” agus “cur
chuige uilechuimsitheach”. Ach, mar sin féin, is minic a luadh saincheisteanna a
bhaineann le rialachas MPAanna, dúshláin atá ann chun líonra leathnaithe
éifeachtach MPA a bhaint amach, mar shampla. Ina measc siúd, bhí an easpa
ceannaireachta, bainistíochta, forfheidhmithe agus acmhainní atá ann, chomh maith
leis an easpa comhordaithe idir ranna rialtais.
Bhain dúshlán eile a sainaithníodh sa suirbhé leis an méid fianaise atá le fáil. Is í an
tréith is tábhachtaí a bhí roghnaithe ag na freagróirí suirbhé maidir le conas an
líonra a leathnú amach ná cinnte a dhéanamh de go raibh an próiseas leathnaithe
bunaithe ar fhianaise.
Nuair a fiafraíodh díobh “cé ba chóir baint a bheith acu leis an maoirseacht ar ár
MPAanna?”, i measc na ngrúpaí agus na comhlachtaí is airde a bhí rangaithe acu
bhí rialtas na hÉireann, gníomhaireachtaí stáit, na pobail chósta agus
geallsealbhóirí áitiúla. Ba é an freagra ba mhinice ar tugadh mar freagra don cheist
“cad é an bealach is oiriúnaí chun MPAanna a bheidh ann amach anseo a bhainistiú
agus monatóireacht a dhéanamh orthu?” ná na geallsealbhóirí a bheith curtha san
áireamh sa phróiseas. Is é an freagra is minice a bhí ann ina dhiaidh sin ná go
ndéanfar cinnte de go bhfuil acmhainní dóthanacha ann don bhainistíocht agus don
mhonatóireacht agus go mbeadh monatóireacht leanúnach ann chun athbhreithniú
a dhéanamh ar chuspóirí na MPAanna agus don bhainistíocht inoiriúnaithe. Bhí
easaontas ann idir na freagróirí faoin ar cheart do ghníomhaireacht stáit thiomnaithe
an bhainistíocht agus an mhonatóireacht a dhéanamh nó ar cheart
gníomhaireachtaí atá ann cheana é sin a dhéanamh.
Bhí tuairimí ag na rannpháirtithe grúpa fócais maidir leis an rialachas, an
bhainistíocht agus an mhonatóireacht cosúil leis na cinn sin ar bailíodh iad sa
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suirbhé. Mheas rannpháirtithe an ghrúpa fócais gur dúshlán a bhí i gceist leis an
rialachas MPA a chur i mbun sa tslí cheart, agus an bhainistíocht agus an
mhonatóireacht a struchtúrú, chomh maith leis an soláthar acmhainní, a bheith
eagraithe i gceart ann. Moladh cuir chuige ón mbun aníos agus ón mbarr anuas mar
réitigh, chomh maith le meascán den dá chur chuige sin. Moladh gur cheart
foghlaim ó shamhlaí atá ann cheana féin in áiteanna eile san Eoraip agus níos faide
i gcéin (sna SA agus sa Nua-Shéalainn, m.sh.), agus ar éirigh leo.
Maidir le ceisteanna bainistíochta, ardaíodh imní atá ann faoin gcuma a bheadh ar
MPAanna leis agus an tuairim sin ag roinnt daoine go mbeidh úsáideoirí éagsúla
eisiata nó srianta. Bhí imní ann freisin go bhféadfadh MPAanna a bheith roinnte
iomairce agus hainmniúcháin agus córais bhainistíochta le haghaidh gnéithe nó
saincheisteanna éagsúla, agus mhol daoine eile go bhfuil gá le cur chuige
chomhchoiteann i leith na bainistíochta MPA.
D'aithin rannpháirtithe an ghrúpa fócais go mbeidh an bhainistíocht éifeachtach
riachtanach más rud é go mbeidh an líonra MPA rathúil. Déanfar na MPAanna a
idirdhealú ó “páirceanna páipéir” (limistéir nach bhfuil faoi chosaint ach san ainm
amháin) agus déanfar cinnte de chomh maith go gcomhlíonfaidh na MPAanna a
gcuid cuspóirí. In ainneoin an phráinn atá ann chun an líonra MPA a ainmniú, mhol
na rannpháirtithe go mbeadh sé níos fearr é a dhéanamh i gceart ná deifir a
dhéanamh agus gan cuspóirí MPA a bhaint amach dá bharr.
Mhol rannpháirtithe an ghrúpa fócais go raibh sé riachtanach cuspóirí soiléire a
bheith ann le haghaidh na MPAanna agus an líonra araon. Chuirfear na húsáideoirí
ar a gcumas dá bharr a bheith ar an eolas faoi cad is féidir a dhéanamh laistigh de
MPA, agus cad nach féidir déanamh ann chomh maith, a chinntiú go mbeidh slat
tomhais ann ar féidir dul chun cinn a thomhas ina leith agus a chuideodh le
timpeallacht rialála shoiléir a chur i mbun. Chuir roinnt rannpháirtithe béim ar an ngá
atá le cuspóirí inoiriúnaithe a bheith ann, sásra chun lucht bainistíochta na
MPAanna freagairt d’imthosca comhshaoil agus riachtanais úsáideoirí atá ag athrú,
mar shampla, freisin.
D'aithin roinnt de na rannpháirtithe sa ghrúpa fócais go raibh sé tábhachtach go
mbeadh na geallsealbhóirí, ón earnáil phríobháideach agus ón earnáil phoiblí araon,
ag glacadh páirte sa bhainistíocht, sa mhonatóireacht agus san fhorfheidhmiú. Mar
sin féin, bhí sé tugtha le tuiscint go mbeadh gá ann le freagrachtaí a bheith leagtha
amach go soiléir in éineacht le húdarás uileghabhálach soiléir lena bhféadfar
eadráin a dhéanamh nuair is gá. Cé gur mheas go leor rannpháirtithe sa ghrúpa
fócais go raibh rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas seo riachtanach, rinneadh
aitheantas de chomh maith nach mbeadh na pobail uile go maith oilte chun páirt a
ghlacadh toisc gurbh fhéidir nach mbeadh na hinstitiúidí agus na naisc phobail
riachtanacha acu.

2.3.3

An Reachtaíocht
Is beag trácht a rinne na freagróirí suirbhé maidir leis an gcreat reachtach chun an
líonra MPA a leathnú amach. Bhí sé tuairiscithe, áfach, gur gá an chosaint a
shainmhíniú i dtéarmaí próiseas dlí lena chinntiú gur féidir an comhlíonadh agus an
forfheidhmiú a bhaint amach.
Cheistigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais conas a oibreodh an reachtaíocht a
ghabhann le MPAanna i gcomhar leis an reachtaíocht atá ann cheana féin. D'aithin
siad an gá atá ann leathnú amach an líonra MPA a chomhtháthú leis an bpleanáil
spásúlachta mhuirí, ach bhí pleananna acu freisin chun feirmeacha gaoithe amach
ón gcósta agus cineálacha den fhuinneamh in-athnuaite mara eile a leathnú amach.
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Ar an iomlán, bhí béim leagadh ar an gá atá le cur chuige a bheith ann nach raibh
chomh ilroinnte sin chun an timpeallacht mhuirí a bhainistiú tábhachtach más rud é
go bhfuil an líonra MPA le bheith rathúil.

2.3.4

Rudaí eile le bheith curtha san áireamh
D'ardaigh rannpháirtithe sa ghrúpa fócais roinnt rudaí eile le bheith curtha san
áireamh a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an rath a d’fhéadfadh a bheith ar an
líonra MPA:
An Téarmaíocht: Chuir roinnt rannpháirtithe imní in iúl maidir le húsáid an téarma
“faoi chosaint”. Cé gur glacadh leis gur téarma atá aitheanta chuile áit ar domhan é
“limistéar muirí faoi chosaint”, mheas roinnt daoine go raibh “faoi chosaint” eisiach.
Mhol rannpháirtí amháin go bhféadfaí caomhantais a chur in ionad faoi chosaint.
An tslí a n-úsáidtear an fhianaise: Mheas rannpháirtithe an ghrúpa fócais go
mbeadh an fhianaise is fearr atá ar fáil chun argóint ar an réasúnaíocht eolaíoch ar
son na cosanta mar bhonn agus taca leis an ainmniúchán. Ceapadh go gcuirfidh an
easpa sonraí bunlíne isteach ar an ainmniúchán agus ar an mhonatóireacht a
dhéanfar ina dhiaidh sin. Moladh gur cheart a bheith cúramach maidir le húsáid
saintuairimí agus sonraí a úsáid chun críocha seachas na críocha ar bailíodh iad ina
leith.
An leibhéal litearthachta atá ag daoine maidir le haigéin agus rannpháirtíocht
an óige Mhol rannpháirtithe an ghrúpa fócais nach leor an leibhéal tuisceana atá ag
roinnt páirtithe leasmhara faoin timpeallacht mhuirí faoi láthair, rud a fhágann go
bhféadfar don phróiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí a bheith ag iarraidh ar
dhaoine rud a dhéanamh nach bhfuil an cumas orthu é a dhéanamh. Mhol siad go
bhfuil gá ann an leibhéil litearthachta aigéin a ardú, go háirithe i measc daoine óga,
agus an t-aigéan a cheiliúradh. Moladh próiseas ainmniúcháin an MPA mar ardán
chun é sin a dhéanamh.
Acmhainní fadtéarmacha: Cheistigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais cá as a
dtiocfadh na hacmhainní chun tacú le rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí, agus é
curtha san áireamh go bhféadfadh sé a bheith costasach é a dhéanamh go maith.
Aithníodh an gá atá ann le hacmhainní a bheith curtha ar fáil don bhainistíocht, don
mhonatóireacht agus don fhorfheidhmiú fadtéarmach freisin. Moladh amháin a bhí
ann ná tobhach glas a thabhairt isteach le bheith gearrtha orthusan a bhaineann
leas as ainmniúcháin an MPA.
An gá atá le treochlár a bheith ann: D'aithin rannpháirtithe an ghrúpa fócais go
bhfuil sé ar cheann de na cuspóirí fadtéarmacha atá ann an t-aigéan a chosaint;
ach, ag an am céanna, thug siad le fios, áfach, go bhfuil gá ann tús a bheith curtha
leis, chomh maith le sprioc a bheith curtha in iúl go breá soiléir agus amchlár a
bheith ag gabháil leis agus córas tomhais leagtha síos ann lenar féidir an dul chun
cinn a thomhas.
An gá teacht ar chomhréiteach: Dúirt rannpháirtithe an ghrúpa fócais go mbeidh
gá leis an gcomhbhabhtáil nuair atá rudaí a rachaidh chun leasa gach uile dhuine le
baint amach. Rinne siad an gá a bheith réalaíoch agus oscailte i dtaca leis an gceist
seo a ghríosú. Cé gur aithin siad nach mbeidh gach duine in ann an gá atá le
MPAanna fheiceáil agus go bhfuil siad ag súil le leibhéal éigin teannas agus
coimhlinte, fós féin leag siad béim ar an thábhacht atá i gceist le hearnálacha a
bheith ag obair i gcomhar le chéile. Anuas air sin, mhol siad go mbeidh gá teacht ar
chomhréiteach más rud é go bhfuiltear chun an cothromaíocht cheart a aimsiú.
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3

Anailís ar Suirbhé na bPáirtithe Leasmhara
Sa chuid seo, tá torthaí an tsuirbhé ghearr ar líne curtha i láthair ar úsáideadh iad
chun aiseolas a bhailiú ó raon páirtithe leasmhara ar spéis leo i leathnú amach an
líonra MPA in Éirinn.
Is éard a bhí i gceist leis an suirbhé ná meascán de bhoscaí tic agus ceisteanna
oscailte (20 san iomlán) a bhí dírithe ar thuairimí na bhfreagróirí, agus an tuiscint atá
acu, ar na míreanna seo a leanas:


Limistéir mhuirí faoi chosaint, mar choincheap;



Na buntáistí agus na tionchair dhiúltacha a bhfuiltear ag súil leo le bheith
ann mar gheall ar an líonra MPA a bheith leathnaithe amach in Éirinn, agus
an earnáil ata i gceist;



Na saintréithe próisis atá de dhíth chun an líonra MPA a leathnú amach;



Na dúshláin atá roimh leathnú amach an líonra MPA agus aon
ghníomhartha maolaitheacha nach mór iad a chur i gcrích; agus



Cé ba chóir páirt a ghlacadh i maoirseacht MPAanna na hÉireann agus an
tslí ar cheart iad a bhainistiú, agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Cuireadh cuireadh chun páirt a ghlacadh sa suirbhé chuig 120 geallsealbhóir (Tábla
3.1) ó 85 eagraíocht éagsúla (féach cuid 5) le linn mí Lúnasa agus mí Mheán
Fómhair 2020. Bhí 50 freagra inúsáidte san iomlán faighte faoin 2 Deireadh Fómhair
2020. Ina theannta sin, fuarthas dhá fhreagra i scríbhinn nach tríd an suirbhé ar
fuarthas iad.
Tábla 3.1. Líon na bhfreagróirí ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh
Earnáil

Líon

An earnáil chomhshaoil

13

An earnáil phoiblí

55

An earnáil gheilleagrach/tionscail

48

An fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch

2

An Éiceolaíocht Pholaitiúil (an lucht acadúla) 2
Iomlán:

120

Sa tuarascáil seo, tá achoimre curtha ar fáil ar na freagraí éagsúla go léir. Tá
ceisteanna iata agus boscaí freagartha tic ag gabháil leo léirithe ag seo thíos le graif
agus le táblaí, agus rinneadh anailís ar na freagraí insinte oscailte chun na téamaí
agus réimsí príomhúla a aithint maidir leis an gcomhaontas agus an easaontas
araon. Tá cur síos ar na príomhthéamaí le fáil ag seo, thíos.
Ní mór a bheith cúramach chun na torthaí a léirmhíniú i gceart. Tá an sampla
freagróirí beag, agus níor roghnaíodh na freagróirí ar bhealach randamach. Ina
ionad sin, roghnaíodh iad ar mhaithe le hionadaíocht a dhéanamh ar raon leasanna
agus earnálacha. Tá roinnt grúpaí ann a dhéanann níos mó daoine ionadaíocht
orthu ná grúpaí eile, agus is féidir nach bhfuil cé chomh mór is atá an earnáil nó an
grúpa nó an tábhacht a bhaineann leis i ndáil le leathnú amach líonra MPA na
hÉireann san áireamh leis sin. Anuas air sin, tá roinnt grúpaí nach raibh áirithe sa
sampla seo.
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3.1

Cuid 1: Cúlra na bhfreagróirí

3.1.1

Cén earnáil nó grúpa a ndéanann tú ionadaíocht air, go
bunúsach?
Fuinneamh, 10%

Eile , 8%
Áineas /
turasóireacht, 6%

NGOComhshaoil, 16%

Fiontar agus an
fhorbairt shóisialta
agus eacnamaíoch, 2%
An chosaint mhuirí /
an loingseoireacht /
iascaigh / an chosaint
nó an forfheidhmiú,
2%

Iascaigh, 19%
Taighde, 2%

Comhlacht Rialtais /
poiblí, 35%

Figiúr 3.1: Ionadaíocht earnála na bhfreagróirí

Fuarthas freagra as 49 freagróirí, as an líon iomlán de 50 duine (Figiúr 3.1). Bhí
tromlach (17) na freagróirí ag déanamh ionadaíocht ar son earnáil an Rialtais nó
an earnáil chomhlachtaí poiblí. Is ó gheallsealbhóirí ón earnáil iascach (9) ar
tháinig an dara ráta freagartha is mó, agus is ó na NGOanna comhshaoil ar tháinig
an tríú ráta is mó (8). Ní bhfuarthas ach cúig fhreagra ón earnáil fuinnimh, trí cinn ón
earnáil áineasa/turasóireachta, agus ceann amháin ón earnáil taighde, ón earnáil
cosanta muirí agus ón earnáil fiontair, forbartha sóisialta agus eacnamaíche, faoi
seach. Bhí 4 freagróir breise ann a tháinig ó ‘earnálacha eile’, agus earnáil fómhair
agus próiseála feamainne, earnáil an iompair muirí ina measc, chomh maith le
gníomhaireacht iascach a bhfuil sainchúram muirí, fionnuisce agus oileáin amach ón
gcósta in Éirinn aici. Is ón earnáil Rialtais nó ó earnáil na gcomhlachtaí poiblí a
tháinig an dá fhreagra nach sa suirbhé a bhfuarthas iad.

3.1.2

Cad é d’inscne?
Chuir 49 as 50 freagróir in iúl cad é a n-inscne (Tábla 3.2). Cuireadh in iúl gur fhir a
bhí ann i bhformhór na bhfreagróirí (53%).
Tábla 3.2. Inscne na freagróirí

Inscne
Baineann
Fireann
Eile
B’fhearr gan é a lua

Minicíocht
12
26
8
3
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3.2

Cuid 2: Tuairimí faoi thimpeallacht mhuirí na hÉireann
agus faoi na limistéir mhuirí faoi chosaint in Éirinn

3.2.1

Cad iad na rudaí faoi thimpeallacht mhuirí na hÉireann is
luachmhaire, i do thuairim féin?
Iarradh ar na freagróirí a lua cad iad na rudaí faoi thimpeallacht mhuirí na hÉireann
is luachmhaire dóibh, i do thuairim féin? Bhí siad in ann suas le cúig rogha a lua.
Chríochnaigh 49 freagróir an cheist agus idir rogha amháin agus cúig rogha luaite
acu (Figiúr 3.2).
40
35

Minicíocht

30
25
20
15
10
5
0

Figiúr 3.2: Na tréithe is luachmhaire i dtimpeallacht mhuirí na hÉireann atá luaite ag na
freagróirí agus an minicíocht ar roghnaíodh gach aon cheann díobh

Is é fiadhúlra muirí na hÉireann a roghnaíodh ní ba mhinice (37 uair) ar tugadh é
mar fhreagra i bhfad níos minice ná aon rogha eile. Ba é rialáil na haeráide an dara
rogha is minice a roghnaíodh (27 n-uaire). Bhí roinnt roghanna ann a raibh rátaí
freagartha mar an gcéanna ag gabháil leo, agus ina measc bhí deiseanna
fóillíochta nó turasóireachta (24), an oidhreacht chultúrtha (23), deiseanna
taighde agus oideachais (21), an áilleacht nádúrtha agus an fhiáine (20) agus
an soláthar bia (20).

11

I measc na dtréithe is lú a bhí roghnaithe ag na freagróirí bhí an soláthar ábhar le
haghaidh táirgí eile (an cógas, m.sh.) (4) agus soláthar mianraí (2). Chuir 6 freagróir
eile roghanna eile ar fáil lena n-áirítear an feidhm éiceachórais, deiseanna chun an
tslatiascaireacht a dhéanamh, agus an pobal.
Bhí na freagróirí in ann cur lena a gcuid freagraí i gceist eile a tháinig ina dhiaidh.
Bhí freagra i scríbhinn curtha isteach ag ochtar freagróirí. I measc an trácht a bhí
déanta acu, áirítear:

3.2.2



Go raibh na roghanna go léir a bhí curtha fiúntach agus nach cuimsitheach
críochnúil iad na roghanna a bhí luaite acu mar liosta den luach iomlán a
ghabhann le timpeallacht mhuirí na hÉireann.



Go raibh ardmheas ag daoine ar éiceachórais agus acmhainní muirí (lena náirítear an bia agus comhdhúile bithghníomhacha). Bhí aon fhreagróir
amháin a mheas comhdhúile bithghníomhacha luachmhar ar bhealach ar
leith mar gheall ar an ról atá ag na hacmhainní muirí sna hearnálacha
sláinte daonna agus ainmhithe araon.



Bhí dhá fhreagra ann a raibh suntas déanta iontu den luach mór atá i gceist
leis an úsáid fhéideartha atá ann maidir le hacmhainní fuinnimh (lena náirítear an gás, an t-ola agus an fuinneamh in-athnuaite) i dtimpeallacht
mhuirí na hÉireann, agus go raibh tábhacht ar leith ag gabháil leis an
tslándáil fuinnimh agus le hacmhainní fuinnimh inbhuanaithe.



Bhí aon fhreagróir amháin ann a luaigh, mar gheall ar an eagraíocht ar leith
a raibh siad ag déanamh ionadaíocht ar a son, gur roghnaigh siad na
roghanna a thacaíonn le deiseanna fostaíochta agus forbartha áitiúla a
chruthú.

Cad is Limistéar Muirí faoi Chosaint (MPA) ann, i do tuairim féin?
Bhí raon de thuairimí éagsúla curtha in iúl ag na freagróirí maidir leis na rudaí a
mheas siad a bheith ag gabháil le MPA. As na 46 freagróir a thug freagra don cheist
seo, d’aontaigh an tromlach díobh (41) gur spás sainithe go geografach é
MPAanna. Ní hé go raibh easaontas i gceist leis na 5 fhreagra eile, ach ní raibh an
tírdhreach luaite iontu.
Is iad na téamaí eile is minice a raibh tuairisc déanta orthu, ina dhiaidh sin, ná:


Gurbh ionann cuspóir na MPAanna agus speicis, gnáthóga agus an
bhithéagsúlacht a bhainistiú agus a chosaint (21 freagróir).



Gur limistéir iad na MPAanna a dhéantar iad a bhainistiú trí mhodhanna
dlíthiúla nó éifeachtacha eile (17 freagróir).



Go gcuireann MPAanna srian ar ghníomhaíochtaí áirithe chun gnéithe
éagsúla a chothabháil nó a fheabhsú, gnéithe dála shaol na mara, an flóra,
an fána agus an oidhreacht (12 freagróir).



Gur cheart breathnú ar MPAanna mar chuid don fhorbairt inbhuanaithe
níos leithne agus gur cheart go gceadófar mar gheall orthu úsáid
inbhuanaithe acmhainní mara chomh fada agus nach gcuireann sé sin
isteach ar na cuspóirí caomhnaithe (10 bhfreagra).



Nach mór ábhair imní maidir le cúrsaí oidhreachta agus cultúrtha (7
bhfreagra) a bheith curtha san áireamh leis na MPAanna, agus go ndéanfar
iad a thacú agus a chosaint leis na MPAanna, nuair is gá.
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Is mar seo an achoimre atá déanta ag freagróir #38 ar an gceist seo:
“Limistéar atá sainithe go spásúil, a dhéantar é a bhainistiú go gníomhach, agus
atá cosanta leis an déanta, ina bhfuil gnáthóga muirí (idir gnáthóga cósta,
domhain-fharraige/idirthaoideacha agus fo-thaoide) agus uisce os a gcionn,
limistéar ina bhfuil flóra agus fána, agus oidhreacht chultúrtha a bhfuil sé mar
phríomhaidhm an bhithéagsúlacht mhuirí a chosaint agus a chaomhnú iontu.
Ba cheart gníomhaíochtaí sóisialta, eacnamaíocha agus cultúrtha a bheith
curtha san áireamh in MPA, agus cinnte déanta de go mbainfear úsáid
inbhuanaithe as an acmhainn mhuirí i gceist."
Bhí roinnt cheisteanna eile a bhí luaite ag idir aon fhreagróir amháin agus ceathrar
freagróirí, leithéidí:


Riachtanas a bheith ann díriú ar éiceachórais, ar láithreáin iomlána, ar
acmhainní is ábhair spéise iad (ceantair naíolainne, m.sh.) nó ar an tsláinte
éiceachórais, seachas ar speicis nó gnéithe.



An gá atá ann cómhaireachtáil in éineacht le hiascaigh agus leis an
dobharshaothrú inbhuanaithe, agus nár cheart gur láithreáin cosc ar an
ngabháil ná cosc ar iascaigh iad, go huathoibríoch.



Gur chóir don iascaireacht a bheith eisiata iontu.



Gur chóir dóibh a bheith bunaithe ar fhianaise, a bheith á mbainistiú ar
bhealach oiriúnaithe agus gur cheart iad a cheapadh trí rannpháirtíocht
geallsealbhóirí.



Gur cheart an sainmhíniú IUCN nó an Coinbhinsiún ar an Éagsúlacht
Bhitheolaíoch a úsáid nó an sainmhíniú le haghaidh ainmniúchán atá ann
cheana féin (SACanna nó SPAanna, m.sh.).



Gur chóir go mbeadh siad bródúil as muintir na háite agus tacú le deiseanna
eacnamaíocha sa cheantar áitiúil.

Ba é an réimse is mó ar cuireadh tuairimí contrártha in iúl ná an cheist maidir le
rochtain iascach tráchtála ar láithreáin MPA.

3.3

Cuid 3: Leathnú amach an líonra MPA
Bhí na ceisteanna eile dírithe ar shaincheisteanna a bhain le leathnú amach an
líonra MPA, ceisteanna amhail tairbhí féideartha.

3.3.1

Cad iad na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le leathnú
amach líonra MPA na hÉireann?
Bhí daichead a cúig freagróir ann a luaigh ar a laghad aon sochar féideartha amháin
as líonra MPAanna na hÉireann a bheith leathnaithe amach. Áiríodh ar na buntáistí
a bhaineann le leathnú amach líonra MPA na hÉireann is minice ar luadh iad:


an bhithéagsúlacht a shainaithint, a chosaint, a athshlánú agus a
bhainistiú (agus speicis, gnáthóga agus éiceachórais san áireamh) (22
freagróir),



cosaint acmhainní muirí (13), cé nach raibh na hacmhainní sin ar
measadh iad a bheith áirithe leis sin sainaitheanta i gcónaí



bhí an chosaint d’éisc agus dá ngnáthóga luaite go sonrach ag 11
freagróir.
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cosaint a thabhairt roimh thionchar an athraithe aeráide, agus an
tionchar sin a mhaolú (10 freagróir).



deiseanna taighde agus oideachais (8 bhfreagróir)



cosaint do mhuirdhreacha agus don oidhreacht (7 freagróir)



cáilíocht beatha fheabhsaithe d’áitritheoirí cósta (5 freagróir).

Bhí buntáistí féideartha eile luaite freisin lena n-áirítear tairbhí d’iascach áineasa, an
bhainistíocht fheabhsaithe lena n-áirítear na rialacháin atá ann cheana, an
chothromaíocht idir an chosaint agus an úsáid, deireadh a chur leis an truailliú,
criosanna cosc ar iascaigh, an chinnteoireacht fheabhsaithe maidir leis an
fhuinneamh amach ón gcósta (ola, gás agus gaoth) agus an nuálaíocht
theicneolaíoch agus an idirnascacht dhigiteach mhuirí a ghríosú.
D'fhreagair roinnt freagróirí an cheist seo, agus go leor buntáistí féideartha luaite
acu, mar shampla:
“Bheadh raon buntáistí dearfacha, idir buntáistí comhshaoil agus
socheacnamaíocha araon, i gceist le líonra MPA na hÉireann a leathnú amach.
Ba cheart go mbeadh an líonra lárnach dár n-iarrachtaí chun an
bhithéagsúlacht mhuirí agus sláinte an éiceachórais mhuirí a chosaint agus a
athshlánú lena n-áirítear bia-eangaí muirí a atógáil. Ba cheart don líonra stádas
caomhnaithe gnáthóg agus speiceas muirí atá faoi bhagairt a athshlánú. Ba
cheart go gcuirfeadh an líonra le sláinte na timpeallachta muirí i gcoitinne ar
bhealach dearfach, ag cur lena chumas seirbhísí riachtanacha éiceachórais a
sholáthar leithéidí iascach tráchtála agus an mhaolaithe aeráide, agus go
gcuirfeadh sé leis an athléimneacht roimh brúnna cosúil leis an ró-iascaireacht
agus an athrú aeráide." (Freagróir #26)
“Is casta agus is iomadúla iad na buntáistí féideartha atá ann, agus braitheann
siad ar na critéir ar leith atá roghnaithe don MPA áirithe. Cuimsítear leo an
chosaint do ghnéithe tábhachtacha fomhuirí, d’éisc, do mhamaigh mhuirí,
cuireann siad le stoic éisc thráchtála laistigh agus lasmuigh de na limistéir seo
(cosaint don talamh sceite) agus na buntáistí eacnamaíocha atá le baint astu,
ag tacú le geilleagar muirí cósta cothromaithe trí dheiseanna turasóireachta
muirí a fheabhsú, an bhithéagsúlacht agus líonta na beatha mara, leithéidí
mamach mara agus éin mara, a fheabhsú. Sa mhéid sin, tá sraith sochar
sochaíoch agus comhshaoil i gceist, a gcuireann leis an gcaomhnú muirí."
(Freagróir #48)
Bhí dearcadh ag daoine eile a bhí dírithe ar earnálacha, mar shampla:
“Leis na MPAanna, beidh cosaint an chomhshaoil agus luachanna
socheacnamaíocha curtha i gcroílár na forbartha spásúla muirí, agus ligfear, dá
bharr, d’fhorbróirí a chinntiú go bhfuil cosaintí iomchuí i bhfeidhm chun
damáiste do shócmhainní nádúrtha nó cultúrtha a chosc. Ní mór don
bhainistíocht MPAanna a bheith sainordaithe ar bhealach lena ligfear do leibhéil
iomchuí gníomhaíochta áineasa agus forbartha a bheith ceadaithe." (Freagróir
#18)
“Mar is iascairí cladaigh muid, aon rud a fheabhsaíonn na hacmhainní
bitheolaíocha in-athnuaite agus a ngnáthóga, cuireann sé lenár slí bheatha,
agus, má chiallaíonn MPAanna go ndéanfar gach iarracht iarrachtaí a neartú
chun éiceachóras sláintiúla a bheith ann ba cheart go mbeadh tionchar
dearfach aige sin, dá réir. Beidh tionchar tairbhiúil san fhadtéarma ag an
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chosaint a bheith tugtha do na speicis creiche cladaigh, an salán agus an
scadán, mar shampla, ón ró-iascaireacht." (Freagróir #30)
“Is féidir le MPAanna dea-bhainistithe éiceachórais mhuirí sláintiúla a chothú
agus a bheith de chabhair chun dul i ngleic le caillteanas na bithéagsúlachta,
rud a rachaidh chun leasa na hearnála bia mara dá réir” (Freagra nach sa
suirbhé a fuarthas é)
Thug freagróir amháin foláireamh, áfach, nach dtiocfaidh aon sochar chun cinn
mura bhfuil bainistíocht na MPAanna soiléir:
“Is beag an tairbhe a d’fhéadfadh a bheith le baint amach le leathnú amach
líonra MPAanna na hÉireann mura bhfuil riachtanas soiléir leagtha síos ar
bhealach eolaíoch chun éiceachórais mhuirí ríthábhachtacha a chosaint a
dhéanfadh díghrádú breise díobháil fhadtéarmach ar thailte iascaireachta atá
ann cheana agus ar éiceachórais atá gaolmhar leo agus atá suite ar an
gcladach agus amach ón gcósta, araon." (Freagróir #19)

Cad iad na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann, meas tú, do suas
le trí earnáil / ghrúpa ainmnithe seachas an ceann a ndéanann tú
ionadaíocht air?
Tugadh an rogha do na freagróirí suas le trí earnáil a roghnú agus buntáistí
féideartha do na hearnálacha sin a shainaithint. Ba mhinic a roghnaigh na freagróirí
(24 freagróir) buntáistí d’iascach agus ina dhiaidh sin don fhóillíocht agus don
turasóireacht (22 freagróir) agus do phobail chósta agus oileán (17 freagróir) (Figiúr
3.3).
30
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3.3.2
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Figiúr 3.3: Earnálacha a raibh sochair a ghabhann leo sainaitheanta ag na freagróirí
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Iascaigh: As na 24 freagróir a raibh buntáistí curtha ar fáil acu d’iascaigh, tháinig an
formhór díobh ó NGOanna comhshaoil (7 bhfreagróir) agus ón Rialtas nó ó
chomhlachtaí poiblí (7 bhfreagróir). Thug ocht freagróir déag faoi deara gurb é stoic
inbhuanaithe éisc an buntáiste is mó a bheadh ann. D’aithin na freagróirí chomh
maith nach amháin go bhfeabhsófar éiceachórais agus gnáthóga leis an gcosaint
éisc trí MPAanna, ach go mbeadh raidhse acmhainní ann freisin le haghaidh
iascach tráchtála amach anseo agus an tslándáil bia amach anseo freisin.
An fhóillíocht agus an turasóireacht: Chuir 22 freagróir san iomlán buntáistí ar fáil
le haghaidh na fóillíochta agus na turasóireachta, agus an líon is mó díobh siúd ón
earnáil iascaigh (6) agus ón Rialtas nó ó chomhlachtaí poiblí (6). Ba é an
príomhbhuntáiste a tuairiscíodh (12 freagróir) ná go bhféadfadh MPAanna
deiseanna a sholáthar d’éiceathurasóireacht, don turasóireacht eolaíochta agus don
turasóireacht ghinearálta araon (an fáilteachas san áireamh). Bheadh athruithe san
fhiadhúlra ag tacú leis seo, agus tosca mar fharraigí agus tránna níos glaine chomh
maith. Thug 5 freagróir faoi deara go mbainfeadh pobail áitiúla buntáistí sóisialta
agus eacnamaíocha chomh maith le níos mó meas ar na buntáistí a bhaineann leis
an timpeallacht mhuirí don tsochaí shibhialta agus don iascach mar thoradh ar
fhorbairt na turasóireachta.
Pobail chósta agus oileán: Tugadh seacht bhfreagra déag ar son pobail chósta
agus oileáin, agus an formhór díobh ó Rialtais nó ó chomhlachtaí poiblí (8) agus ó
eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil. Ba é an sochar is minice a tuairiscíodh
ná cosaint na n-iasc áitiúil a bhfuil pobail áitiúla ag brath orthu (6). Bhíothas ag súil
freisin go mbainfeadh siad leas as deiseanna turasóireachta (5) agus as ionchur
feabhsaithe sna MPAanna agus sa chinnteoireacht chomhshaoil (5). I measc na
saincheisteanna eile a luadh bhí an tacaíocht ghinearálta don gheilleagar áitiúil, an
poitéinseal do dheiseanna nua (neamhshonraithe) agus an cháilíocht beatha
fheabhsaithe.
An caomhantas: Bhí 15 freagróir ann, agus iad roinnte go cothrom ar fud na nearnálacha éagsúla, a d’aithin buntáistí don earnáil seo agus a leag béim go háirithe
ar na buntáistí don bhithéagsúlacht agus d’fheidhmeanna éiceachórais. Rinneadh
aitheantas de go mbíonn tionchar ag cáilíocht na bithéagsúlachta mara ar shlí
bheatha na bpobal atá ag brath ar an timpeallacht mhuirí.
An oidhreacht chultúrtha: As an líon 11 freagróirí a roghnaigh an oidhreacht
chultúrtha, bhí seisear díobh san earnáil iascach. Bhí aitheantas déanta go sainráite
i gcúig fhreagra go “gcosnófar na gnáthóga agus na stoic ar a bhfuil cultúr agus
féiniúlacht iascairí cladaigh bunaithe leis na glúnta” mar gheall ar an nasc idir
iascaigh, oidhreacht an cheantair áitiúil agus MPAanna (Freagróir #29)
An Dobharshaothrú: fuarthas 9 bhfreagra a bhain leis an dhobharshaothrú, agus 6
cinn díobh curtha isteach ag an Rialtas nó ag comhlachtaí poiblí agus an 3 cinn eile
a tháinig ón earnáil iascaigh. Bhí soiléireacht fheabhsaithe le fáil sna freagraí maidir
leis an gceadúnú, an cháilíocht uisce níos fearr don dobharshaothrú, deiseanna
nuálaíochta, an taighde agus an oideachais, cé gur thug aon fhreagróir amháin faoi
deara go mbeidh na tairbhí ag brath ar an réimeas bainistíochta a bheidh i bhfeidhm
san MPA.
Bhí buntáistí nach raibh chomh dóchúil sin luaite ag na freagróirí amhail an
fuinneamh (6) an bhiteicneolaíocht (2) agus calafoirt agus an loingseoireacht (2).
Bhí suntas déanta ag na freagróirí de go bhféadfadh an earnáil fuinnimh leas a
bhaint as an tslándáil feabhsaithe i dtéarmaí pleananna don fuinnimh in-athnuaite;
féadfar go mbeadh deiseanna taighde níos fearr ann don bhiteicneolaíocht agus
d’fhéadfadh línte cumarsáide farraige níos fearr a bheith ann do na calafoirt agus
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don loingeoireacht, chomh maith leis na buntáistí turasóireachta a bhaineann leis
sin.
Bhí seachtar freagróirí a bhí ag súil le tairbhí d’earnálacha eile, agus ina measc

3.3.3



An taighde agus an t-oideachas, nuair atá siad lonnaithe i gceantar a
bhfreastalaíonn ar choláistí, lena gceadaítear “ionaid barr feabhais” a bheith
curtha i mbun.



An pobal i gcoitinne, agus béim leagtha ar thábhacht na bithéagsúlachta
muirí agus na feabhsuithe comhghaolmhara don fholláine a ghabhann leis
an gcaomhantas agus an oidhreacht.



Cosaint fhadtéarmach mamach muirí, córais sceireacha agus gnéithe
éiceolaíocha eile.



Forfheidhmiú níos láidre ag cosaint stoic cladaigh.



Seirbhísí éiceachórais a chosaint.

Cad iad na hábhair imní atá agat faoi na tionchair dhiúltacha a
d’fhéadfadh a bheith ag MPAanna?
Fuarthas daichead a dó freagra ar an gceist seo. Cé go raibh cúigear freagróirí ann
nach raibh in ann aon iarmhairtí diúltacha féideartha a bhraith mar gheall ar an
ainmniúchán, d’aithin gach freagróir eile ar a laghad aon tionchar diúltach amháin a
d’fhéadfadh a bheith i gceist. Ba iad na hábhair imní is coitianta a tarraingíodh aird
orthu ná:


nach bhfuil an próiseas ainmniúcháin oiriúnach don fheidhm (12
freagróir),



nach bhfuil go leor fianaise eolaíoch ann a raibh ainmniúchán mícheart
mar thoradh air (10 freagróir),



go bhfuil easpa rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara le linn an
phróisis ainmniúcháin (8 bhfreagróir),

Mar a dúirt aon fhreagróir amháin d’achoimre:
“Bheadh imní orm nach mbeimid in Éirinn in ann foghlaim ón taithí atá againn
roimhe seo maidir le hainmniú agus bainistíocht limistéar faoi chosaint nó nach
n-éireoidh linn foghlaim ón dea-chleachtas idirnáisiúnta. Tá an baol ann go
mbeidh easpa uaillmhian nó easpa ceannaireachta ag líonra MPA na hÉireann,
nó go mbeidh easpa tacaíochta airgeadais ar fáil dó. De réir an
idirghníomhaíocht atá déanta againn féin lenár ngeallsealbhóirí, tá sé luaite go
soiléir ag iascairí cladaigh nach bhfuil siad i gcoinne an dúnadh spásúlachta
agus go bhfuil taithí acu orthu sa bhainistíocht iascaigh. Níl uathu ach go
gcuirfear in iúl go breá soiléir an bunús eolaíoch agus an riachtanas, agus,
chomh maith leis sin gur cheart go mbeadh baint ag pobail le gach uile chéim.
Tá imní orm go mbeidh líonra againn, i ndeireadh thiar thall, atá beartaithe de
réir an bhealaigh is lú srianta seachas de réir cad is iad na limistéir is fearr iad a
chosaint agus na limistéir a bhféadfar na torthaí is fearr a bhaint amach as
bainistíocht a dhéanamh orthu, mar gheall ar easpa ceannaireachta a bheith
ann." (Freagróir #25)
Maidir le tionchair ar earnálacha ar leith nó ar ghrúpaí geallsealbhóirí, ba mhinic a
ardaíodh tionchair ar an earnáil iascach agus ar phobail chósta (go háirithe trí na
naisc atá acu leis an earnáil iascach) (8 bhfreagróir agus 7 bhfreagróir, faoi seach),
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cé go raibh 7 bhfreagróir ann a leag béim ar an bhféidearthacht srianta a bheith
curtha ar ghníomhaíochta mar gheall ar na MPAanna. Ardaíodh imní maidir leis an
earnáil fuinnimh agus an loingseoireacht freisin.
Mar shampla:
“Tá tionscal iascach na hÉireann neamhchosanta roimh an gcreimeadh
leanúnach ar dheiseanna iascaireachta atá ag baint an bonn de ar bhonn
seasta dá luach mar phríomhghiniúint rachmais d’Éirinn, go sóisialta mar
sholáthraí bia atá tairbheach do shláinte an duine agus ar an mbonn cultúrtha
mar bhunús do shaol an phobail i réigiúin mhuirí na hÉireann agus go háirithe in
áiteanna tuaithe iargúlta. Bhí iarmhairtí diúltacha ag MPAanna atá ann cheana
do go leor de na hiascairí beaga cheana féin agus tá seans maith ann go
bhfágfar go mbeidh an earnáil áirithe seo “imithe as feidhm” mar gheall ar
leathnú an líonra MPAanna . (Freagróir #19)

“Is éagsúil na riachtanais rochtana atá ag na hiascaigh mar gheall ar na
stoic a bhítear ag gabháil a bheith chomh héagsúil sin, idir stoic atá ann an
bhliain ar fad agus stoc atá ann anois is arís. D’fhéadfadh tionchar diúltach a
bheith ar inmharthanacht eacnamaíoch na bpobal cósta tuaithe atá ag brath
ar na ceantair seo le haghaidh na n-iascach mar gheall ar srian
neamhriachtanach a bheith curtha ar an rochtain ar thailte iascaireachta. Tá
gach seans ann chomh maith go ndéanfar an iarracht iascaireachta i
gceantar áirithe a easáitiú go limistéar cóngarach dó ina bhféadfadh
drochthionchar a bheith ann." (Freagra nach fuarthas sa suirbhé é)
“Ní mór an tuiscint atá ar Limistéir Mhuirí faoi Chosaint in Éirinn a mheas maidir
leis an gceist seo [leathnú amach an fhuinnimh in-athnuaite] agus an beartas
náisiúnta, spriocanna agus gné ilfheidhmeacha na farraige a bheith curtha san
áireamh ann. Úsáidfear an muirdhreach níos déine ná riamh go dtí seo agus
tacóidh sé le feidhmeanna éagsúla ag an am céanna. Ó dhearcadh
ilfheidhmeach, is féidir le haon limistéar amháin den fharraige feidhmeanna
éiceolaíochta, comhshaoil, eacnamaíocha, soch-chultúrtha agus aeistéitiúla a
bheith ann a théann chun leasa an chuid daoine. Tá sé tábhachtach go mbeadh
an measúnú chun na Limistéir Mhuirí faoi Chosaint a leathnú amach feasach ar
chomhtháthú spásúil comhuaineach feidhmeanna, a mbíonn an
idirghníomhaíocht idir geilleagair áitiúla, an chomhshaoil agus cuspóirí sóisialta
mar thoradh air." (Freagróir #17)
I measc na tosca eile ar tarraingíodh aird orthu, bhí:


tionchair dhifreálacha ar gheallsealbhóirí agus ar an bhealach a bhraitear é
sin a bheith cothrom nó gan a bheith cothrom;



go dtabharfar tús áite don chaomhantas thar gach úsáid eile;



go bhfuil easpa bainistíochta ar MPAanna agus ar thomhas a dtionchar;



go bhfuil gníomhaíocht mhéadaithe lasmuigh de na MPAanna mar thoradh
ar dhíláithriú gníomhaíochtaí nach bhfuil ceadaithe a thuilleadh laistigh de
na MPAanna, agus go bhféadfadh coinbhleacht agus iomaíocht mhéadaithe
a bheith mar thoradh air sin;



go bhfuil ualach trom curtha ar a bheith ag feidhmiú laistigh de MPAanna
agus timpeall orthu, maidir leis an bpróiseas ceadaithe;



go ndéantar earnálacha a éascú chun limistéar a phríobháidiú lena n-úsáid
ar bhealach éifeachtach le MPAanna;
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imní maidir le cúrsa sábháilte soithí muirí agus ceanglais bhreise oibríochta
agus dhlíthiúla don earnáil loingseoireachta.

Tá achoimre déanta ag Freagróir #47 ar na hábhair imní seo a leanas:
“Is iad na héifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag MPAanna ná coimhlint
idir úsáideoirí atá ann cheana féin i limistéar MPA, cailliúint na ndeiseanna
eacnamaíocha mar gheall ar an iarracht a bheith aistrithe go limistéar nach
MPA é sa ghearrthéarma. Is í an éifeacht dhiúltach is mó ná MPAanna a
fhorbairt gan na bearta a theastaíonn chun na cuspóirí a bhaint amach a
leanúint - cliseadh a tharlaíonn go minic sa bheartas poiblí in Éirinn. Is lú a
bhaineann an imní leis na MPAanna iontu féin ná leis an bpróiseas um fhorbairt
anailíse bunúsach, leis an fhíorchomhairliúchán agus leis an gcinnteoireacht
thrédhearcach - amhail na próisis bhunúsacha frith-dhaonlathacha a bhíonn i
gceist maidir le hainmniúcháin comhshaoil roimhe seo a raibh amhras domhain
faoi i measc an phobail - agus cúis mhaith leis sin, i mo thuairim féin."

Cad iad na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann, meas tú, do suas
le trí earnáil / ghrúpa ainmnithe seachas an ceann a ndéanann tú
ionadaíocht air?
Tugadh an rogha do na freagróirí suas le trí earnáil a roghnú agus tionchair
dhiúltacha féideartha do na hearnálacha sin luadh. Cosúil le freagraí ar na buntáistí
a d’fhéadfadh a bheith ag MPAanna, ba é earnáil an iascaigh a bhí roghnaithe níos
minice ná aon rogha eile, maidir le tionchair dhiúltacha, agus an dobharshaothrú
agus pobail chósta agus oileáin ina dhiaidh (Figiúr 3.4).
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Figiúr 3.4: Earnálacha a raibh tionchair dhiúltacha a ghabhann leo sainaitheanta ag na
freagróirí

Iascaigh Fuarthas ceithre fhreagra is fiche ar son earnáil iascaigh agus ba iad
eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil, iascaigh agus comhlachtaí
Rialtais/poiblí ba mhó a bhí i gceist. Bhain an tionchar diúltach is coitianta a
tuairiscíodh leis an rochtain shrianta ar láithreáin, agus caillteanas ioncaim, costais
mhéadaithe agus tacaíocht laghdaithe ón earnáil do na phobail chósta dá bharr, cé
go raibh aon fhreagróir amháin ann a chuir in iúl go mbeadh sé sin ag brath ar na
bearta bainistíochta arna dtabhairt isteach. Bhí ábhair imní faoin díláithriú curtha in
iúl freisin, chomh maith le faoin tslí a bhfhéadfar iarracht a aistriú chuig ceantair
leochaileacha eile. D’fhéadfadh iallach a bheith curtha ar shoithí níos lú dul amach
níos faide amach ar muir chun slí bheatha a shaothrú. Cé go raibh aon fhreagróir
amháin ann a shíl go bhféadfadh na gnóthachain fadtéarmacha a bheith níos
tábhachtaí ná na costais ghearrthéarmacha, bhí duine eile ann a shíl go bhféadfar
nach dtarlodh a leithéid riamh.
An Dobharshaothrú Soláthraíodh seacht bhfreagra déag ar thionchair dhiúltacha a
d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis an earnáil dobharshaothraithe. Tháinig formhór
na bhfreagraí ón Rialtas nó ó chomhlachtaí poiblí (6 fhreagairt) agus ó iascaigh (5
fhreagairt). I measc na dtionchar diúltach a raibh béim leagtha orthu, bhí cailliúint an
rochtana ar theorainneacha oiriúnacha nó teorainneacha curtha leis (fiú sa chás go
raibh sé cruthaithe go rabhthas in ann an ghníomhaíocht a sheoladh taobh le
húsáidí eile agus a bheith ina chúis le feabhsaithe comhshaoil); costais níos airde,
go háirithe ag céim na pleanála; deacrachtaí ceadúnais urthrá a fháil, nó indéanta é
a dhéanamh, fiú. Bhí béim leagtha ag aon fhreagróir amháin ar go mbeidh tionchair
ag an dian-iascaireacht éisc eite nó sliogéisc nach bhfuil comhoiriúnach le cuspóirí
an chaomhnaithe, rud a fhágann gur gá bearta maolaithe a cheapadh. Cé nach
tionchar diúltach é sin, ann féin, tá impleachtaí costais aige ag an am céanna.
Pobail chósta agus oileán: roghnaithe ag 16 freagróir, 7 duine díobh ó earnáil an
iascaigh agus 4 daoine eile ón Rialtas nó ó chomhlachtaí poiblí. Ba é an tionchar ar
an fhostaíocht an tionchar diúltach ba mhinice a bhí luaite. I measc na n-ábhar imní
eile a bhí ann, bhí cailliúint do shlite beatha, an t-ioncam laghdaithe agus costais
oibriúcháin mhéadaithe mar gheall ar rochtain ar an bhfarraige agus srianta ar
ghníomhaíochtaí lena n-áirítear gníomhaíochtaí traidisiúnta a bheith aistrithe.
Ardaíodh imní faoi na hoileáin amach ón gcósta agus go bhféadfadh costais a
bheith mar thoradh ar ainmniúcháin mhífhreagracha, go háirithe mura ndéantar na
MPAanna a bhainistiú i gceart. Measadh go raibh drochthionchar féideartha i gceist
leis an ionchur teoranta ag céim na pleanála agus leis an gcoimhlint i measc
geallsealbhóirí a tharla mar gheall ar thuairimí éagsúla a bheith acu faoi MPAanna.
An Fuinneamh: Bhí 13 freagróir ann, san iomlán, a roghnaigh an earnáil fuinnimh,
agus formhór dóibh ón Rialtas nó ó chomhlachtaí poiblí (6 fhreagra). I measc na
bpríomhchúiseanna imní a bhí ardaithe acu, bhí srianta ar fhorbairt tráthúil an
fhuinnimh in-athnuaite, inrochtaineacht na láithreán agus acmhainní féideartha le
haghaidh na forbartha mar gheall ar an gcosaint, agus bacainní pleanála méadaithe.
Calafoirt agus an loingseoireacht: Bhí aon gheallsealbhóir déag ann, roinnte ar
fud earnálacha iomadúla, a roghnaigh an earnáil calafoirt agus loingseoireachta.
Measadh gurb iad na tionchair dhiúltacha ná srianta ar an ancaireacht, na hathruithe
ar bhealaí loingseoireachta agus an plódú cósta a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh
orthu, tionchair ar an tsábháilteacht loingseoireachta agus teorainneacha curtha le
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gníomhaíochtaí tráchtála ag fágáil go gcaillfear poist agus slite beatha. Bhí imní ann
freisin go bhféadfaí tionchar dul i bhfeidhm a bheith ar an fhorbairt calafort.
An fhóillíocht agus an turasóireacht: Bhí deichniúr freagróirí roinnte ar fud go leor
earnálacha éagsúla a roghnaigh an fhóillíocht agus an turasóireacht. Ba é an imní is
mó a bhí ann ná go gcuirfear srianta i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí trí, mar
shampla, teorainneacha a bheith curtha le líon na gcuairteoirí nó leis an rochtain ar
an láithreán, ag brath ar an leibhéal cosanta atá i gceist.
An oidhreacht chultúrtha: Roghnaigh cúigear freagróirí, agus ceathrar acu ón
earnáil iascaigh, an oidhreacht chultúrtha, agus thuairiscigh roinnt iarmhairtí
diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann lena n-áirítear: slite beatha a bheith caillte,
cosc a bheith curtha ar an rochtain ar acmhainní a d’fhéadfadh gur leis an bpobal
áitiúil iad, agus cailliúint oidhreachta cultúrtha doláimhsithe de réir mar a cuirtear
pobail as riocht mar gheall ar fhorbairtí mórscála (m.sh. an fuinneamh amach ón
gcósta, an dobharshaothrú, an mhianadóireacht srl.). Bhí imní curtha in iúl faoin
gcur chuige caipitil nádúrtha freisin, agus faoin gcaoi a bhféadfar sé go leor seoda
nádúrtha agus cultúrtha tábhachtacha a cheilt leis.
An Bhiteicneolaíocht: Ní raibh ach aon duine amháin ann, a bhí ag déanamh
ionadaíocht thar ceann NGO comhshaoil a rinne trácht ar earnáil na
biteicneolaíochta, ag rá go bhféadfadh MPAanna rochtain ar acmhainní mara, dála
na feamainne, shrianadh.
An caomhantas: Bhí earnáil an chaomhantais roghnaithe ag freagróir amháin ón
Rialtas nó ó chomhlacht poiblí an earnáil chaomhnaithe, ach thuairiscigh siad go
raibh gach cuma ar an scéal go mbeadh na tionchair dearfach, go háirithe má
fhorbraítear gníomhaíochtaí inbhuanaithe agus tairbhí aeráide taobh le taobh.
Eile: Bhí eile roghnaithe ag aon fhreagróir amháin agus thuairiscigh sé go
bhféadfadh meon diúltach i leith ranna agus gníomhaireachtaí rialtais a bheith mar
thoradh ar shrianta a bheith curtha ar na hearnálacha atá liostaithe thuas.

3.3.5

Léirigh do thuairimí ar ghlan-thionchar foriomlán leathnú amach
an líonra MPAanna i ndáil le gach aon cheann (nó fo-chuid) díobh
seo a leanas.
Tugadh cuireadh do na freagróirí scór a thabhairt do thionchar glan líonra MPA
leathnaithe amach ar earnálacha muirí agus ar thréithe mara éagsúla, ag úsáid
scála ó thionchar diúltach láidir (1) go tionchar dearfach láidir (5). Fuarthas daichead
a cúig freagra, cé nár thug gach freagróir scór le gach uile earnáil nó tréith.
Maidir le tionchair dhiúltacha (Figiúr 3.5) ba mhinic a roghnaíodh fuinneamh ola
agus gáis (16 freagróir) mar thionchar diúltach láidir, agus ní raibh an fuinneamh ola
agus gáis luaite mar thionchar dearfach láidir ag aon fhreagróir ar bith. Measadh go
raibh an dobharshaothrú (19 freagróir), an fuinneamh in-athnuaite (18 freagróir),
agus iascaigh le soithí faoi 12 m (19 freagróir) agus iascaigh le soithí os cionn 12 m
(13 freagróir) i measc na catagóirí a raibh na tionchair ba dhiúltaí ag gabháil leo.
Rinneadh imní a aithint maidir le calafoirt agus pobail loingseoireachta freisin,
chomh maith leis an slatiascaireacht farraige agus chósta (ar oileáin agus ar an
mórthír tuaithe araon). Níor measadh go raibh tionchar diúltach ag leathnú an líonra
MPA ar thréithe comhshaoil go bunúsach.
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Figiúr 3.5: Minicíocht na scóir glan-tionchair dhiúltacha a thug freagróirí d’earnálacha
agus tréithe muirí

Maidir le glan-iarmhairtí dearfacha, is iad tréithe muirí a roghnaíodh ní ba mhinice
(Figiúr 3.6). Dúirt seacht bhfreagróir is fiche go dtiocfaí tionchar dearfach ar speicis
ainmhithe neamhchoitianta nó faoi bhagairt tríd an líonra leathnaithe MPA, gan aon
fhreagróirí ann den tuairim go mbeadh tionchar diúltach láidir nó tionchar diúltach
beag ag MPAanna ar speicis den sórt sin. Ar an gcaoi chéanna, bhíothas ag súil go
bhfaigheadh an cháilíocht chomhshaoil mhuirí (26 freagróir), an bhithéagsúlacht (24
freagróir) agus seirbhísí éiceachórais (20 freagróir) tionchar dearfach láidir, agus is
beag an líon freagróirí a roghnaigh na roghanna sin le bheith mar thionchar diúltach
láidir nó tionchar diúltach beag.
Measadh an tionchair atá ag líonra leathnaithe an MPA ar an mbiteicneolaíocht (22
freagróir), ar phobail uirbeacha (18 freagróir), calafoirt/loingseoireacht (18 freagróir),
seoltóireacht (18 freagróir) agus slatiascaireacht mhara (12 freagróir) a bheith níos
neodraí.
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Figiúr 3.6: Minicíocht na scóir glan-tionchair dhearfacha agus neodracha araon a thug
freagróirí d’earnálacha agus tréithe muirí

Fuarthas seacht dtrácht breise. Thuairiscíodh dhá tionchair dhearfacha láidre don
tumadóireacht scúba agus don thurasóireacht snorclála, agus don oiliúint a
ghabhann leo, chomh maith. Rinne an chuid eile trácht ar an dúshlán a bhaineann le
freagra a thabhairt ar an gceist seo, ag leagadh béim air go mbeidh na tionchair a
bheidh ann ag brath go mór ar na srianta a bheidh curtha i bhfeidhm:
“Ní féidir an cheist seo a fhreagairt mura bhfuil mionsonraí ann faoi na próisis
ainmnithe agus bainistíochta atá beartaithe. Más cur chuige bunaithe ar
fhianaise atá tiúnta go mín é seachas modh tuathalach, d’fhéadfadh go mbeadh
gnóthachain i gceist leis [do] gach uile earnáil." (Freagróir # 38)
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3.4

Cuid 4: Líonra MPA leathnaithe a chur i gcrích

3.4.1

Cad iad na tréithe ba cheart a bheith áirithe mar chuid den
phróiseas chun líonra MPAanna na hÉireann a leathnú amach?
Tugadh an rogha do na freagróirí suas le 10 dtréithe a roghnú (Tábla 3.3) ar cheart
a bheith áirithe mar chuid den phróiseas chun líonra MPAanna na hÉireann a
leathnú amach.
Tábla 3.3: Tréithe a d’fhéadfadh a bheith áirithe mar chuid den phróiseas chun líonra
MPAanna na hÉireann a leathnú amach
Tréithe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cur chuige córasach
Acmhainní airgeadais leordhóthanacha
Cur chuige cothrom
Cur chuige fianaise-bhunaithe
Cur chuige uilechuimsitheach
Breithniú cúramach a dhéanamh ar na sochair agus ar na costais
shocheacnamaíocha
Cuspóirí soiléire don líonra
Treoirphrionsabail mhionsonraithe
Béim curtha ar chomhlíonadh na gcuspóirí idirnáisiúnta
Béim ar an rannpháirtíocht geallsealbhóirí
Gníomhaireacht nó aonad tiomnaithe a chur i mbun
Solúbthacht chun gnéithe bithchultúrtha a ainmniú (gnéithe den dúlra atá fite fuaite
leis an eolas daonna, nó le taithí nó traidisiúin chultúrtha an duine daonna)
Solúbthacht chun tionscnaimh faoi stiúir an phobail a chumasú
Cuirtear luach sa taithí agus san saineolas atá ag muintir na háite mar chuid dhílis
den phróiseas
Foráil chun bearta bainistíochta a fhorfheidhmiú go héifeachtach
Soláthar don athbhreithniú tréimhsiúil agus cur chuige oiriúnaitheach
Cuspóirí agus bearta bainistíochta a shonrú mar chuid den phróiseas ainmniúcháin
An Trédhearcacht
Eile
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Figiúr 3.7: Minicíocht a mbíonn tréithe roghnaithe ag na freagróirí gur cheart dóibh a
bheith áirithe mar chuid den phróiseas chun líonra MPAanna na hÉireann a leathnú
amach

Ba é an rogha is minice a roghnaíodh (Figiúr 3.7) ná an gá le cur chuige bunaithe
ar fhianaise (37 freagróir). Bhí an gá atá leis an rannpháirtíocht geallsealbhóirí,
agus 35 freagra a roghnaigh é, sa dara áit. I measc na dtréithe eile a bhí roghnaithe
go minic bhí cuspóirí soiléire a bheith ann don líonra (29 freagróir), an
trédhearcacht (28 freagróir), soláthar d’athbhreithniú tréimhsiúil agus cur
chuige oiriúnaitheach (27 freagróir), chomh maith le cur chuige
uilechuimsitheach (25 freagróir).
I measc na dtréithe nach raibh roghnaithe chomh minic sin, áirítear gníomhaireacht
nó aonad tiomnaithe a bhunú (11 freagróir), béim a bheith curtha ar an
gcomhlíonadh cuspóirí idirnáisiúnta (10 freagróir) agus solúbthacht chun gnéithe
bithchultúrtha a ainmniú (5 freagróir).
Bhí aird déanta de ag freagróirí a rinne trácht breise ar na tréithe ar chóir a bheith
áirithe mar chuid den phróiseas chun líonra MPAanna na hÉireann a leathnú amach
go raibh na tréithe go léir a bhí luaite tábhachtach. Ina theannta sin, rinne beirt
freagróirí tagairt don tábhacht a bhaineann leis an rannpháirtíocht ar an leibhéal
áitiúil agus chuir freagróir eile in iúl nach bhfuil gá ann roinn rialtais eile a chur i
mbun.
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3.4.2

Cad iad na príomhdhúshláin, dar leat, chun líonra MPAanna
leathnaithe agus éifeachtach a bhaint amach in Éirinn?
As na 50 freagróir suirbhé, thug 40 díobh freagra ar an gceist seo. Ba é an t-imní ba
mhó a bhí ann, go mór fad, ná forbairt agus cur i bhfeidhm phróiseas
rannpháirtíochta na ngeallsealbhóirí. Bhí imní ann go háirithe maidir leis an
gceannach isteach a fháil ó na páirtithe leasmhara go léir a bhféadfadh tionchar a
bheith aige orthu ar bhealach cothrom nach bhfágann sé go gcuirtear iomarca
béime ar imní na stocaireachta cumhachtacha agus na leasanna earnála in ionad
na húdair imní atá ag daoine eile nach bhfuil an méid sin ionadaíochta acu.
Tarraingíodh aird ar an ngá atá ann le próiseas cóir macánta chomh maith le
haitheantas a thabhairt ar an teist mhaith atá ar an ainmniúchán go dtí seo
(SACanna agus SPAanna) maidir le rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí.
Mar shampla:
“Beidh cuspóirí soiléire de dhíth ar MPAanna agus beidh rannpháirtíocht an
phobail le brath iontu go breá soiléir. Ní mór do páirt iomlán a bheith glactha ag
na geallsealbhóirí más rud é go bhfuil an MPA a bheith rathúil." (Freagróir #21)
“Is iad na dúshláin phríomhúla a bheidh ann na páirtithe leasmhara go léir a
shásamh agus líonra MPAanna a bhunú a mbeidh “rud” ar leith á chosaint aige i
ndáiríre. Níor fiú é an líonra a chaolú go limistéir nach bhfuil fíor-chosaint tugtha
iontu nó nach bhfuil buntáistí don tsochaí bainte amach acu i ndáiríre, nó a chur
i mbun chomh fada sin amach ón gcósta nach mbeadh sé in déanta an chosaint
a bhaint amach ann. Chuige sin, is grúpa cumhachtach stocaireachta gairmiúil
na heagraíochtaí iascaireachta tráchtála nach mbeidh an lucht freasúra in ann
an fód a sheasamh ina gcoinne. Beidh sé indéanta tacaíocht a fháil uathu,
beidh sé deacair, cinnte, ach beidh sé ríthábhachtach amhlaidh a dhéanamh... ”
(Freagróir #6)
Is minic a luadh saincheisteanna a bhaineann le rialachas MPA lena n-áirítear an
easpa ceannaireachta, bainistíochta, forfheidhmithe agus acmhainní (lena n-áirítear
acmhainní airgeadais). Bhí imní ann go bhfuil easpa comhordaithe idir ranna rialtais
a bhfuil sainchúraimí acu a ghabhann leis an timpeallacht mhuirí agus easpa
ceannaireachta ó aon chomhlacht amháin chun leathnú amach an líonra MPA a
chur ar aghaidh.
“Easpa na fíor-rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara agus chleachtais
thraidisiúnta a bheith curtha san áireamh - an chreidiúint go gcuirfear na
MPAanna leathnaithe i bhfeidhm bealach amháin nó an bealach eile agus gan
aird ar bith acu a bheith tugtha don mhéid thuas…. Easpa comhordaithe nó
treorach idir na Ranna Rialtais ábhartha atá freagrach as MPAanna, feirmeacha
gaoithe amach ón gcósta agus iascaigh agus dobharshaothrú. Is sampla de sin
é an t-ionsaí atá á dhéanamh faoi láthair agus a bhaineann leis na Feirmeacha
Gaoithe amach ón gcósta, agus iascairí á fágtha chun dul i ngleic le cuideachtaí
móra ilnáisiúnta gan aon fhíorú nó tacaíocht chúltaca ó na comhlachtaí stáit
chun cruinneas na ráiteas a rinne tionscal na feirme gaoithe a fhíorú maidir leis
an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar iascaigh agus ar an dobharshaothrú."
(Freagróir #37)
“Tá go leor cúiseanna leis an droch-theist atá ar ár gcumas in Éirinn líonra
reatha Natura 2000 a bhainistiú. I measc a dúshláin is mó atá le tabhairt, tá an
easpa toil pholaitiúil mar gheall ar dhroch-acmhainní airgeadais do
phríomhghníomhaireachtaí, an easpa soiléireachta faoi cé atá i gceannas ar
bhainistíocht agus fhorfheidhmiú MPA, an easpa rannpháirtíochta
geallsealbhóirí agus an easpa ceannach isteach pobail, gan ach cúpla cinn a
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lua. Theastódh ollchóiriú iomlán a bheith curtha leis an bpróiseas rialachais
reatha chun líonra éifeachtach MPAanna a chur i gcrích." (Freagróir #20)
Cuireadh imní in iúl freisin maidir leis an ganntanas fianaise atá ann chun
MPAanna a ainmniú:
“An fhianaise atá ag teastáil a fháil chun tacú leis an gcinnteoireacht agus chun
ceannach isteach ó gheallsealbhóirí a bhfuil tionchar aige orthu a dhaingniú."
(Freagróir #2)
“… Giniúint, Anailís agus Tomhaltas Sonraí - murab ionann agus timpeallachtaí
talún, is féidir a mheas nach bhfuil an timpeallacht mhuirí chomh inláimhsithe
sin do fhormhór mór na ndaoine. Tá sé ríthábhachtach a chinntiú go bhfuil na
sonraí cearta againn chun cinneadh eolasach a dhéanamh…” (Freagróir # 27)
I measc na ndúshlán eile ar tarraingíodh aird orthu, bhí:

3.4.3



An gá atá leis an gcumarsáid éifeachtach a bheith in ann chun dearcaí atá
ann le fada a shárú chomh maith le tuiscint a fháil ar an ngá atá le líonra an
MPA a leathnú amach;



A chinntiú go seachadann líonra an MPA rud éigin fóntach, agus imní ann
maidir leis an gcainníocht seachas an cháilíocht sa mhéid go mbeidh
tosaíocht tugtha don sprioc chun 30% d’uiscí na hÉireann a chosaint in
ionad na rudaí atá le cosaint.



A chinntiú go ndéantar leathnú na MPAanna a phleanáil i gcomhthéacs agus
ag an am céanna a bhfuiltear ag pleanáil d’earnálacha eile.



An iomarca srianta ar ghníomhaíochtaí a chuireann srian le ceannach
isteach na ngeallsealbhóirí agus a théann i bhfeidhm ar an gcomhlíonadh.



Grúpaí ag cur i gcoinne bunú MPAanna agus an gá le cur chuige ón mbun
aníos mar shásra chun an cur i gcoinne a shárú.



An gá le hathruithe sa reachtaíocht.

Cad a bhféadfar a dhéanamh chun aon dúshláin atá aitheanta agat
sa cheist roimhe seo a shárú?
Chuir tríocha a hocht freagróir moltaí ar fáil maidir le conas cuid de na dúshláin ar
sainaithníodh iad roimhe seo a shárú. Chuir 22 freagróir béim ar phróiseas
éifeachtach rannpháirtíochta geallsealbhóirí mar shásra chun na dúshláin ar
sainaithníodh iad i gceist 19 a shárú. Dúirt freagróirí nach mór dó a bheith
trédhearcach, agus go gcuirfear ar chumas gach duine páirt a ghlacadh ar
bhonn comhionann i ndáil le:
“Rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí muirí príomhúla go léir agus gan grúpaí
leasa agus eagraíochtaí neamhrialtasacha a ligean iomarca tionchair a bheith
acu sa phróiseas” (Freagróir #13)
Chuir roinnt freagróirí béim freisin air go ndéanfar cinnte de go bhfuil páirt ag an
earnáil iascaigh áitiúil sa phróiseas.
Cuireadh in iúl freisin gur gá cuspóirí na MPAanna a bheith soiléir agus bunaithe
ar an fhianaise, seachas ar thuairimí:
“Cuspóirí soiléire (spriocanna caomhnaithe, taighde, nó iascaireachta áineasa
srl, m.sh.) a bheith leagtha síos le haghaidh na láithreán agus samhlaí a bheith
curtha san áireamh le haghaidh éifeachtaí an sceithe. Tá sé tábhachtach
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teagmháil iomlán a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara go léir. Chuige sin, tá
an trédhearcacht ag teastáil chomh maith le próisis éasca chun faisnéis
tacaíochta le haghaidh ainmnithe beartaithe a chomhtháitiú. Tá sé deacair na
riachtanais phleanála reatha agus na cáipéisí tacaíochta a chomhtháitiú. Ní mór
fianaise shoiléir a thacaíonn leis an ainmniúchán a thaispeáint agus a bheith ar
fáil lena scrúdú." (Freagróir #15)

"Ba cheart achoimre shoiléir den MPA agus dá chuspóirí caomhnaithe a
ullmhú, agus cur chuige bunaithe ar an fhianaise a úsáid chuige sin."
(Freagra nach fuarthas sa suirbhé é)
Mhol cúigear freagróirí freisin go mbunófaí comhlacht aonair le sainchúram maidir
le hainmniú agus cur i bhfeidhm MPA nó le haghaidh an spáis mhuirí ina iomláine.
Bhí easaontas ann maidir leis an gcruth ar cheart a bheith ar an gcomhlacht seo,
freisin. Bhí moladh éigin ann gur chóir gur chomhlacht rialtais a bheadh ann, agus
mhol páirtithe eile lena n-áirítear geallsealbhóirí earnála agus pobail chósta gur
cheart gur choistí réigiúnacha a bheadh ann.
I measc na moltaí eile a bhí ann, bhí:

3.4.4



Comhaontas a bheith ann maidir leis an gcaoi ar cheart an mhonatóireacht
agus tomhas a dhéanamh ar chuspóir an MPA.



A chinntiú go bhfuil maoiniú ar fáil chun bainistíocht agus forfheidhmiú
chuspóirí an MPA a éascú.



Níos mó oideachais maidir le héachtaí MPA.



Cinnte a dhéanamh de go ndéantar cuspóirí an MPA a athbhreithniú agus
an bhainistíocht oiriúnaitheach a chumasú.



Cinnte a dhéanamh de go bhfuil an próiseas ainmniúcháin nasctha le
próisis an EU.

Cad a bhféadfar déanamh chun aon tionchair dhiúltacha a
bhaineann le MPAanna a laghdú?
Thug 31 freagróir moltaí maidir le conas tionchair dhiúltacha líonra MPA leathnaithe
a shárú. Maidir leis an gceist faoi conas na dúshláin a shárú, ba é an moladh is
minice a bhí tugadh ná go mbeadh próiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí
éifeachtach, trédhearcach ann ina gcuirtear na costais agus na tairbhí in iúl go
soiléir agus ina mbeidh na páirtithe leasmhara in ann cur leis maidir le cad ba cheart
a chosaint, chomh maith leis an áit agus an tslí gur cheart an chosaint a chur i
gcrích. An chumarsáid agus an t-oideachas breathnaíodh orthu mar chuid
thábhachtach de seo, mar a bhí sé cinnte a dhéanamh de go bhfuil an próiseas
ainmniúcháin agus bainistíochta bunaithe ar an fhianaise:
“Dul i dteagmháil leis an bpobal agus geallsealbhóirí agus oideachas a chur
orthu. Déan measúnú ar na buntáistí fadtéarmacha i gcoinne saincheisteanna
gearrthéarmacha. A chinntiú go bhfuil líonra an MPA bunaithe ar fhianaise, ar
shochair chaomhnaithe, ar thacaíocht ó gheallsealbhóirí agus ón bpobal agus
bainistíocht, monatóireacht agus maolú éifeachtach." (Freagróir # 44)
“Ba cheart tacar treoirlínte bainistíochta atá sainithe go soiléir agus bunaithe ar
an eolaíocht a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéantar gníomhaíochtaí a
dhéantar in MPAanna a rialáil agus a chur i bhfeidhm ar bhealach
inbhuanaithe.” (Freagróir #30)
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Mhol triúr freagróirí an smaoineamh ar athbhreithnithe rialta ar chuspóirí agus ar
bhainistíocht MPA, in éineacht leis an smaoineamh ar chás-staidéir ina ndéantar
iniúchadh níos mionsonraithe ar éifeachtacht na MPAanna. Bhí an fhéidearthacht
MPA a dhí-ainmniú má tá an fhianaise ar fáil curtha i láthair chomh maith:
“Ag déanamh cinnte
(1) go bhfuil na critéir bunaithe ar chaighdeáin éiceolaíochta agus eolaíochta
fónta
(2) go ndéantar éifeachtaí chur chun feidhme MPA a dhianscrúdú chun torthaí
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha araon a aimsiú
(3) go bhfuil plean ann chun na héifeachtaí a thomhas ag eatraimh
chomhaontaithe
(4) Is féidir an t-ordú MPA a chur ar ceal sa chás (a) gur baineadh na
caighdeáin amach agus (b) má thagann iarmhairtí gan choinne chun solais.
(5) Leanfaidh na páirtithe leasmhara go léir a sainaithníodh iad ag an tús de
bheith mar chuid de phlean maoirseachta ar féidir leis comhairle a thabhairt
maidir leis na pointí thuas." (Freagróir #17)
Bhí aon rannpháirtí amháin a mhol athbhreithnithe cás ar chás d’earnálacha
éagsúla chun a aithint conas is féidir iad a spreagadh chun dul i dteagmháil le
MPAanna:
“Mar shampla, beidh an cuma oifigiúil ar nach éirigh le calafort faoi úinéireacht
an stáit a bhfuil TOR [téarmaí tagartha] aige nach gclúdaíonn ach amháin an
fhorbairt eacnamaíoch agus comhlíonadh dlíthe má chinneann sé gan coinneáil
suas leis an rás gan staona longa níos mó agus níos doimhne a bheith ann.
Ach má bhí soláthar speisialta MPA don Chalafort TOR chun cur le hathshlánú
na gnáthóige ann, tá dreasacht ann chun breathnú ar roghanna níos leithne.
D'fhéadfaí córas calafoirt MPA nó Oidhreachta agus MPA a mheas le haghaidh
na hinbhear sin atá níos tábhachtaí agus a bhfuil a bpleananna leathnaithe
amach ag teacht salach ar athshlánú an MPA." (Freagróir #7)
Moladh smaointe eile freisin lena n-áirítear:

3.4.5



Ligean do MPAanna a bheith úsáidte le haghaidh gníomhaíochtaí
comhoiriúnacha, lena n-áirítear iascaigh, an dobharshaothrú, tionscadail
fuinnimh agus réimsí staidéir.



An t-ualach ar iascaigh a laghdú trí, mar shampla, rochtain theoranta a
cheadú d’árthaí faoi mhéid áirithe agus / nó rochtain ama a cheadú.



“Soiléireacht reachtach a chinntiú chun “an tuirse reachtach” nó díchealú
MPAanna a sheachaint mar shraith eile den mhaorlathas” (Freagróir #21)



Ailíniú le cleachtais eile sa timpeallacht mhuirí, go háirithe an Plean
Spásúlachta Muirí.

Cé ba cheart a bheith bainteach leis an maoirseacht ar ár
MPAanna, dar leat?
Iarradh ar fhreagróirí rangú a dhéanamh ar an ngrúpa/eagraíocht gur chóir a bheith
bainteach leis an maoirseacht ar MPAanna na hÉireann, agus 1 an rangú is airde
agus 8 an rangú is ísle. Níor rangaigh gach rannpháirtí na roghanna go léir agus
thug daichead a seacht freagróir freagra amháin ar a laghad. Baineadh siar na
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freagraí a bhí tugtha ag aon fhreagróir amháin toisc go raibh na scóir rangaithe i
gceist lasmuigh den raon 1-8.
I dTábla 3.5, tá sé léirithe cé mhéad uair a rangaíodh gach grúpa/eagraíocht. Is iad
Rialtas na hÉireann agus geallsealbhóirí áitiúla na grúpaí ba mhinice a bhí
rangnaithe, agus is é na Náisiúin Aontaithe a rangaíodh é is lú.

Tábla 3.5: Líon na n-uaireanta a rangaíodh gach eagraíocht agus a meánscór
rangaigthe (cuireann scóir níos ísle tábhacht níos airde in iúl i leith na rannpháirtíocht
asa mhaoirseacht)

Geallsealbhóir
Rialtas na hÉireann
Gníomhaireachtaí Stáit
Pobail chósta
Páirtithe leasmhara áitiúla
Na húdaráis áitiúla
An tAontas Eorpach
OSPAR agus comhlachtaí
réigiúnacha eile
Na Náisiúin Aontaithe

Uaireanta
rangaithe
34
31
29
34
24
25

Meán-scór
rangaithe
2.7
2.8
3.1
3.4
3.8
4.5

21

5.1

17

5.9

14
12

Minicíocht

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

Pobail chósta

Na húdaráis áitiúla

Páirtithe Leasmhara Áitiúla

OSPAR agus comhlachtaí réigiúnacha eile

Gníomhaireachtaí Stáit

An tAontas Eorpach

Rialtas na hÉireann

Na Náisiúin Aontaithe

8

Figiúr 3.8: Minicíocht ar bhronn freagróirí scóir rangaithe éagsúla ar gach aon eagraíocht/grúpa
geallsealbhóirí mar gníomhaire a bhfuil tionchar aige ar an maoirseacht (1 = ardthábhacht, 8 =
tábhacht íseal)
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Ba é Rialtas na hÉireann a rangaíodh é is airde níos minice ná aon rogha eile
(Figiúr 3.8) maidir le cé ba cheart a bheith bainteach le maoirseacht líonra MPA na
hÉireann (i.e. rangaíodh iad mar 1), agus geallsealbhóirí áitiúla, pobail chósta agus
gníomhaireachtaí stáit ina dhiaidh. Is gnách go raibh na gníomhaireachtaí céanna
sin rangaithe mar 2. Tugadh tábhacht réasúnta ard d’údaráis áitiúla freisin.
Is cosúil go bhfuil tuairimí roinnte go leor faoi ról Rialtas na hÉireann, áfach, agus
ocht bhfreagróir nár thug ag 5 díobh. Tá na tuairimí maidir leis an ról atá ag OSPAR
freisin (agus ag comhlachtaí réigiúnacha eile)
Is gnách go raibh an tAontas Eorpach, agus na Náisiúin Aontaithe rangaithe níos
airde ná 6, agus tugann sé sin le fios gur bhraith na freagróirí gur chóir go mbeadh
ról níos lú acu i maoirseacht MPAanna na hÉireann.
Roghnaigh ochtar freagróir eagraíochtaí eile a rangú. Ina measc siúd bhí
eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil, na páirtithe leasmhara go léir, pobail na
n-oileán agus gníomhaireacht stáit tiomnaithe le sainchúram do MPAanna.
Leis an gceist seo a leanas tugadh seans do na freagróirí míniú an rangú a chur
síos i scríbhinn. Chuir dáréag freagróir freagra ar fáil agus bhí siad ar chomhaontas,
a bheag nó a mhór, faoin smaoineamh go mbeidh páirtithe leasmhara éagsúla ag
leibhéil éagsúla ag teastáil le haghaidh na maoirseachta éifeachtaí. Mar shampla:


Beidh an té a bhfuil baint aige leis ag braith ar na cúinsí (cois cósta nó
amach ón gcósta, m.sh.) nó an ar an tsaincheist atá le réiteach
(saincheisteanna pleanála, ceaptha beartas, an reachtaíocht, ceadúnú,
monatóireacht agus leibhéal an phobail, m.sh.).



Tá sé riachtanach go mbeadh cur chuige oibiachtúil ón mbun aníos leis na
páirtithe leasmhara ábhartha go léir chun MPAanna inghlactha agus
éifeachtacha a chinntiú:

“Ba cheart go mbeadh na príomhchumhachtaí ag gníomhaireachtaí stáit /
Rialtas chun an timpeallacht mhuirí a chosaint agus a athshlánú agus chun an
bhainistíocht agus an fhorfheidhmiú ceart ar ghníomhaíochtaí laistigh de
MPAanna a chinntiú. Mar sin féin, ní mór go mbeadh tuiscint ag
caomhnóireacht ar phobail chósta agus ar gheallsealbhóirí áitiúla ar an stráice
farraige áitiúil agus go mbraitheann siad go bhfuil sé chun leasa dóibh go bhfuil
an limistéar faoi chosaint. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh aon ainmniúchán
mar aon le cinntí bainistíochta i ndlúthchomhar leis an bpobal." (Freagróir # 21)

3.4.6

Cad é an bealach is oiriúnaí chun MPAanna amach anseo a
bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh orthu?
Chuir tríocha a cúig freagróir moltaí ar fáil faoin mbealach is iomchuí chun MPAanna
sa todhchaí a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh orthu.
Ba é an riachtanas ba choitianta ná na geallsealbhóirí a áireamh i mbainistíocht
agus i monatóireacht MPAanna (11 freagróir). Áiríodh leis seo moltaí ar nós
athoiliúint a chur orthu siúd nach féidir leo fómhar a thuilleadh laistigh de limistéar
chun tacú le monatóireacht agus taighde, úsáid suirbhéanna eolaíochta chomh
maith le heolaithe saoránach, rannpháirtíocht bhaill an phobail áitiúil agus oifigigh
idirchaidrimh. Thuairiscigh freagróirí freisin go mbeidh sé tábhachtach a chinntiú ná
go bhfuil go leor acmhainní ar fáil don bhainistíocht agus don mhonatóireacht, ach
go bhféadfadh forbróirí atá ag obair sa timpeallacht mhuirí sonraí bunlíne atá ann
cheana a sholáthar ar féidir monatóireacht a dhéanamh ar athrú ina gcoinne.
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Moladh smaoineamh gníomhaireacht stáit tiomnaithe nó coistí réigiúnacha chun
tacú le monatóireacht agus bainistíocht:
“Gníomhaireacht Stáit thiomnaithe le sainchúram do bhainistíocht MPA nó
Gníomhaireacht Stáit atá ann cheana féin a bhfuil acmhainní iomlána aici agus
a bheidh in ann na baill foirne a ghríosú chun an reachtaíocht a bhainistiú agus
a fhorfheidhmiú. Caithfidh an ghníomhaireacht seo cumhacht a thabhairt do
phobail chósta a bheith lánpháirteach (fostaithe) chun MPAanna atá ann
cheana agus a bheidh ann amach anseo a bhainistiú, agus monatóireacht a
dhéanamh orthu. Spreagfaidh an infheistíocht áitiúil seo rannpháirtíocht iomlán
leis an MPA áitiúil ag pobail agus leibhéal maoirseachta a bheidh dírithe,
eolasach agus feasach mar gheall ar luach eacnamaíoch agus oidhreachta an
MPA don cheantar, agus a chuirfidh leis an fhostaíocht a chruthaítear."
(Freagróir #15)
Mar sin féin, mhol freagróirí eile go bhféadfadh gníomhaireachtaí atá ann cheana
féin tacú le ról a imirt i soláthar na MPAanna:
“An é an cleachtas is fearr comhlacht neamhspleách a bhunú (cosúil leis an
IFCA san UK)?
Bheadh sé tábhachtach go bhfeicfí é gan a bheith mar "cosa crainn a chur faoi
chearc" nó iarracht atá déanta cheana féin a dhúblú. An bhfuil ról le himirt ag
leithéidí SFPA, IFI, an Chosaint Shibhialta, an Garda Cósta, na Coimisinéirí
Ioncaim, an tseirbhís Cabhlaigh, údaráis chuain, a bhfuil ról muirí acu go léir?
An bhfuil acmhainn bhreise acu? An bhféadfaí leas a bhaint astu gan an
iomaíocht idirghníomhaireachta srl. a bheith i gceist?
Bhreathnófaí air mar úsáid iontach as acmhainní chun an comhshaol a chosaint
trí ghníomhaireacht a bhfuil ról muirí aici a chur i mbun le hacmhainní ar iasacht
ó na hacmhainní reatha. Ón taithí theoranta atá agam féin, bheadh sé
tábhachtach go bhfeicfí go bhfuil siad ag tabhairt cosaint do na MPAanna go
gníomhach mar gur dócha go dtabharfar neamhaird orthu nó go mbainfear leas
astu mura ndéantar monatóireacht orthu agus iad a chosaint”. (Freagróir #3).
Tarraingíodh aird freisin gur cheart cinnte a dhéanamh de go ndéantar
monatóireacht leanúnach chun athbhreithniú a dhéanamh ar chuspóirí MPA
agus ar an mbainistíocht inoiriúnaithe (8 bhfreagróir), bunaithe ar phleananna
bainistíochta láidre dea-cheaptha. Moladh freisin go gceadófaí athruithe san
ainmniúchán agus fiú ainmniúchán a chealú. Mar shampla:
“Beidh sé tábhachtach sásra a chur i bhfeidhm agus leagtha amach go soiléir
ann an tslí a n-ainmneofar na láithreáin chomh maith le cad a bheidh i gceist do
na geallsealbhóirí mar gheall ar an láithreán a bheith ainmnithe (cad iad na
gníomhaíochtaí a cheadófar/nach gceadófar).
Ba cheart go gceadófar leis an sásra athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar
ainmniúchán na láithreán freisin, agus ar rath an chláir. Beidh gá ann freisin le
comhaontas a bheith déanta ar an gcaoi a dtomhaisfear an rath seo agus beidh
gá le sonraí leanúnach a bhailiú chun an mhonatóireacht a dhéanamh air sin.
Mar bhuile scoir, beidh gá le comhaontú maidir le bainistíocht fhadtéarmach na
láithreán - agus maidir le cad é a spreagfaidh athrú ar ainmniúcán na láithreán”.
(Freagróir #10)
I measc na moltaí eile ar tugadh, tá:


Ní mór an chosaint a shainmhíniú i dtéarmaí próiseas dlí lena chinntiú gur
féidir an comhlíonadh agus an forfheidhmiú a bhaint amach.
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A chinntiú go ndéantar MPAanna a mhapáil agus a leagan amach go soiléir



Go bhféadfadh gá éagsúlacht a bheith sna cineálacha cur chuige, ag brath
ar na limistéir/cásanna i gceist



Ní mór an fuinneamh in-athnuaite sin a bheith níos fearr léirithe sna
MPAanna



Go bhfuil gá le córas éifeachtach ceadúnaithe

“… Gach gníomhaíocht mhuirí agus chósta a bheith rialaithe agus teacht faoi
chórais cheadúnaithe éifeachtacha. Mura bhfuil MPAanna saincheaptha chun
freastal ar ghníomhaíochtaí ceadúnaithe agus chun iad a bhainistiú, is dóigh go
bhféadfadh gníomhaíochtaí den sórt sin leanúint ar aghaidh ag feidhmiú ar
bhealach neamhrialaithe agus neamh-rialáilte, agus d’fhéadfadh impleachtaí
comhshaoil a bheith i gceist leis sin." (Freagróir #30)

3.4.7

An bhfuil aon trácht nó tuairim eile gur mian leat í a chur in iúl
maidir le leathnú amach líonra MPAanna na hÉireann amach
anseo?
Sa cheist dheireanach sa suirbhé, tugadh deis do na freagróirí trácht eile a
dhéanamh. Chuir fiche is a dó freagróir tuairimí breise, idir ráitis leithéidí “Déanaimis
é!” (Freagróir #3) agus ráitis níos cuimsithí ná sin.
I measc na bpríomhthéamaí a tháinig chun cinn, tá:


Tá an t-ainmniúchán práinneach. Tá an bhithéagsúlacht á cailliúint agus
faoi láthair níl Éire ag comhlíonadh sprioc an EU de 10% den spás muirí a
bheith faoi ainmniúcháin MPA.



Ba cheart breathnú ar MPAanna mar dheis.



Níor cheart go mbeadh pobail ná na slite maireachtála atá ann, mar
shampla na cinn sin atá bunaithe ar ghníomhaíochtaí iascaireachta, faoi
mhíbhuntáiste díréireach mar gheall ar an bpróiseas.



Ní mór an éagsúlacht agus na luachanna bithchultúrtha a ionchorprú sa
phróiseas ainmniúcháin agus in aon bhainistíocht leanúnach a dhéantar ar
MPA



Ba cheart do na MPAanna a bheith forbartha timpeall ar ghníomhaíochtaí
atá ann cheana féin chun tionchair dhíobhálacha sochaíocha agus
eacnamaíocha a sheachaint



Cuir teorainn leis an líon díobh agus eagraigh iad le bheith ábhartha do na
páirtithe leasmhara go léir chun cinnte a dhéanamh de go gceannaítear
isteach iontu.



Tá gá le raon MPAanna éagsúla chun dul i ngleic le dúshláin éagsúla
agus níor cheart go nglacfar le cur chuige de réir “oireann an toise céanna
do gach duine”.



Ní mór gnáthóga tosaíochta OSPAR a mhapáil agus a shainaithint mar
MPAanna iarrthóra.



Tá gá ann bearta atá ann cheana a scrúdú agus a mheas lena n-áirítear
bearta speisialta iascaigh, leithéidí “bosca Dhún Mhóir”.
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Tá an fhianaise eolaíoch riachtanach chun MPAanna a chur ar an eolas
agus ba cheart rochtain a thabhairt d’úsáideoirí atá ann cheana ar an
gcoinníoll nach ndéanann siad damáiste tromchúiseach don éiceachóras



Tá próiseas an EU ag feidhmiú go maith agus ní gá imeacht ó na próisis
seo, ach, mar sin féin, tá soiléireacht ag teastáil, maidir le hailíniú na
MPAanna nua le SACanna muirí agus SPAanna muirí ar a laghad.



Caithfidh an t-ainmniúchán a bheith comhréireach timpeall chósta na
hÉireann agus ní mór nach mbeidh sé dírithe ar aon réimse amháin



Is cuid riachtanach den bhainistíocht MPA i gcoitinne iad criosanna
cosc ar an ngabháil, agus tá feidhm acu mar chriosanna tagartha agus mar
chúlchistí maolánacha.



Ba cheart go mbeadh an cód cleachtais le haghaidh suirbhéanna
eolaíochta i SACanna infheidhme maidir leis an obair tráchtála a dhéantar
laistigh agus lasmuigh de na SACanna agus go nglacfar leis go bhfuil tús
áite aige sin in ionad riachtanais chaighdeánacha prótacal maolaithe níos
ísle.



Ba cheart an phleanáil spásúlachta muirí a mheas in éineacht le próiseas
leathnaithe amach an MPA.
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4

Anailís Ghrúpa Fócais
Sa chuid seo, tá torthaí na seacht ngrúpa fócais (FG1-7) ar líne dhá uair an chloig in
éineacht le torthaí agallamh amháin a tionóladh idir an 9 agus 16 Meán Fómhair
2020.
Ba é an cuspóir luaite ná “Teacht le chéile mar ghrúpa daoine a bhfuil leasanna
éagsúla acu chun smaointe a phlé a sholáthar don Ghrúpa Comhairleach MPA,
agus chun dul i gcoinne cuid de na smaointe sin, ionas go gcuirfear leis an
smaointeoireacht agus leis an díospóireacht, agus an Grúpa i mbun a thuarascáil a
ullmhú."
Rinne éascaitheoir neamhspleách, gairmiúil na fócasghrúpaí a óstáil agus d’iarr sé
ar na rannpháirtithe ceithre phríomhcheist a phlé:
1. Cén fhís fhadtéarmach atá agat do thimpeallacht mhuirí na hÉireann?
2. Cad iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le MPAanna?
3. Cad iad na príomhchúiseanna imní faoi MPAanna don earnáil nó don ghrúpa a
ndéanann tú ionadaíocht orthu agus cad iad na dúshláin a shíleann tú a bheith
ann maidir le leathnú amach an líonra?
4. Cad é an bealach is oiriúnaí chun líonra MPA a bhainistiú agus monatóireacht a
dhéanamh air?
As an líon 120 duine ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ann, chuaigh 44
díobh san iomlán isteach i ngrúpaí fócais de idir chúigear agus ochtar daoine, agus
ionadaíochta déanta ar 40 eagraíocht éagsúla leo. Bhí aon rannpháirtí amháin nach
raibh in ann a bheith páirteach sna fócasghrúpaí ar cuireadh é faoi agallamh ar leith.
Ba é an réasúnaíocht ná ionadaíocht a fháil ó na príomhghrúpaí geallsealbhóirí go
léir, agus raon leathan earnálacha agus grúpaí a chlúdach leis (Tábla 4.1). Rinne na
rannpháirtithe ar fad ionadaíocht ar son ghrúpaí níos leithne, seachas ionadaíocht a
dhéanamh orthu féin nó ar a leasanna féin.
Tábla 4.1: Rannpháirtithe an ghrúpa fócais de réir earnála
Earnáil

Líon na rannpháirtithe

An earnáil chomhshaoil

7

An earnáil phoiblí

17

An earnáil gheilleagrach/tionscail

16

An fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch

3

An Éiceolaíocht Pholaitiúil (an lucht acadúla) 1
Iomlán:

44

Bhí beirt ionadaithe ón Ghrúpa Comhairleach MPA ag freastal ar na fócas grúpaí
freisin, chomh maith le hionadaí nó dhó thar ceann na Roinne Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil. Mar chuid den réamhrá roimh an díospóireacht, ag an tosach,
bhí caint físe a thug an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Darragh
O’Brien TD agus breac-chuntas gairid ar réasúnaíocht agus cuspóirí Ghrúpa
Comhairleach MPA a bhí curtha i láthair ag an Ollamh Tasman Crowe.
Tionóladh na fócasghrúpaí agus an t-agallamh ag úsáid Zoom agus rinneadh iad a
thras-scríobh go huathoibríoch le pacáiste Zoom. Rinneadh na trascríbhinní a chrosseiceáil i gcoinne na dtaifeadtaí nuair ba ghá. Códaíodh na trascríbhinní chun na
saincheisteanna a tháinig chun cinn le linn an phlé a aithint. Ansin, rinneadh na cóid
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a ghrúpáil de réir príomhthéamaí. Ag seo a leanas, achoimre ó gach grúpa fócais
agus agallamh ar na príomhthéamaí a tháinig chun cinn i ndáil leis na ceisteanna
uile.
Chun na saincheisteanna a thuairiscítear a léiriú, tógadh luachana gan ainm ó na
trascríbhinní. Roinnt uaireanta, sa chás go raibh rannpháirtí ag stadaireacht agus é
ag labhairt, baineadh focail éagsúla as na sleachta ionas go mbeadh an taifead níos
éasca le léamh. Cuireadh eochairfhocail isteach sna sleachta (arna léiriú le lúibíní
cearnacha […]) ionas go mbeadh sé níos éasca é a léamh nó chun sainaithint duine
de na rannpháirtithe a sheachaint.
Ba chóir a thabhairt faoi deara, mar a rinneadh sa suirbhé ar líne, nár roghnaíodh
rannpháirtithe go randamach, ach gur tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i bplé
an ghrúpa fócais. Cé gur ghlac raon eagraíochtaí geallsealbhóirí páirt, agus é mar
aidhm acu dul i gcomhairle le hionadaithe ó gach earnáil agus grúpa ábhartha, ní
féidir a mheas go bhfuil siad ionadaíoch ar na páirtithe leasmhara go léir a
d’fhéadfadh a bheith páirteach i bpróiseas leathnaithe amach MPA.
Níor fiafraíodh de na rannpháirtithe an raibh siad den tuairim gur smaoineamh maith
iad na MPAanna. Go ginearálta, d’admhaigh na rannpháirtithe go raibh MPAanna le
bheith ann agus gurbh é sin an pointe tosaigh le haghaidh díospóireacht thairbhiúil
faoin gcaoi ar cheart don leathnú sin a bheith curtha i gcrích.
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4.1

Cén fhís fhadtéarmach atá agat do thimpeallacht mhuirí
na hÉireann?

Figiúr 4.1: Achoimre ar na téamaí a sainaithníodh ó dhíospóireachtaí rannpháirtithe an
ghrúpa fócais faoin bhfís atá ann do thimpeallacht mhuirí na hÉireann.

Chuir geallsealbhóirí fís dhearfach i láthair maidir le cad atá i ndán do thimpeallacht
mhuirí na hÉireann (Figiúr 4.1). Bhí sé dírithe ar chosaint na timpeallachta muirí
agus ar na hacmhainní atá le fáil ann, ar na naisc idir cosaint an chomhshaoil agus
pobail agus cultúr, an ról is féidir le leis an timpeallacht mhuirí a chomhlíonadh chun
mianta polaitiúla na hÉireann a chomhlíonadh agus an gá atá le treochlár a bheith
ann chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar na riachtanais siúd. Tarraingíodh aird ar
an teagmháil le daoine óga agus leis an bpobal mar chroí-chomhpháirt den fhís,
más rud é go bhfuil sé le bheith inbhuanaithe san fhadtéarma. Bhí na rannpháirtithe
réalaíoch, áfach, faoi na dúshláin a bheadh le sárú ag an bhfís seo agus, go
háirithe, faoin ngá le comhréiteach.
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4.1.1

An comhshaol agus na speicis a chosaint

4.1.1.1

Mian le stádas maith comhshaoil
D'aithin rannpháirtithe i níos mó ná fócasghrúpa amháin go bhfuil ceanglas
reachtach ar Éirinn faoi Chreat-Treoir Straitéise Mara an EU oibriú i dtreo DeaStádas Comhshaoil agus thuairiscigh siad go bhfuil Éire i bhfad ó shin a bhaint
amach, go háirithe in uiscí idirthréimhseacha. Thuairiscigh rannpháirtí grúpa fócais
amháin, dá bhrí sin, don eagraíocht gur léirigh sé an fhís fhadtéarmach go
gcomhlíonfaí go hiomlán an reachtaíocht.
Maidir le cinn eile, achoimríodh stádas maith comhshaoil mar fhís do fharraigí
sláintiúla agus cinn a thacaíonn le tionscail agus earnálacha mara:
“Smaoinigh mar sin nuair atá fís fhadtéarmach á ghlacadh agam do thimpeallacht
na mara… tá súil agam le timpeallacht shláintiúil.” Rannpháirtí FG7
“Rinne an tAire achoimre ar mo fhís fhadtéarmach ag tús an tseisiúin nuair a dúirt
sé, glan, sláintiúil agus táirgiúil. Anois, ar ndóigh, nuair a labhraím faoi tháirgiúil.
Ciallaíonn mé, iasc, is as a dtagann mé. Ach níl, tá a fhios agat, ní féidir leat a rá
go bhfuil tionscal na n-iasc agus na hiascaireachta ina n-aonar, toisc go bhfuil sé
mar chuid den taipéis mhór gníomhaíochtaí atá ar siúl." Rannpháirtí FG7

4.1.1.2

Bithéagsúlacht mhuirí
Bhí bithéagsúlacht mhuirí saibhir uiscí na hÉireann le feiceáil go mór i bhfíseanna a
lán rannpháirtithe in éineacht leis an aitheantas go bhfuil an bhithéagsúlacht ag dul
in olcas agus go bhfuil gá le gníomh chun an caillteanas a stopadh. Cuimsíonn an
fhís maidir le cosaint na bithéagsúlachta gach rud ó choiréil uisce fuar
neamhshiméadracha go céiticigh agus iasc an-soghluaiste.
Bhí fonn ar roinnt geallsealbhóirí a aibhsiú gur chóir go gclúdódh cosaint
bithéagsúlachta gach speiceas muirí lena n-áirítear stoic éisc tráchtála:
“Agus go minic, sílim in aon phleananna, go ndéantar dearmad ar chosaint
speiceas éisc tráchtála”. Rannpháirtí FG1.
Bhí tuiscint i measc roinnt rannpháirtithe nach bhfuil meas mór ar bhithéagsúlacht
mhuirí na hÉireann ach go n-athródh a bhfís sa todhchaí athrú ar an gcaoi a
mbreathnaítear ar bhithéagsúlacht mhuirí:
“Tá Éire uathúil san Eoraip le huiscí mara iontacha acmhainní dochreidte
bithéagsúlachta. Agus sílim go bhféachtar air mar ualach, seachas mar
bhuntáiste ” Rannpháirtí FG 1.
“Is cuid riachtanach d’Éirinn í an bhithéagsúlacht mhuirí agus ba bhreá
liom daoine in Éirinn a fheiceáil, gach duine a stór, luach a bheith acu don
timpeallacht mhuirí agus don bhithéagsúlacht mhuirí…” Rannpháirtí FG1.
D'aithin go leor rannpháirtithe sa ghrúpa fócais gur acmhainn theoranta í an
bhithéagsúlacht mhuirí agus mar sin áiríodh ar a bhfíseanna bithéagsúlacht a
fheiceáil mar fhoinse saibhris inbhuanaithe nach mór a bhainistiú chun leasa gach
duine.
“Is dóigh liom ó mo thaobh féin de, go bhfeicfinn go raibh an timpeallacht mar
bhunús [ar a bhfuil] an tsochaí agus an geilleagar bunaithe ar” Rannpháirtí FG7.

38

4.1.1.3

Láithreacht méadaithe creachadóirí ardleibhéil mar tháscaire sláinte
Bhí cosaint speiceas soghluaiste mar chuid den fhís do roinnt rannpháirtithe
freisin, cé gur admhaíodh gur dúshlán a bheadh anseo. Chuir raidhse
creachadóirí ardleibhéil béim ar roinnt rannpháirtithe mar tháscaire maith ar
shláinte an éiceachórais:
“Ba mhaith liom a rá gurb í an fhís fhadtéarmach don timpeallacht mhuirí ná
go bhfuil na farraigí glan, go bhfuil an ghnáthóg sláintiúil ag cothú go leor
speiceas, agus go háirithe creachadóirí móra” Rannpháirtí FG5

4.1.1.4

Maolú ar athrú aeráide
D'aithin físeanna na rannpháirtithe freisin go bhfuil ról ag bithéagsúlacht mhuirí i
gcosaint ar thionchair an athraithe aeráide. Tugadh faoi deara, áfach, go dtagann
brúnna breise leis an athrú aeráide, ag cur leis an ngá atá le cosaint don
bhithéagsúlacht, ach freisin an riachtanas i roinnt áiteanna athchóiriú gnáthóige.
Chuir níos mó ná rannpháirtí amháin chun suntais, áfach, nach gá go mbeadh
cosaint i gceist le cosaint:
“An fhís fhadtéarmach atá agam don timpeallacht mhuirí, is iad sin na
ceantair mhuirí faoi chosaint, ach rochtain a bheith agam ar na ceantair
mhuirí faoi chosaint." Rannpháirtí agallaimh.

4.1.2

Pobail agus Cultúr a Chosaint

4.1.2.1

Bród an phobail
Dúirt rannpháirtithe in dhá fhócasghrúpa go mbeadh timpeallacht na mara bródúil as
na pobail áitiúla agus iad ag amharc ar thimpeallacht mhuirí na hÉireann agus gur
chóir go mbainfeadh gach duine taitneamh as:
“Agus ba chóir go mbeadh sé bródúil as an bpobal áitiúil… Sílim gur chóir
go mbeadh comharthaí ann, ba chóir go mbeadh daoine sásta dul agus
cuairt a thabhairt. Go mbeidh siad bródúil aisti” Rannpháirtí FG5
Thug rannpháirtithe chun suntais gur chóir go léireodh a gcuid físeanna go raibh
cúram orthu faoi fholláine phobail chósta na hÉireann agus go bhféadfadh próiseas
leathnaithe an MPA a bheith ina mheicníocht chun mothú úinéireachta a chruthú
don timpeallacht mhuirí agus chun comhpháirtíochtaí a chruthú.

4.1.2.2

Tacaíocht do phobail chósta
Téama feiceálach trí gach fócasghrúpa ab ea an gá atá leis an gcomhshaol muirí
agus líonra MPA tacú le pobail áitiúla cósta agus oileáin. Aithníodh go gcaithfidh
pobail chósta a bheith inbhuanaithe, ag soláthar áiteanna inar féidir le daoine
maireachtáil agus obair i gcaitheamh na bliana, a dteaghlaigh a thógáil agus
toradh eacnamaíoch a fháil:
“Ar dtús báire, gur féidir linn go léir oibriú agus maireachtáil le chéile. Sin i
ndáiríre an bunlíne faoi seo anseo." Rannpháirtí FG3.
Admhaíodh freisin i níos mó ná fócasghrúpa amháin go bhfuil go leor pobail
chósta ag aistriú faoi láthair i dtéarmaí earnálacha eacnamaíocha (m.sh. ó
iascaireacht go fuinneamh in-athnuaite) agus gur gá freastal ar an aistriú seo san
fhís:
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“Aistriú ó imreoirí eacnamaíocha traidisiúnta, iascaireacht, chomh maith le
gníomhaíochtaí cosanta comhshaoil de chineál amháin nó eile, go cineál
pobail níos éagsúla lena mbaineann fuinneamh go háirithe” Rannpháirtí
FG7.
4.1.2.3

Slí Bheatha áitiúla a chosaint
D'aithin na rannpháirtithe ina bhfíseanna gur gá a chinntiú go bhfuil pobail chósta
páirteach sa phlé faoi leathnú na MPAanna agus a chinntiú go dtugann an leathnú
deiseanna dóibh. Ba cheart go dtacódh leathnú an MPA le pobail éagsúla,
athléimneacha, beoga atá ag gabháil do phróiseas an MPA. Ar rabhadh a thabhairt
do rannpháirtithe, áfach, nár cheart aon láithreán a ainmniú go dtí go mbeidh a
thairbhí féideartha cruthaithe.
Chuir daoine eile in iúl, cé go bhfuil tionscail nua ag teacht chomh maith a
sholáthróidh roghanna slí bheatha do bhaill an phobail chósta, go gcaithfear na
tionscail seo a fhostú i leathnú líonra an MPA lena chinntiú go ndéantar forbairtí go
hinbhuanaithe:
“Tá tionscail nua ag teacht. Ní féidir linn ligean dóibh creachadh chun
farraige, ach ... ní mór do phobail chósta rath eacnamaíoch a bhaint as seo
agus sílim gur mhaith liom a chur leis freisin go gceapaim go bhfuil Sprioc
MPA de 10% ar 30% ina spriocanna an-indéanta conas a aimsímid an
chothromaíocht sin idir na gníomhaíochtaí éagsúla agus an rannpháirtí sin a
thabhairt isteach…” Rannpháirtí FG5.
D'aithin rannpháirtithe i níos mó ná fócasghrúpa amháin go bhfuil gá le
héiceachóras atá ag feidhmiú go sláintiúil chun tacú leis na tionscail thraidisiúnta
chomh maith le tionscail atá ag teacht chun cinn. Shamhlaigh siad timpeallacht a
thacaíonn le gach pobal cósta bunaithe ar na hidirnaisc ní amháin idir an
timpeallacht agus na hearnálacha tionscail / eacnamaíocha, ach freisin idir na
hearnálacha féin, chomh maith le tionscal rathúil atá bunaithe ar chosaint an
chomhshaoil.
“Ba mhaith linn dul i staid ina raibh áit ann dúinn go léir agus go mbeadh
iascaireacht inbhuanaithe yep ann do dhaoine a chuirfeadh isteach sa
turasóireacht agus mar sin de.” Rannpháirtí FG4.
Mhol rannpháirtí grúpa fócais amháin go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh an
tacaíocht seo ó thimpeallacht na mara do phobail chósta na hÉireann, seachas iad
siúd ó áiteanna eile.

4.1.2.4

Eolas agus saineolas áitiúil a aithint
Aithníodh sna físeanna do thodhchaí thimpeallacht mhuirí na hÉireann go
mbeadh ionchorprú eolais agus saineolais áitiúil tábhachtach chun go n-éireodh
le leathnú líonra an MPA:
“… Dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara áitiúla agus ansin bíonn siad
mar chuid den réiteach, ní cuid den fhadhb” Rannpháirtí FG1.
Chuir rannpháirtí amháin chun suntais freisin go mbeidh sé tábhachtach fís
chomhroinnte a lán saineolaithe áitiúla a aithint:
“Agus ní i gcónaí a bhíonn daoine cineálta comhlach d’iascairí le
gabhálacha atá feasach ar an gcomhshaol, ach is í an fhírinne ná go
dtuigimid go géar go bhfuil timpeallacht shláintiúil ag teastáil uainn le
haghaidh iascaigh agus stoic éisc." Rannpháirtí FG4
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D’fhéadfadh meicníochtaí a bheith ann chun saineolaithe áitiúla den sórt sin a
fhostú cheana féin agus d’fhéadfadh sé rannpháirtíocht sa todhchaí a éascú:
“Féach ar na fóraim iascaigh cladaigh, tá a fhios agat, d’oibrigh siad go
han-mhaith chun cumhacht a thabhairt do na hiascairí beaga cladaigh atá
ina gcuid chomh tábhachtach dár bpobail chósta. Mar sin tá meicníochtaí
ann, tá a fhios agat, agus sílim nach bhfuil anseo ach bealach beag chun
daoine a thabhairt le chéile agus a bheith ina ngeallsealbhóirí ar mhaithe le
leasanna fadtéarmacha na MPAanna seo ...” Rannpháirtí FG1.
D'aithin níos mó ná rannpháirtí amháin an gá atá le cur chuige ón mbarr anuas
agus ón mbonn aníos maidir le leathnú an líonra MPA:
“… Is í an fhís a bheadh againn ná go mbeadh a fhios agat go mbeadh an
pobal lárnach d’aon limistéar muirí faoi chosaint go mbeadh
comhbhainistíocht i bhfeidhm agus nach mbeadh sé cosúil le próiseas aon
uaire go mbeadh comhairliúchán leanúnach agat agus go mbeadh na
MPAanna in ann oiriúnú mura mbeadh rud éigin ag obair” Rannpháirtí FG3.
4.1.2.5

Oidhreacht mhuirí mar chuid den fhéiniúlacht áitiúil
Aithníodh an oidhreacht mhuirí sin mar chuid d’fhéiniúlacht áitiúil go leor pobail
cósta agus oileáin ar fud na ngrúpaí fócais go léir. Aithníodh é mar chuid
thábhachtach d’fhéiniúlacht na hÉireann i gcoitinne agus gur gá an nasc seo a
cheiliúradh níos mó:
“Is cuid riachtanach d’Éirinn í an bhithéagsúlacht mhuirí… [agus] tá sí mar
chuid dá bhfuil iontu [pobail] agus cé hiad féin. Agus, tá a fhios agat,
cuimhnigh gur Oileánaigh muid go léir, is minic a dhéanaimid magadh faoi
na daoine in Uíbh Fhailí, tá a fhios agat, nó an Cabhán, an measann siad
gur oileánaigh iad, agus ba cheart dóibh a dhéanamh mar, tá a fhios agat,
nach bhfuil áit ar bith in Éirinn níos mó ná cúpla uair an chloig, uair go leith
ón bhfarraige. Mar sin caithfimid an nasc sin a dhéanamh.” Rannpháirtí
FG1.
“Agus sílim go bhfuil sé sin an-tábhachtach. Is cinnte go bhfuil neamhaird
déanta den chuid is mó ar an gcultúr agus an oidhreacht a bhaineann le
muirí in Éirinn ... Ní mór rud éigin a cheartú freisin.” Rannpháirtí FG1.

4.1.2.6

Deiseanna turasóireachta a fhorbairt
Rinne níos mó ná fócasghrúpa amháin an nasc idir an cultúr muirí agus an
timpeallacht mhuirí, chomh maith leis an méid a chuireann an dá thurasóireacht leis
an turasóireacht. Measadh go raibh cosaint an chomhshaoil mhuirí tábhachtach
chun an rannchuidiú seo a choinneáil:
“Táimid ag féachaint ar MPAanna cósta agus a bhfuil spéis faoi leith agam i
dtionscal na turasóireachta, seachas na cinn amach ón gcósta gar don
chladach” FG1participant.
Measadh go raibh stádas na n-uiscí agus an tírdhreach amhairc tábhachtach don
turasóireacht. Ina theannta sin, tugadh le tuiscint go bhféadfadh MPAanna
suíomhanna turasóireachta mara a sholáthar agus a úsáid chun deis a thabhairt do
thurasóirí an bhithéagsúlacht mhuirí éagsúil atá le tairiscint ag an láithreán a
fheiceáil.
Thug rannpháirtí grúpa fócais amháin rabhadh, áfach, go gcaithfear turasóireacht a
fhorbairt go híogair chun róphlódú a sheachaint agus go gcaithfear oideachas a chur
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ar thurasóirí chun a chinntiú nach ndéanann siad damáiste do ghnéithe an
láithreáin.

4.1.3

Mianta polaitiúla a bhaint amach

4.1.3.1

Aitheantas mar thír ghlas
Ag dul níos faide ná saincheisteanna comhshaoil, pobail agus cultúrtha, leag
físeanna na rannpháirtithe béim freisin ar mhianta polaitiúla na hÉireann agus ar ról
líonra MPA iontu seo. Braitheadh go dtacódh forbairt an líonra MPA le rannchuidiú
na hÉireann leis na spriocanna forbartha inbhuanaithe agus le spriocanna
bithéagsúlachta na Náisiún Aontaithe, chomh maith le haitheantas d’Éirinn a
spreagadh mar ‘thír ghlas’:
“… Ní mór dúinn bogadh uaidh sin agus feabhsú de réir a chéile ionas go
bhforbróimid ár MPAanna mar thaispeántais nó tagarmharcanna do chaighdeán
idirnáisiúnta is dóigh a oireann do na réamhchúraimí a chaithfimid a bheith inár
dtír ghlas… Bhí todhchaí ár MPAanna ann sampla an-mhaith de na huaillmhianta
sin agus is sprioc é nach mór dúinn a bhaint amach” Rannpháirtí FG1.
Aithníodh i ngrúpa fócais amháin go mbaineann an aidhm seo le tacú leis an
tionscal fuinnimh in-athnuaite mara d’fhonn aistriú go geilleagar nialas carbóin a
chumasú. Bheadh iarracht mhór ag teastáil chun é seo a dhéanamh comhoiriúnach
le cosaint an chomhshaoil:
“Tá a fhios agat mar sin agus tá go leor oibre le déanamh, ar thaobh na pleanála
spásúlachta mara de rudaí agus ar an taobh cómhaireachtála de rudaí [idir
fuinneamh agus cosaint an chomhshaoil]. Mar sin táimidne díreach mar sin ba
mhaith linn an cómhaireachtála inbhuanaithe a fheiceáil." Rannpháirtí FG6.

4.1.3.2

Gá le tacaíocht, tuiscint agus spreagadh polaitiúil a mhéadú
Bhraith níos mó ná fócasghrúpa amháin go mbeadh tacaíocht pholaitiúil níos mó ag
teastáil chun na físeanna a bhaint amach agus go nglacfadh an stát a fhreagrachtaí
níos dáiríre. Mar a thug rannpháirtí amháin chun suntais, dúirt an tAire ina chur i
láthair tosaigh, gurb é an aidhm ná 10% d’uiscí na hÉireann a chosaint faoi chosaint
a luaithe is féidir, ach bhí an spriocdháta trí Chreat-Treoir na Straitéise Mara
ceaptha a bheith faoi 2020. Mar rannpháirtí amháin ráite:
“Agus is í an fhís fhadtéarmach ná go nglacann ár stát, measaim, a fhreagracht
dáiríre as sin, an reachtaíocht sin a bhfuil tús curtha againn léi, ach tá sí
míchruinn agus tá go leor geallúintí déanta againn… reachtaíocht ceadúnaithe
mar shampla, tá sé sin ag dul tríd le fada anois anois nó mothaíonn sé mar
dheich mbliana agus ar a laghad amhlaidh” Rannpháirtí FG5.

4.1.3.3

Trasnú ranna rialtais iomadúla
Measadh gur bhac eile ar na físeanna ná cailliúint roinn na mara, in ainneoin go
bhfuil timpeallacht na mara ar cheann de na hacmhainní is mó in Éirinn. Ina
theannta sin, tá bainistíocht na timpeallachta mara ilroinnte:
“… Déantar na hearnálacha éagsúla laistigh den mhuir a bhainistiú ar fud roinnt
ranna éagsúla agus is dúshlán mór é seo, dar liom, mar ní fheicimid é mar a
fheicimid acmhainní eile." Rannpháirtí FG1
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Sa todhchaí tugadh le tuiscint go bhfuil gá le comhaontú tras-rialtais agus go
roinnfear spriocanna agus cuspóirí ar fud an rialtais.
4.1.3.4

Ceannródaithe agus seaimpíní
In ainneoin na n-imní seo, luaigh na rannpháirtithe go bhfuil Éire uathúil sa mhéid is
go bhfuil timpeallacht mhuirí thar a bheith saibhir aici. Thug rannpháirtí amháin le
fios go mbeadh sé go maith d’Éirinn a bheith imoibríoch seachas réamhghníomhach
agus bogadh i dtreo a bheith ina curadh ar an timpeallacht mhuirí. D’fhéadfadh sé
seo mothú náisiúnta bróid agus ceiliúrtha a chothú as a bhfuil á chosaint agus cén
fáth:
“Ag tabhairt aghaidh ar na riachtanais atá beartaithe againn a dhéanamh, mar sin
bheadh sé go deas a bheith chun tosaigh sa chluiche, uair amháin, agus a bheith
i ndáiríre mar cheannairí sa spás mara." Rannpháirtí FG3
“Is í an fhís atá agam, i bhfianaise mhéid ár limistéar, a dúirt sé [an téascaitheoir], limistéar mór eacnamaíochta agus farraige timpeall na hÉireann,
go bhfeicfí muid mar cheannairí agus mar chaimiléirí MPAanna san Eoraip."
Rannpháirtí FG2

4.1.4

Treochlár a fhorbairt

4.1.4.1

Práinn leis an ainmniú
D'admhaigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais go bhfuil an rialtas faoi bhrú, polaitiúil
agus dlíthiúil, líonra MPA a leathnú. Thug fócasghrúpa amháin chun suntais go bhfuil
brú ag gabháil leis seo freisin giniúint fuinnimh in-athnuaite a leathnú ón timpeallacht
mhuirí a bhfuil an-acmhainn ann teannas agus coimhlint idir an dá cheann. Mar sin
féin, thug rannpháirtithe i ngrúpa fócais amháin foláireamh go bhféadfaí cinntí míchuí
a dhéanamh chun na spriocanna a bhaint amach:
“B’fhéidir go mbeadh deifir ann… [spriocanna agus] a bhaint amach chun
cóireálacha níos boige a fháil thar an líne agus b’fhéidir go bhféadfaimis cur ina
choinne sin beagán. Nílim ag rá é a tharraingt as an gcuid eile dár saol, ach tá a
fhios agat, déan cinnte go ndéantar gach rud a chuimilt i gceart nuair a dhéantar
idirbheartaíocht cheart air idir na páirtithe leasmhara.” Rannpháirtí FG7
Braitheadh go bhfuil an sprioc 10% d’uiscí na hÉireann atá faoi chosaint nó fiú 30% a
bhaint amach:
“Is spriocanna an-indéanta iad sprioc an MPA de 10% ar 30%, sin an chaoi a
bhfaighimid an chothromaíocht sin idir na gníomhaíochtaí éagsúla agus an
limistéar muirí cosanta sin a thabhairt isteach." Rannpháirtí FG5.
Mar sin féin, is gá an próiseas iomlán a shocrú laistigh de chomhthéacs níos leithne
na pleanála spásúlachta mara agus fráma ama ciallmhar a thabhairt dó:
“Ba mhaith liom a bheith buartha freisin gur beag an dul chun cinn atá déanta
againn maidir lenár spriocanna chun go mbeadh a fhios againn go sroichfimid
30% i gceann 10 mbliana agus bheadh eagla orm mar gheall go bhfuil ár sprioc
socraithe, go rachaimis go hIfreann maidir le leathar mar sinne, agus b’fhéidir a
dhéanamh ná gan smaoineamh ar ainmniú réimsí éagsúla dúinn mar MPAanna.
Ba mhaith liom próiseas láidir réigiúnach bunaithe a chur i bhfeidhm ina ndéanfaí
scrúdú ar na suíomhanna féideartha” Rannpháirtí FG7
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4.1.4.2

Cuir ceantair phíolótacha san áireamh
Moladh amháin ó rannpháirtí i ngrúpa fócais 6 ná go bhféadfadh an próiseas
ainmniúcháin tosú i gceantair cladaigh le húsáideoirí iomadúla trí chúpla limistéar
píolótach. Thug rannpháirtí eile foláireamh, áfach, go bhféadfadh sé nach mbeadh
sé indéanta na rudaí a oibríonn in aon áit amháin a mhacasamhlú mar gheall ar a
gcáilíochtaí nó a gcoinníollacha sonracha:
“Tá siad [ceantair phíolótacha] an-rathúil agus éifeachtach, ach tá siad amhlaidh
mar gheall ar cháilíochtaí nó coinníollacha an-sainiúla sna tionscadail sin agus ní
féidir iad a chóipeáil agus a ghreamú i ngach áit eile” Rannpháirtí FG6

4.1.4.3

An gá le hamanna a bhaineann leis an treochlár
Ag cosaint na timpeallachta mara go hiomlán, d'aithin rannpháirtithe an ghrúpa
fócais mar chuspóir fadtéarmach ar dóigh go sáróidh sé saol oibre a lán daoine a
bhí páirteach sa phlé in 2020. Bhí mothú ann go gcaithfear tús a chur le chéile,
ach le tuiscint ar an uaillmhian agus an fráma ama gaolmhar le gur féidir dul chun
cinn a thomhas.
“Ba mhaith liom roinnt treochlár a fheiceáil chun an tsaincheist iomlán seo a chur
chun cinn… Ba mhaith liom roinnt spriocdhátaí agus amlínte inláimhsithe a
fheiceáil chun a fháil amach, tá a fhios agat, conas a dhéanfaimid é seo."
Rannpháirtí FG1

4.1.4.4

Tiomáinte ag sonraí
Mhol rannpháirtithe grúpa fócais a haon gur gá iarrachtaí a dhíriú, seachas
scaipghunna, agus iad bunaithe ar an bhfianaise is fearr atá ar fáil le ceachtanna a
foghlaimíodh ó thíortha eile a d’fhéadfadh a bheith chun tosaigh ar Éirinn.
“Dá mhéad sonraí is féidir linn a bhailiú is amhlaidh is fearr é go mbeidh seans
againn na rudaí a chaithfimid a chosaint lena n-áirítear poist a chosaint."
Rannpháirtí FG1

4.1.5

Litearthacht aigéin óige agus pobail
Chuir rannpháirtithe ó gach grúpa fócais chun suntais go raibh teagmháil le daoine
óga mar chuid dá bhfís. Níor cheart go mbainfeadh bainistíocht na timpeallachta
mara le rathúnas eacnamaíoch amháin, ach faoi chosaint an chomhshaoil do na
glúine atá le teacht:
“Agus é a fhiuchadh ag deireadh an lae, bheadh sé ina rud a rachadh chun
leasa ár nglúnta atá le teacht, ní bhaineann sé lenár nglúin féin, ach lenár
nglúnta atá le teacht mar gheall ar na daoine a bhainfeadh leas as i ndáiríre is
iad na teaghlaigh agus na glúine atá le teacht cosaint na gceantar sin, na
ceantair chósta agus na hiascaigh áirithe sin ... Na pobail chósta agus na
hiascairí féin. Ba mhaith leo i ndáiríre a bheith in ann bealach sábháilte
maireachtála sna pobail chósta a chur ar aghaidh." Rannpháirtí FG 3
Bhí físeanna na rannpháirtithe maidir le conas dul i dteagmháil leis na glúine atá le
teacht éagsúil ó oideachas i scoileanna, feachtais feasachta poiblí maidir le luach
agus ról na farraige, ag úsáid MPAanna mar “sheomra ranga don náisiún”, ach
freisin trí oideachas neamhfhoirmiúil ar nós na naisc idir talamh agus farraige (m.sh.
feamainn a bhaint le haghaidh leasacháin):
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“Go simplí, feabhas mór a chur ar oideachas agus feasacht an phobail maidir le
luach agus ról na farraige. Go ginearálta, agus ansin uisce na hÉireann go
sonrach, agus ba cheart go dtosódh sé sin sna scoileanna. Ciallaíonn mé, cé
mhéad páiste a bhfuil a fhios acu gur ón aigéan a thagann gach dara anáil?”
Rannpháirtí FG3.
“Tá sé fíorthábhachtach dul trí dhaoine óga. Sílim gurb é sin atá á dhéanamh
againn. Tá súil agam go mbeidh an bhunobair ann don chéad ghlúin eile, tá a
fhios agat, agus an smaoineamh cur le litearthacht aigéin, a bhfuil dul chun cinn
mór déanta air le blianta beaga anuas ...” Rannpháirtí FG1

4.1.6

Comhréiteach agus cothromaíocht

4.1.6.1

Comhbhabhtálacha idir tosaíochtaí contrártha
Gné amháin den fhís do thodhchaí thimpeallacht mhuirí na hÉireann a bhí
coitianta i ngach fócasghrúpa ná an gá a aithint go bhfuil acmhainní mara roinnte
agus teoranta, agus go bhféadfadh leasanna iomaíocha a bheith ag úsáideoirí
éagsúla. Chuir rannpháirtithe in iúl go mbeidh gá le comhbhabhtáil chun rud a
bhaint amach a rachaidh chun leasa gach duine:
“Is acmhainn theoranta í, cé gur acmhainn thábhachtach í. Mar sin beidh
comhbhabhtálacha agus díospóireachtaí ann i gcónaí maidir leis an gcaoi a núsáidimid an timpeallacht mhuirí chun leasa gach duine." Rannpháirtí FG4
Mhol rannpháirtí amháin go n-éileoidh sé go n-athróidh sé a mheon chun a aithint
go bhfuil acmhainní teoranta:
“Ba mhaith linn go gcaithfimid dul agus do mheon aigne a athrú agus féachaint ar
rud éigin atá ina acmhainn theoranta agus caithfimid é seo a úsáid chun leasa
gach duine ní amháin do dhaoine ach don dúlra freisin." Rannpháirtí FG5

4.1.6.2

Cur chuige réalaíoch agus oscailte
Chuir rannpháirtithe béim freisin ar an ngá a bheith réalaíoch agus oscailte agus a
aithint ag an tús go mbeidh comhbhabhtálacha ann i gcónaí, chomh maith le roinnt
daoine nach n-aontaíonn leis an ngá atá le MPAanna. Mhol rannpháirtithe go
bhféadfaí a bheith ag súil le coimhlint idir na hearnálacha iascaireachta,
turasóireachta agus fuinnimh; gach earnáil a bhaineann leas díreach as an
timpeallacht mhuirí agus as gach earnáil ar gá dóibh oibriú le chéile ar mhaithe le
timpeallacht mhuirí shláintiúil ar féidir léi a gcuid gníomhaíochtaí a chothú:
“'Caithfear roinnt rudaí a thabhairt agus a ghlacadh chun cáilíocht ár n-uiscí a
chothabháil ... Níl a fhios agam cad é an bealach ceart é a rá seachas a rá go
gcaithfimid go léir a bheith an-réadúil.” Rannpháirtí FG1

4.1.6.3

Cothromaigh na trí philéar inbhuanaitheachta
Thuairiscigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais go mbeidh comhréiteach ag teastáil
chun an chothromaíocht cheart a fháil. Mhol rannpháirtí amháin, áfach, gur cheart
go mbeadh sé mar aidhm an úsáid a bharrfheabhsú, seachas an úsáid a
uasmhéadú, agus thug daoine eile le fios go dtarlóidh cothromaíocht agus
comhbhabhtáil idir na trí philéar inbhuanaitheachta:
“Mar sin is í an fhís atá agam ná go bhféadfaimis na comhbhabhtálacha ceart a
fháil idir na riachtanais eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil, más maith leat,
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na trí philéar go hinbhuanaithe, agus leas a bhaint as acmhainn ollmhór."
Rannpháirtí FG1
“Is dóigh linn go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfí na timpeallachtaí,
an geilleagar agus an pobal san áireamh sna trí philéar inbhuanaitheachta”
Rannpháirtí FG6

4.2

Cad iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le MPAanna?

Figiúr 2: Buntáistí a eascraíonn as MPAanna, mar a phléigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais

Dhírigh an plé faoi na buntáistí a bhaineann le MPAanna ar an gcaoi a
bhféadfadh bainistíocht éifeachtach trí MPAanna tacú le bithéagsúlacht agus
gníomhaíocht aeráide; speicis agus gnáthóga a chothaíonn slite beatha a
chosaint, chomh maith le feasacht ar thimpeallacht na mara a chruthú i measc na
bpobal nach bhfuil chomh eolach orthu (Figiúr 2). Tugadh le fios freisin go
gcuirfeadh MPAanna soiléireacht ar fáil d’úsáideoirí mara maidir le cé atá in ann
oibriú i dtimpeallacht na mara, deis do ghrúpaí geallsealbhóirí éagsúla oibriú le
chéile agus meicníocht a chruthú chun cáil na hÉireann mar náisiún muirí a
fheabhsú.
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Thug rannpháirtithe foláireamh, áfach, go n-athróidh na sochair de réir chuspóir
an MPA:
“Ansin braitheann an sochar, tá a fhios agat, an bhfuil tú ag cosaint na
hoidhreachta cultúrtha, an bhfuil tú ag cosaint an fhiadhúlra, an bhfuil tú ag
cosaint taitneamhachta amhairc nó cibé rud." Rannpháirtí FG1

4.2.1

Cailliúint bithéagsúlachta agus gníomhaíocht aeráide a stopadh
trí bhainistíocht éifeachtach
Ba choitianta do gach fócasghrúpa an tuiscint gur féidir le MPAanna cuidiú le sláinte
an chomhshaoil mhuirí a fheabhsú agus bithéagsúlacht agus athléimneacht
guaiseacha mar chreimeadh cósta agus athrú aeráide a mhéadú:
“Sílim go mbaineann na… tairbhí as stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta
caillteanas bithéagsúlachta mara, tá a fhios agat, trí ranníocaíochtaí a dhéanamh
le gníomhaíocht aeráide bíodh sé mar chosaintí cósta nó táirgiúlacht a mhéadú
nó na rudaí níos esoteric, a thiocfaidh.” Rannpháirtí FG1
“Tá ceist an athraithe aeráide againn freisin agus is féidir leis na MPAanna a
bheith ina gcatalaíoch ollmhór… maidir le forghabháil carbóin” rannpháirtí FG2
“Caithfidh MPAanna a bheith mar bhunchloch. Ní hé gach uile dhuine iad agus
deireadh leo ach cinnte caithfidh siad a bheith mar bhunchloch dár straitéis
téarnaimh agus oiriúnaithe.” Rannpháirtí FG6
D'admhaigh na rannpháirtithe go mbeadh na tairbhí seo a fháil ag brath go mór
ar an gcóras bainistíochta a cuireadh i bhfeidhm, ach go gcuirfeadh MPAanna
rathúla buntáistí ar fáil do phobail chósta:
“Mhéadaigh an bhithéagsúlacht mhéadaithe athléimneacht na n-éiceachóras. Ba
iad sin na príomhbhuntáistí. Ach go hiomlán, caithfear é a bhainistiú. Níl aon
bhuntáistí ag [páirc páipéir]." Rannpháirtí FG5
“An timpeallacht a chosaint. Agus, tá a fhios agat, má dhéantar i gceart é, go
mbainfidh na pobail a bhfuil cónaí orthu iontu leas agus ó thaobh maolú an
athraithe aeráide agus athléimneacht stoirmeacha b’fhéidir agus go gcabhróidh
sé sin síos an bóthar." Rannpháirtí FG3.

4.2.2

Speicis agus gnáthóga a chosaint chun slite beatha a chothú
Aithníodh ról na MPAanna i dtacú le slite beatha cósta trí speicis agus gnáthóga a
chosaint ar fud na ngrúpaí fócais go léir.
“Bhuel, sílim, chuir [rannpháirtí eile] nailed air ansin agus an ráiteas tosaigh gur
meicníocht é chun an bhithéagsúlacht a chosaint agus a athbhunú agus ar
ndóigh bheadh sé sin tábhachtach ó thaobh na gcuspóirí fadtéarmacha,
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha de bharr go bhfuil spriocanna ann
gnáthóga a bhfuil tionchar cinnte orthu” Rannpháirtí FG4.
Aithníodh go sainráite go bhféadfadh MPAanna talamh pórúcháin agus speicis éisc
óga ar díol spéise iad don iascach tráchtála agus áineasa a chosaint, ach
admhaíodh freisin go mbeadh cosaint gnáthóga agus speiceas chun leasa
earnálacha eile:
“[D’fhéadfaí é a dhéanamh] sa chaoi is go bhféadann an leas iascaireachta nó an
leas fuinnimh in-athnuaite nó an spéis turasóireachta nó áineasa leas a bhaint
as, ó leibhéal fairsing cosanta agus ardleibhéil” Rannpháirtí FG3
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“Limistéar faoi Chosaint gar don chladach le bithéagsúlacht mhór, ach tá
tumadóireacht go maith le haghaidh cadhcáil, tá a fhios agat, tá acmhainn
turasóireachta dearfach ann do MPA deas ach ar ndóigh an rud is tábhachtaí ná
go gcuirfeadh an phláinéid agus an bhithéagsúlacht leis." Rannpháirtí FG3.
“Agus, agus sílim go bhfuil sé tábhachtach freisin cuimhneamh nach mbaineann
sé seo le stoic éisc a chosaint. Tá go leor cineálacha eile acmhainní nádúrtha
fiadhúlra agus bithéagsúlachta i dtimpeallacht na mara” Rannpháirtí FG4.
Chun na tairbhí seo a bhaint amach, áfach, luaigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais
go gcaithfear MPAanna a bhainistiú go héifeachtach agus in éineacht le pobail.
Chuir rannpháirtithe ó chúlraí éagsúla an dearcadh seo in iúl:
“Caithfidh sé oibriú i dteannta an phobail áitiúil, agus caithfear é a bhainistiú i
gceart. D’fhéadfadh sé sin a bheith aisteach ó thaobh an tionscail de ach…
teastaíonn timpeallacht mhuirí inmharthana uainn le go mbeimid in ann
gníomhaíochtaí dobharshaothraithe a chothú agus táim cinnte go ndéarfadh ár
gcairde agus ár n-iascach an rud céanna” Rannpháirtí FG5.
Mhol rannpháirtí amháin ó ghrúpa fócais a seacht nach mbeadh na tairbhí seo
teoranta do MPAanna, ach go mbraithfí níos forleithne iad ar fud limistéar muirí na
hÉireann:
“… Trí na speicis sin a chosaint, trína ndaonraí a fheabhsú agus líonra a bheith
acu, a chuireann ar ár gcumas daonraí níos sláintiúla a bheith againn ar fud an
cheantair mhara." Rannpháirtí FG7.

4.2.3

Cruthaigh feasacht
Mhol rannpháirtithe an ghrúpa fócais freisin go bhféadfadh MPAanna ardán a
chruthú chun feasacht a chruthú i measc an daonra i gcoitinne faoin timpeallacht
mhuirí:
“Ag tagairt do mhapa Institiúid na Mara a thaispeánann gur aigéan é 90% de
chríoch na hÉireann. Agus sin rud a chiallaíonn mé an deis feasacht a chruthú
ina leith sin agus ceiliúradh a dhéanamh ar… is beag dlínse a bhfuil an
rannpháirtí sin aige” Rannpháirtí FG3.
Chun a chinntiú gur féidir le MPAanna tacú le hoideachas agus foghlaim, áfach,
thug rannpháirtí amháin chun suntais go gcaithfidh MPAanna a bheith inrochtana
agus d’fhéadfadh go gciallódh sé seo gan daoine agus gníomhaíochtaí a eisiamh
iontu.
Tugadh le fios freisin go bhféadfadh oideachas faoin timpeallacht mhuirí trí
MPAanna tacú le comhlíonadh méadaithe i measc úsáideoirí mara:
“Ceann de mo chúlraí is ea forfheidhmiú agus cuid mhaith den am nuair a
eascraíonn an neamhchomhlíonadh a easpa tuisceana, ní an oiread sin rialála,
ach tuiscint ar na buntáistí a d’fhéadfadh timpeallacht na mara a thabhairt”
Rannpháirtí FG6

4.2.4

Soiléire bainistíochta a sholáthar

Phléigh rannpháirtithe ó thrí fhócasghrúpa conas a thabharfadh cur i bhfeidhm MPAanna
agus na pleananna bainistíochta a ghabhann leo soiléireacht d’úsáideoirí mara faoi na
gníomhaíochtaí is féidir a tharlú cá háit agus thacódh sé seo le gníomhartha
forfheidhmithe freisin.

48

“Sílim gurb é ceann de na feidhmeanna, go háirithe ó thaobh na bainistíochta
iomláine de, ionas go mbeidh a fhios ag daoine cad é." Rannpháirtí FG6.
“Sílim go bhfuil buntáistí ag soláthar soiléireachta maidir leis na réimsí dár
dtimpeallachtaí a dteastaíonn leibhéal níos airde cosanta uathu. Mar sin soiléireacht
a sholáthar d’earnálacha eile agus iad ag smaoineamh ar fhorbairtí, a bheith in ann
é sin a chur san áireamh agus pleanáil á déanamh agus cinnteacht áirithe a
sholáthar ina leith sin." Rannpháirtí FG6.
Bhraith roinnt rannpháirtithe freisin gur cheart go gcabhródh MPAanna le hoibleagáidí
dlíthiúla a sheachadadh, go ndéanfaí acmhainní a bhainistiú i gceart:
“Bheadh sé chun leasa iascairí laistigh de na MPAanna go ndéanfaí ... na hiascaigh
a bhainistiú i gceart, go ndéanfaí iad a rialáil i gceart." Rannpháirtí FG7
“Is é an príomhbhuntáiste ná sainaithint bainistíochta agus bainistíocht na nacmhainní." Rannpháirtí FG 2
Mhol rannpháirtí amháin gur chóir don bhainistíocht dul níos faide ná bainistíocht
acmhainní chun athchóiriú gnáthóige a áireamh.

4.2.5

Ag obair le chéile

Buntáiste eile a thug rannpháirtí amháin chun suntais ná an ról a d’fhéadfadh a bheith
ag MPAanna maidir le grúpaí geallsealbhóirí a thabhairt le chéile:
“Sílim freisin gurb é ceann de na buntáistí ná go n-éileoidh sé ar
ghníomhaireachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus pobail oibriú níos
dlúithe agus cuirfidh sé feabhas ar chaipiteal nádúrtha timpeall ár gcósta, dar
liom” Rannpháirtí FG6

4.2.6

Clú na hÉireann

Ag nascadh leis na mianta polaitiúla a sainaithníodh mar chuid d’fhíseanna na
rannpháirtithe do thimpeallacht mhuirí na hÉireann, mhol rannpháirtí amháin go
gcuirfeadh na MPAanna cur chun feidhme le stádas na hÉireann:
“Feabhsaíonn sé cáil na tíre ar fud roinnt réimsí, dúnann sé an bhearna sin idir
na gníomhartha agus an reitric. Mar sin má táimid á chur i láthair mar Oileán Glas
i dtéarmaí táirgeadh bia i dtéarmaí éiceathurasóireacht.” Rannpháirtí FG4.
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4.3

Cad iad na príomhchúiseanna imní faoi MPAanna don
earnáil nó don ghrúpa a ndéanann tú ionadaíocht orthu
agus cad iad na dúshláin a fheiceann tú maidir le leathnú
an líonra?

Figiúr 3: Imní agus dúshláin a bhaineann le MPAanna agus leathnú an líonra MPA, mar a
phléigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais

Nuair a fiafraíodh díobh faoi ábhair imní agus dúshláin (Figiúr 3), d’ardaigh
rannpháirtithe an ghrúpa fócais roinnt ceisteanna cineálacha faoi cén chuma a
bheadh ar MPAanna agus an mbeadh an próiseas ainmniúcháin oscailte agus
trédhearcach. Cheistigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais sé oiriúnacht na MPAanna
mar uirlis chun tacú le cosaint na bithéagsúlachta. Chuir rannpháirtithe ó gach grúpa
fócais béim ar roinnt imní a bhaineann go sonrach leis an earnáil chomh maith le
hábhair imní maidir leis an timpeallacht reachtach agus rialála.
Chomh maith leis na hábhair imní seo, léiríodh dúshláin maidir le leathnú líonra
MPA lena n-áirítear úsáid téarmaíochta, an gá le “páirceanna páipéir” (páirceanna
neamhbhainistithe atá ann ar pháipéar amháin) a sheachaint, comhairliúchán
feidhmiúil, úsáid agus riachtanas fianaise, bainistíocht geallsealbhóirí frithchuimiltí,
acmhainní a sholáthar don phróiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí, an gá le cur
chuige fadtéarmach, an gá le meon aigne a athrú agus difríochtaí uathúla a aithint.

4.3.1

Imní faoi leathnú an líonra MPA

4.3.1.1

An iad MPAanna an freagra ceart?
Chuir roinnt rannpháirtithe i ngrúpa fócais a sé ceist an raibh MPAanna an uirlis
cheart chun acmhainní mara a chosaint.
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“Ní hé [an líonra MPA] an réiteach toisc go bhfuil a fhios agat nach bhfuil
tiománaithe timpeallachtaí muirí táireach nó ró-úsáid acmhainní agus mar sin de
socraithe go spásúil” Rannpháirtí FG6.
Measadh go bhféadfadh MPAanna a bheith níos lú ábhartha maidir le hacmhainní
mara an-soghluaiste a chosaint agus i gcásanna ina bhfuil brúnna trasteorann.
Measadh gur neart agus teorannú tréith spásúil na MPAanna. Measadh freisin nach
raibh sé soiléir conas a ráthódh MPAanna nascacht idir ceantair.
Mhol rannpháirtí amháin i ngrúpa fócais a sé, áfach, go léireofaí an freagra ar cibé
an uirlis oiriúnach iad MPAanna trí athruithe sa timpeallacht:
“Agus, tá a fhios agat, cuirfear na bearta maidir le caomhnú in iúl le cáilíocht an
chomhshaoil agus leis na cúiseanna go bhfuil na bearta i bhfeidhm." Rannpháirtí
FG6.
4.3.1.2

Cén chuma a bheidh ar MPAanna agus conas a rialófar iad?
Ábhar imní a pléadh go coitianta i ngach fócasghrúpa ba ea an chuma a bheadh ar
MPAanna i ndáiríre, conas a rialófaí iad agus cé a mbeadh tionchar ag a
mbainistíocht orthu:
“Mar sin tá a lán imní ann faoi uair amháin a bunaíodh suíomhanna, conas a
bhainistítear iad faoin gcaoi ar féidir le hidirghníomhaíochtaí… tarlú, tá a fhios
agat, leis na suíomhanna sin, cad is gá a dhéanamh. Cad iad na cineálacha
measúnuithe, ach amháin mar sin is dóigh liom gurb iad na príomhchúiseanna
imní iad.” Rannpháirtí FG1.
“Is iad na príomhchúiseanna imní, i ndáiríre, ná conas a théann sé i bhfeidhm ar
úsáideoirí atá ann cheana agus a mhéid atá siad eisiata nó srianta maidir leis an
méid a tharlóidh i ndáiríre laistigh den chrios sin.” Rannpháirtí FG1.
Bhí imní i measc roinnt rannpháirtithe go bhféadfadh an cur chuige a bheith anilroinnte, agus MPAanna á n-ainmniú le haghaidh rudaí éagsúla. Cheistigh na
rannpháirtithe freisin an dtiocfadh na ceantair mhuirí ainmnithe atá ann faoi scáth
líonra MPA amháin. D'ardaigh siad ceisteanna freisin faoin gcur chuige
bainistíochta. An mbeadh tairseacha ann, mar shampla, maidir le gníomhaíocht
bainistíochta?
Mhol níos mó ná rannpháirtí amháin go mbeadh sé luachmhar bainistíocht MPA a
mheas in éineacht le díospóireachtaí faoi leathnú an líonra MPA:
“… Mura n-athróimid ár gcur chuige sa todhchaí ní bheimid ag dul áit ar bith. Ní
sheachadfaidh na MPAanna an méid atá beartaithe acu a sheachadadh agus dá
bhrí sin, sílim go mbeadh sé an-luachmhar breathnú ar an mbainistíocht anois.”
Rannpháirtí FG4.
D'aithin rannpháirtí amháin ar a laghad gur rialachas mór é rialachas MPA do
ghníomhartha caomhnaithe:
“Agus is dóigh liom gur ceist mhór agus caomhnú i gcónaí gach rud a bhaineann
leis an gcaoi a ndéantar iad a struchtúrú, an chaoi a ndéantar iad a bhainistiú, an
chaoi a ndéantar monatóireacht orthu agus ar ndóigh ceannaireacht agus
maoiniú polaitiúil." Rannpháirtí FG7.
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Oscailteacht agus trédhearcacht an phróisis
Chuir na rannpháirtithe imní in iúl maidir le hoscailteacht agus trédhearcacht an
phróisis ainmniúcháin. Braitheadh nach mbeifí in ann rath a bhaint amach mura
dtabharfaí na páirtithe leasmhara go léir in éineacht leis an bpróiseas, go n-urramófaí
agus go n-éistfí leo. Mhol roinnt rannpháirtithe freisin gur cheart roinnt cumhachta a
thabhairt do gheallsealbhóirí sa phróiseas cinnidh:

4.3.1.3

“Ach éisteann tú leo. Cloiseann tú a n-imní, ní bhíonn tú i gcónaí ag coinneáil na
ndaoine go léir sásta an t-am ar fad. Ach bheadh iontas ort an méid daoine a
thagann taobh le taobh." Rannpháirtí FG1.
“… Labhair leis na páirtithe leasmhara go díreach agus fáil réidh leis an eagla sin
mar mura mbeadh go leor freasúra ann." Rannpháirtí FG1.

4.3.2

Imní earnála
Cuireadh imní in iúl d’earnálacha éagsúla lena n-áirítear iascaigh, fuinneamh,
dobharshaothrú, turasóireacht agus áineas, calafoirt agus muiríní, pobail chósta
agus oileáin agus an earnáil chaomhnaithe. Léiríonn na hearnálacha seo éagsúlacht
na rannpháirtithe, ní chiallaíonn sé go bhfuil imní na n-earnálacha eile chomh
tábhachtach ar bhealach ar bith.

4.3.2.1

Fuinneamh
Tá leathnú ar earnáil fuinnimh in-athnuaite mara amach ón gcósta, go háirithe
feirmeacha gaoithe amach ón gcósta, beartaithe le haghaidh uiscí na hÉireann.
Cuireadh imní in iúl nach bhféadfadh gur criosanna gníomhaíochta iad MPAanna
agus an gciallódh sé sin nach bhféadfadh leagan cábla tarlú ar thaobh an MPA:
“Caithfidh gaoth amach ón gcósta a bheith ina cuid an-tábhachtach dár
ndícharbónú an gheilleagair” Rannpháirtí FG6.
“[Maidir leis an] earnáil fuinnimh, is dóigh liom go mbeidh na príomhchúiseanna
imní ar ais faoin gcaoi a ndéanfar iad a shainiú agus a bhfuil ar siúl, na
cineálacha gníomhaíochtaí a cheadófar sna réimsí sin." Rannpháirtí FG1.

4.3.2.2

Iascaigh
Teastaíonn spás muirí ó earnáil na hiascaireachta chun oibriú ann. Cosúil leis an
earnáil fuinnimh, ardaíodh imní faoi na gníomhaíochtaí a bheadh incheadaithe laistigh
de chriosanna ainmnithe:
“Tá imní mhór ar an tionscal go díreach go ndéanfar iad a eisiamh ó 30% den
limistéar muirí timpeall na hÉireann, má thagann clúdach na MPAanna suas le
30%." Rannpháirtí FG1
Ba chúis imní ar leith iad criosanna neamhghabhála agus limistéir ardchosanta:
“Meastar go n-eisiafaí úsáideoirí atá ann cheana. Sílim gurb é sin an imní.
B’fhéidir nach é sin an réaltacht, ach is cinnte gurb é an imní é." Rannpháirtí
FG1.
Má dhéantar soithí a eisiamh ó shuíomhanna, luaigh rannpháirtithe a dhéanann
ionadaíocht ar earnáil na hiascaireachta gur gá a aithint go dtarlóidh díláithriú agus
go gcaithfear pleanáil a dhéanamh dó agus na himpleachtaí sláinte agus
sábháilteachta a admháil.
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Aithníodh, áfach, nach ndéanfar difear do gach iascach ar an mbealach céanna. Mar
shampla, b’fhéidir nach mbeadh díláithriú ina rogha d’iascach pobail oileáin:
“Tá a fhios agat go bhfuil siad ar scála beag agus go bhfuil siad teoranta de réir
na haimsire agus an tséasúir agus ionas nach mbeidh an deis acu bogadh i
bhfad agus iad ag iascaireacht” Rannpháirtí FG3.
Agus freagróidh iascaigh pheiligeacha agus cladaigh ar bhealach difriúil freisin:
“Tá iascaireacht pheiligeach… i gcás go hiomlán difriúil le hiascaigh cladaigh a
rá, a d’fhéadfadh a bheith rathúil laistigh de limistéir mhuirí faoi chosaint. Is dócha
nach bhféadfaimis [iascaireacht pheiligeach] a dhéanamh mar gheall ar na
cineálacha fearas a úsáidtear agus díreach dálaí ginearálta is dócha a bhrúfaí ar
na limistéir mhuirí faoi chosaint a chiallódh gur dócha, is dócha, a bheith eisiata ó
go leor díobh sin.” Rannpháirtí FG7.
Thug ionadaí iascaigh amháin le fios nach iad MPAanna an t-aon bhrú atá ar an
earnáil. Tá feirmeacha dobharshaothraithe á n-easáitiú ag iascaigh cladaigh agus imní
ann faoi leathnú fuinneamh in-athnuaite mara, rud a chiallaíonn go bhfuil iascaigh ag
tosú ag mothú i mboscaí:
“Níl dabht ar bith ach go rachaidh cuid de na tionscadail seo ar aghaidh agus is
léir gur rud maith é, teastaíonn fuinneamh glan, in-athnuaite glas uainn uile, níl
muid ag séanadh sin. Ach tá na tionscadail sin ag dul i ndeireadh na dála chun
an limistéar a mbeidh cead againn iascaireacht a dhéanamh ann a theorannú go
pointe áirithe." Rannpháirtí FG4.
4.3.2.3

Dobharshaothrú lena n-áirítear fómhar feamainne
Phléigh dhá fhócasghrúpa imní féideartha don earnáil dobharshaothraithe. Ardaíonn an
bheirt acu na ceisteanna a bhaineann le leathnú na hearnála agus a mhéid a bheadh sé
sin indéanta laistigh de MPAanna. Dhírigh an dara imní ar an gcóras ceadúnaithe atá
ann, a tuairiscíodh go raibh sé ag feidhmiú go dona. Tugadh le tuiscint go gcuirfeadh
córas ceadúnaithe níos trédhearcaí ar chumas na hearnála oibriú níos éifeachtaí le
MPAanna:
“Is cuma má tá 2% MPA nó 10% nó 30% MPA againn, le haghaidh
dobharshaothraithe nach n-oibreoidh gan cheadúnas dobharshaothraithe feidhmiúil”
Rannpháirtí FG5.

4.3.2.4

Turasóireacht agus Áineas

Níor pléadh imní maidir le turasóireacht agus áineas go forleathan, áfach, chuir grúpa
fócais amháin imní in iúl faoi rochtain ar an ranníocaíocht urthrá agus an dtabharfaí
isteach srianta i dtéarmaí, mar shampla, seoladh ó thrá nó ancaireacht a dhéanamh i
suíomhanna cósta. Tarraingíodh aird ar shampla ón UK:
“Agus tá siad píosa beag níos faide ar aghaidh thall ansin [sa Ríocht Aontaithe]
agus tá rochtain laghdaithe nó scoite amach go hiomlán do roinnt úsáideoirí
áineasa, mar shampla, agus níor ceadaíodh rudaí simplí mar sheoladh ó thrá a
thuilleadh agus ansin ancaireacht i gceantair chósta a raibh cosc tobann air freisin”
Rannpháirtí FG5.
Tugadh faoi deara, áfach, gur cuireadh srianta ar ancaireacht ar ceal i staidéar ina
dhiaidh sin, rud a thug ar an rannpháirtí béim a leagan ar an ngá le bainistíocht
oiriúnaitheach suíomhanna.

53

4.3.2.5

Calafoirt agus muiríní
Ardaíodh impleachtaí do chalafoirt agus do mhuiríní i ngrúpa fócais a cúig. Ba é an
imní ná go gcuirfeadh MPAanna srian ar fhorbairtí atá ann cheana agus atá
beartaithe:
“Tá roinnt suíomhanna curtha in áirithe timpeall na tíre agus timpeall an chósta
agus tá a fhios agat an ndéanfaidh MPAanna an fhorbairt sin go hiomlán
dodhéanta agus mar sin agus ansin, beidh iarmhairt iarmhartach aige ar
dhífhostaíocht an gheilleagair áitiúil agus ní ar an taobh áineasa amháin”
Rannpháirtí FG5

4.3.2.6

Pobail cósta agus oileáin
Craoladh imní do phobail chósta agus oileáin na hÉireann i dtrí fhócasghrúpa ar a
laghad. Mhol rannpháirtí amháin go mbeadh naimhdeas ann i leith MPAanna agus
go gcuireann an plé faoi leathnú na MPAanna teannas isteach i bpobail:
“Mar sin tá eagla ann go bhfuil sé mar chuid de phróiseas corraitheach
fadtréimhseach diúltach a chuireann isteach ar a n-taitneamhacht agus ar a
stíleanna maireachtála." Rannpháirtí FG2
Dúirt duine eile go bhfuil gá le haitheantas níos mó a thabhairt d’oidhreacht
chultúrtha doláimhsithe agus tionchar na MPAanna air seo:
“Níl an Oidhreacht Chultúrtha doláimhsithe ard ar an liosta, ach tá sé antábhachtach do dhaoine, tá a fhios agat, atá ina gcónaí ar na hoileáin Agus an
cineál slí beatha a forbraíodh thar cibé mílaoise, go bhfuil a fhios agat go
ndéantar é a chothabháil agus a chaomhnú." Rannpháirtí FG3
Le go leor pobail oileáin le fáil cheana féin in ainmniúcháin Natura 2000, ardaíodh
imní faoi cad a chiallódh sé seo dá n-iompófaí ina gcriosanna neamhghabhála, go
háirithe i dtéarmaí inrochtaineachta don earnáil iascaireachta. Bhí imní ann freisin
go bhféadfadh MPAanna dul i bhfeidhm ar an ngeilleagar áitiúil agus ar fhostaíocht
dá ndéanfaidís forbairt dodhéanta.
Mhol rannpháirtí amháin go mbeadh ról soiléir ag pobail laistigh dá MPAanna áitiúla:
“Mar sin is dóigh liom go mbeadh úinéireacht an phobail lárnach sílim agus
comhbhainistíocht.” Rannpháirtí FG3.

4.3.2.7

Caomhnú
Cé gur tarraingíodh aird go príomha ar chaomhnú, ardaíodh dhá imní. Ar dtús bhain
le conas a bheadh a fhios agat go bhfuil an 30% ceart d’uiscí na hÉireann á
chosaint agus sa dara háit, cén chuma a bheadh ar reachtaíocht nua agus conas a
chinnteodh sí go ndéanfaí bainistíocht níos fearr ar ghnáthóga.
“Ach tá ceantair ollmhóra ann nach mbeidh ach fíorbheagán gníomhaíochta ag
dul a tharlú… is beag tionchar eacnamaíoch a bheidh ag an ainmniúchán ar
feadh tréimhse an-fhada, ach sin iad na réimsí ina bhfuil an obair is mó le
déanamh, is dócha, maidir le bailiú fianaise. Cén chaoi a bhfuil tú, an bhfuil a
fhios agat go bhfuil an 30% ceart á chosaint agat?" Rannpháirtí FG1

4.3.2.8

Reachtaíocht agus Rialachán
Cé gur pléadh an gá le cineálacha cur chuige ón mbun aníos maidir le bainistíocht
MPA ar fud na ngrúpaí fócais, tarraingíodh aird ar rialachas ón mbarr anuas:
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“Caithfear, dar liom, é a dhéanamh ar leibhéal náisiúnta, ní dóigh liom gur féidir é
a bhriseadh síos go ceantar áitiúil agus caithfear maoirseacht a dhéanamh air
agus ansin caithfear a bheith ann, tá a fhios agat tarmligtear é i dtéarmaí buataisí
ar an talamh." Rannpháirtí FG5
Bhí imní ann faoin gcaoi a n-oibreodh reachtaíocht MPA leis an reachtaíocht atá
ann cheana agus tugadh le tuiscint gur gá aon reachtaíocht a bhaineann leis an
MPA a chomhtháthú le reachtaíocht mhuirí eile atá ar bun faoi láthair, amhail an
reachtaíocht um phleanáil mhuirí. Bhí imní ann freisin faoin tionchar a bheadh ag
aon rialachán MPA ar ghníomhaíocht phleanáilte sa todhchaí:
“Féach conas is féidir iad a rialáil i gceart agus próiseas a dhearadh chun iad a
rialáil i gceart agus ansin córas i bhfeidhm chun gníomhaíocht phleanáilte sa
todhchaí a cheadú." Rannpháirtí FG2

4.3.3

Dúshláin
Pléadh dúshláin leathana do phróiseas leathnú líonra MPA ar fud na ngrúpaí fócais.
Chlúdaigh siad seo téamaí ar nós téarmaíocht an MPA, an gá atá le “páirceanna
páipéir” a sheachaint agus a aithint go mbeidh gach MPA difriúil. Tarraingíodh aird
ar rannpháirtíocht geallsealbhóirí mar dhúshlán ar leith i dtéarmaí a chinntiú nach
feidhmíocht amháin atá i gceist, go bhféadann sé frithchuimilt idir geallsealbhóirí a
bhainistiú agus go bhfuil acmhainní dóthanacha aige chun a bheith éifeachtach.
Measadh go raibh úsáid na fianaise dúshlánach freisin, mar aon leis an ngá le
cuidiú le meon aigne faoi thimpeallacht na mara a athrú. Tháinig cuid de na téamaí
seo chun cinn freisin le linn phlé físeanna na rannpháirtithe don timpeallacht mhuirí.

4.3.3.1

Téarmaíocht MPA
D'aithin dhá fhócasghrúpa go bhfuil téarmaíocht an limistéir mhuirí faoi chosaint, in
ainneoin gur téarmaí í a úsáidtear go domhanda, eisiach agus ionsaitheach fiú.
“Agus an ceann is mó, tá rud éigin a dúirt mé cheana níos luaithe, is é sin go
léiríonn siad cineál imfhálaithe. An fhoirm eisiaimh. Agus mar sin an cheist atá
ann, tá a fhios agat cé hé nó cad atá á eisiamh. " Rannpháirtí FG6.

Mhol rannpháirtí amháin gurbh fhearr an téarma caomhnú ná cosaint:
“… Aontaím le [rannpháirtí eile] Ní maith liom an chosaint focal. Is fearr liom an
focal caomhnú, go bhfuil gá le caomhnú ” Rannpháirtí FG1.
4.3.3.2

Páirceanna páipéir a sheachaint
D'aithin rannpháirtithe an ghrúpa fócais an dúshlán a bhaineann le hainmniú MPA,
in éineacht leis an bpráinn atá leis an líonra MPA a chríochnú. Aithníodh gurb é an
dúshlán is mó, áfach, ná a chinntiú go seachadann MPAanna a gcuspóirí
caomhnaithe trí bhainistíocht éifeachtach. Braitheadh nach gcomhlíonann go leor
MPAanna san Eoraip gealltanas cosanta bithéagsúlachta nó na tairbhí a
d’fhéadfadh a bheith acu d’iascaigh tráchtála earnálacha eile i bpáirt toisc gur
“páirceanna páipéir” iad nach bhfuil in MPAanna ach in ainm, ach nach bhfuil i
bhfeidhm:
“… Mar sin plean bainistíochta dáiríre a bheith agat. Is dóigh liom gur rud é ba
mhaith liom a fheiceáil ag dul ar aghaidh don MPA seo toisc go bhfuilimid faoi
bhrú den sórt sin ceantair a ainmniú. Níor mhaith liom go n-ainmneofaí iad mar
spásanna randamacha, ach plean a chur i bhfeidhm." Rannpháirtí FG1.
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“Ní féidir gur páirceanna páipéir amháin iad agus go bhfuil roinnt rialachán agus
rialuithe feidhmithe i bhfeidhm acu i ndáiríre." Rannpháirtí FG5.
Tarraingíodh aird ar na ceachtanna a foghlaimíodh ón bpróiseas ainmniúcháin MPA
san UK. Ainmníodh MPAanna san UK sular bunaíodh a mbainistíocht. Tugadh le
fios gur chóir go mbeadh díospóireachtaí faoina mbainistíocht ag dul lámh ar láimh
le díospóireachtaí faoi shuíomh MPA mar go dtacóidh sé le dlisteanacht an phróisis,
go háirithe ós rud é go bhfuil leibhéil bhainistíochta an-íseal ag na limistéir mhuirí
faoi chosaint atá ann cheana:
“As an leibhéal bainistíochta an-íseal atá curtha i bhfeidhm go dtí seo i dtéarmaí
na réimsí sin atá ainmnithe agus tá sé ar cheann de na saincheisteanna a
thiocfaidh chun cinn níos déanaí i dtéarmaí dlisteanacht réimsí den sórt sin a
bhunú amach anseo." Rannpháirtí FG2
4.3.3.3

Difríochtaí uathúla a aithint
Agus an bhainistíocht á plé, d’ardaigh grúpa fócais a trí go háirithe an cheist maidir
le conas a bheidh gach MPA difriúil ar go leor bealaí agus mar sin beidh bainistíocht
agus monatóireacht éagsúil ag teastáil ó gach ceann acu. Tugadh le tuiscint go
mbeadh gá le bainistíocht atá curtha in oiriúint do gach suíomh MPA:
“Glacfaidh sceire mór amach ón gcósta i 2000 [méadar] uisce domhain go leor
bainistíochta agus monatóireachta éagsúla ná leaba féar mara gar don
chladach." Rannpháirtí FG3
“Sílim go bhfuil sé tábhachtach nach rachaimid le cur chuige amháin a oireann do
chách agus go ndéantar réimsí éagsúla a chur in oiriúint d’imní ar leith sa suíomh
sin." Rannpháirtí FG3

4.3.3.4

Comhairliúchán Léirithe
Aithníodh gur dúshlán mór i measc na ngrúpaí fócais é a chinntiú go bhfuil na
próisis chomhairliúcháin éifeachtach. In ainneoin na práinne a ainmniú, tugadh le
tuiscint nár cheart an cinneadh MPAanna a ainmniú go lárnach, go gcaithfear cur
chuige cothrom a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh na páirtithe leasmhara go léir
in ann a n-imní a chur in iúl. Níor chóir gur cleachtadh ticbhosca amháin a bheadh i
gceist. Mhol rannpháirtí amháin gur gá go mbeadh cumhacht ag daoine áitiúla cinntí
a dhéanamh, agus ní amháin go rachfaí i gcomhairle leo. Ceapadh go dteipfeadh ar
chomhairliúchán neamhéifeachtach agus tá sé tábhachtach an gá atá leis an
bpróiseas comhairliúcháin a bheith “ceart”.
“Go minic is comhartha é comhairliúchán nó rannpháirtíocht geallsealbhóirí…
cleachtadh bosca a thiceáil. Mar sin déarfainn gurb é an rud is tábhachtaí ná go
n-aithníonn an próiseas maidir le tabhairt chun dromchla, na leasanna éagsúla,
gur comhthéacs an-chumhachtach é seo nach bhfuil geallsealbhóirí uile
comhionann ann. Is é seo an pointe cothromais a rinne mé go bhfuil a fhios agat
go bhfuil i bhfad níos mó acmhainní ag roinnt geallsealbhóirí, a lán níos mó
údaráis ná a chéile agus is rud fíorthábhachtach é an chaoi a dtugann tú aghaidh
ar cheist na cothromais sin.” Rannpháirtí FG6
Moladh amháin a bhí ann saineolaithe a thabhairt isteach a bhfuil taithí acu ar
phróisis chasta comhairliúcháin a dhearadh chun fíor-rannpháirtíocht a chinntiú.
Aithníodh freisin go bhféadfadh sé an próiseas ainmniúcháin a mhoilliú, ach
thabharfadh sé isteach moill inghlactha:
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“B’fhéidir go bhfeictear dó [ainmniú MPA] ar an dromchla gur rud iontach é le
déanamh, ach tá iarmhairtí aige, agus caithfimid féachaint ar na hiarmhairtí sin
go cúramach sula ndéanaimid tiomantas dóibh. Agus má mhoillíonn sé sin nó má
shíníonn sé suas na spriocanna ansin [bheadh] fós go mbeadh. B’fhearr liom a
fheiceáil an ndéanfaí i gceart é." Rannpháirtí FG7.
4.3.3.5

Frithchuimiltí geallsealbhóirí a bhainistiú
Mheas rannpháirtithe an ghrúpa fócais an próiseas comhairliúcháin geallsealbhóirí a
chur i bhfeidhm, ach aithníodh gurb é dúshlán a ghabhann leis ná an chaoi a níoslaghdaíonn an próiseas coinbhleacht agus nach n-ardaíonn sé teannas.
“Ach feicim gurb é an dúshlán an struchtúr sin [rannpháirtíocht geallsealbhóirí],
an struchtúr sin a chur i bhfeidhm agus an dara dúshlán ná coinbhleacht a
íoslaghdú." Rannpháirtí FG2.
“Is é an dúshlán is mó leis seo ná gur próiseas é a chaithfear a dhéanamh le
daoine, seachas le daoine." Rannpháirtí FG2.
Cé gur aithníodh go raibh gá le bheith chomh cuimsitheach agus chomh hoscailte
agus ab fhéidir, admhaíodh freisin gur dúshlán a bheadh ann peirspictíochtaí difriúla
a juggling. Moladh amháin a bhí ann gnóthachain luatha a aithint agus muinín agus
muinín a chothú i measc geallsealbhóirí.
Aithníodh gur dúshlán é guthanna a chothromú, go háirithe nuair a bhíonn grúpaí
brústocaireachta cumhachtacha ag tacú le grúpaí áirithe. Tugadh chun suntais go
mbeadh cúram ag teastáil chun a chinntiú nach cás é go mbuafaidh na daoine a
scairteann os ard.
“Agus feicim gurb é an dúshlán is mó ná dul thar na grúpaí brústocaireachta
móra cumhachtacha atá láidir go leor agus a chasfaidh rud a d’fhéadfadh a
bheith iontach.” Rannpháirtí FG4.
“… Sílim gurb é an dúshlán mór, is dóigh liom, na leasanna éagsúla a éascú, mar
fhuinneamh in-athnuaite in-athnuaite agus limistéir chosanta agus an féidir leis
an mbeirt maireachtáil taobh le taobh” Rannpháirtí FG4.
Tarraingíodh imní freisin faoi mhífhaisnéis agus faoin dúshlán a bhaineann le
hargóintí cothromaithe a chur i láthair:
“Is féidir leis na rudaí seo a bheith dúshlánach i ndáiríre do dhaoine a gcinn a
chur timpeall agus go ginearálta beidh an guth is airde ag an duine a deir an cás
is measa” Rannpháirtí FG5.

4.3.3.6

An próiseas rannpháirtíochta geallsealbhóirí a fhoinsiú
Tarraingíodh aird ar dhúshlán an phróisis rannpháirtíochta páirtithe leasmhara mar
dhúshlán dáiríre agus é a sheachaint mar phróiseas dolúbtha.
“Déarfainn gurb é ceann de na príomhdhúshláin ná acmhainní a sholáthar dó seo
mar chóras mar phróiseas. Ar dtús, na MPAanna a bhunú. "Rannpháirtí FG4.
Aithníodh go mbeidh go leor daoine ag iarraidh guth ag an mbord ach go
bhféadfadh grúpaí a bheith ilroinnte:
“Agus tá a lán againn [slatiascairí áineasa] ann, ach táimid an-ilroinnte… Tá
cúpla eagraíocht againn, ach ní hionann na heagraíochtaí sin agus an tromlach
mór… amuigh ansin ag iascaireacht.” Rannpháirtí FG4
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Tugadh le fios freisin go gcaithfear údarás de chineál éigin a bheith ann chun déileáil
le fadhbanna a thagann chun cinn le linn an chomhairliúcháin agus na céimeanna
ainmniúcháin ina dhiaidh sin:
“Is dóigh liom go bhfuil sé cóir a rá go gcaithfidh sé a bheith ina rud a bhfuil fiacla
air, atá láidir go leor chun déileáil le fadhbanna. Ba mhaith liom smaoineamh go
mb’fhéidir go mbainfí úsáid as na hacmhainní atá ann cheana seachas
comhlacht eile a bhunú le suimeanna móra airgid.” Rannpháirtí FG4.
4.3.3.7

Úsáid fianaise
Tarraingíodh aird ar dhúshlán ar leith sna fócasghrúpaí agus an gá atá leis an
eolaíocht an pholaitíocht a threascairt go raibh sonraí leordhóthanacha ann chun tacú
le hainmniúcháin. Chuir rannpháirtí amháin chun suntais go gcaithfí limistéar na
hÉireann a ainmniú in uiscí na hÉireann agus a limistéar trí huaire níos mó agus go
n-éileodh sé seo go leor sonraí a bhailiú.
“Tá siad i ndáiríre, i ndáiríre, ní mór go mbeadh réasúnaíocht eolaíoch an-láidir
taobh thiar dínn agus ní mór go mbeadh buntáistí soiléire ann dóibh [MPAanna]
freisin." Rannpháirtí FG4
Tugadh le tuiscint go gcuirfeadh an easpa sonraí bunlíne isteach ar an gcumas na
háiteanna cearta a ainmniú agus gur cheart a bheith cúramach agus sonraí á n-úsáid
chun críocha nach raibh siad beartaithe dóibh agus in úsáid tuairim shaineolach:
“Agus ansin tá tuairim shaineolach ann chun tacú leis seo agus aontóinn le
[rannpháirtí eile] nach minic a bhíonn tuairim na saineolaithe bunaithe ar
fhaisnéis leordhóthanach cothrom le dáta." Rannpháirtí FG4
“… Mura bhfuil an eolaíocht á húsáid agat mar a bhí sé beartaithe an eolaíocht a
úsáid, ní bhainfidh tú do chuspóir amach i ndáiríre." Rannpháirtí FG4

4.3.3.8

Dúshlán an meon aigne
Dúshlán breise amháin chun próiseas éifeachtach comhairliúcháin a chinntiú ná an
leibhéal tuisceana atá ag go leor daoine faoi thimpeallacht na mara faoi láthair.
Agus iad ag cur síos ar a bhfíseanna maidir le todhchaí thimpeallacht mhuirí na
hÉireann, d’ardaigh go leor rannpháirtithe sa ghrúpa fócais an gá atá le litearthacht
aigéin a mhéadú (féach freisin cuid 4.1.5). Ceapadh go bhféadfadh easpa eolais
faoi thimpeallacht na mara a chiallaíonn nach bhfuil roinnt páirtithe leasmhara oilte
go maith chun páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin.
“… Na fíordhúshláin… ag dul ar ais go dtí an rud céanna agus ag cruthú
feasachta ar an domhan sin faoi agus… cén fáth go bhfuilimid á dhéanamh seo.
Agus is é sin dúshlán mór ná a chur ar dhaoine a fheiceáil cad atá faoin uisce."
Rannpháirtí FG3
“Bheimis ar bhealach fada chun muintir na hÉireann a chur ar an eolas agus a
threalmhú chun an aigéan a cheiliúradh níos fearr dá mbeadh níos mó eolais
againn faoi. Mar sin go pointe áirithe táimid ag iarraidh ar dhaoine rud éigin a
dhéanamh nach bhfuil siad oilte a dhéanamh agus ba chóir go dtosódh sé sin le
hoideachas bunúsach.” Rannpháirtí FG3
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4.4

Cad é an bealach is oiriúnaí chun líonra MPA a bhainistiú
agus monatóireacht a dhéanamh air?

Figiúr 4: Ábhair a phléigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais maidir leis an mbealach is oiriúnaí
chun líonra MPA a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh air

Rinne rannpháirtithe an ghrúpa fócais roinnt moltaí faoi conas an líonra MPA a
bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh air (Figiúr 4). Ina measc seo bhí
foghlaim ó mhúnlaí MPA in áiteanna eile, a chinntiú go bhfuil na cuspóirí soiléir agus
oiriúnaitheach, agus an gá le monatóireacht éifeachtach. Mhol rannpháirtithe freisin
cé ba cheart a bheith ag plé le bainistíocht, monatóireacht agus forfheidhmiú
MPAanna agus conas ba chóir go mbeadh an próiseas seo trédhearcach agus go
dteastaíonn maoiniú leordhóthanach uaidh. Moladh feabhas a chur ar litearthacht
aigéin mar mheicníocht chun ceannach isteach sa líonra MPA a chinntiú.
4.4.1.1

Ag foghlaim ó mhúnlaí MPA atá ann cheana
D'admhaigh rannpháirtithe an ghrúpa fócais go bhfuil MPAanna feidhmiúla ann in
áiteanna eile ar domhan. Mhol rannpháirtithe ghrúpa fócais 2 go háirithe féachaint le
tíortha eile san Eoraip, go háirithe an Fhrainc agus an tSualainn, chomh maith le
níos faide i gcéin sna SA agus sa Nua-Shéalainn chun ceachtanna a fhoghlaim faoi
na rudaí a d’oibrigh go maith agus faoi na rudaí nár oibrigh.
“Ní gá dúinn na córais a chruthú ón tús. Tá na córais i bhfeidhm cheana féin sa
Fhrainc agus i go leor tíortha ar fud na hEorpa. Tá sé níos éasca rud a chóipeáil
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agus é a tweakáil ná tosú ón tús. Mar sin, ná déanaimis iarracht an roth a
athinsint." Rannpháirtí FG2.
4.4.1.2

Cuspóirí soiléire atá oiriúnaitheach
Téama comónta ar fud na ngrúpaí fócais ba ea an gá le soiléireacht: soiléireacht i
dteorainneacha agus rialacha MPA ionas go dtuigeann úsáideoirí an méid is féidir
agus nach féidir a tharlaíonn laistigh de MPA; soiléireacht i gcuspóirí bainistíochta
ionas go mbeidh sprioc an MPA ar eolas agus gur féidir monatóireacht a dhéanamh
ar an dul chun cinn; agus soiléireacht sa timpeallacht rialála a shonraíonn na rudaí is
gá a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh orthu agus atá furasta le
nascleanúint a dhéanamh. Bhí moltaí ann freisin gur cheart cuspóirí a bheith
intomhaiste agus inoiriúnaithe de réir mar a athróidh dálaí comhshaoil de réir mar a
bheidh riachtanais úsáideoirí:
"Níor chóir go mbeadh sé ró-chasta, tá a fhios agat, níor cheart go mbeadh sé
an-chasta do na daoine atá ina gcónaí ar an talamh cloí le riachtanais MPA."
Rannpháirtí FG3.
“I dtéarmaí an phlean bainistíochta agus an phróisis, dar liom, ba cheart go
mbeadh cuspóirí an-soiléire ann a d’fhéadfadh a bheith intomhaiste." Rannpháirtí
FG1.
“Sílim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach a mheabhrú go mb’fhéidir go
gcaithfidh siad seo a bheith solúbtha toisc go bhfuil na dálaí comhshaoil ag
athrú." Rannpháirtí FG1.
“Déanfaidh timpeallacht rialála shoiléir an saol a éascú do gach duine."
Rannpháirtí FG2.
“Agus, tá a fhios agat, samhail bainistíochta gníomhach chuige seo, a chuirtear
san áireamh, an bhfuil [earnáil] ag iarraidh roinnt [gníomhaíochta] a dhéanamh."
Rannpháirtí FG2.
Moladh freisin, arís, gur cheart bainistíocht an líonra MPA a shruthlíniú le pleananna
eile, mar shampla iad siúd le haghaidh pleanáil spásúlachta mara:
“B'fhéidir leibhéal níos airde bainistíochta, a bheidh in ábhar agus i
gcomhairliúchán nó i gcomhar le pleanáil spásúlachta mara." Rannpháirtí FG2.

4.4.1.3

Cad ba cheart monatóireacht a dhéanamh air
Aontaíodh ar fud na ngrúpaí fócais go mbeadh monatóireacht agus forfheidhmiú
tábhachtach do rath an líonra MPA agus cad a dhéanfadh an líonra a scaradh ó
“pháirceanna páipéir” (féach freisin cuid 4.3.3.2). D'aithin roinnt rannpháirtithe gur
dóigh go mbeadh ilúsáid ag MPAanna agus go gcaithfí bainistíocht chúramach a
dhéanamh ar na húsáideoirí éagsúla laistigh de na MPAanna. Cé gur mhol roinnt
rannpháirtithe go bhfuil gá le comhphlean ar fud MPAanna lena chinntiú go bhfuil a
fhios ag gach duine cad ba cheart nó nár cheart a bheith á dhéanamh acu, mhol
rannpháirtithe eile gur gá an bhainistíocht a chur in oiriúint do gach MPA, i
bhfianaise a gcoinníollacha agus a dtréithe éagsúla (féach freisin alt 4.3.3.3).
Aithníodh go ginearálta go mbeadh an mhonatóireacht casta, ach go gcaithfear an
treoir sin a fhoclaíocht ar bhealach lena chinntiú go bhfuil ciall le monatóireacht (rud
nach amhlaidh i gcónaí leis na coinníollacha pleanála atá ann cheana):
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“Is réimse casta é agus is gá, dar liom, monatóireacht leanúnach a dhéanamh
agus i dtéarmaí MPAanna a bheith oiriúnach agus oiriúnach don fheidhm san
fhadtéarma." Rannpháirtí FG6.
“… Is minic a bhíonn an fhoclaíocht timpeall ar dhálaí monatóireachta agus
pleanála comhshaoil chomh scaoilte nach dtagann aon mhonatóireacht bhríoch
chun cinn." Rannpháirtí FG2.
Moladh ó ghrúpa fócais a haon ba ea príomhtháscairí feidhmíochta a shainiú, mar
aon le hathbhreithnithe bliantúla ar an gcaoi a bhfuil an MPA ag déanamh agus a
bhfuil bainte amach aige. Tugadh le fios freisin gur cheart an mhonatóireacht
feidhmíochta seo a thomhas i gcoinne bunlíne fianaise agus a chur in iúl sna
pleananna bainistíochta:
“Agus na tairbhí agus na cuspóirí, agus an chaoi a bhfuil na cuspóirí á mbaint
amach, á gcur i gcrích i ndáiríre, níl siad á mbaint amach. Tá sé beagnach mar a
theastódh roinnt uaidh, táscaire feidhmíochta éigin chun a thaispeáint go bhfuil
sé ag obair nó nach bhfuil sé ag obair. " Rannpháirtí FG1.
Aithníodh freisin an costas a bhaineann le monatóireacht agus an gá lena aithint cé
ar cheart monatóireacht monatóireachta a dhéanamh:
“Líníocht cé atá freagrach as an monatóireacht agus ansin treoir shoiléir maidir le
cé a mhaoineoidh an mhonatóireacht agus an bhainistíocht toisc go mbeidh sé
costasach." Rannpháirtí FG3.
4.4.1.4

Cuir geallsealbhóirí iolracha san áireamh i mbainistíocht, monatóireacht agus
forfheidhmiú
Maidir le cé atá freagrach as bainistíocht, monatóireacht agus forfheidhmiú, áiríodh ar
mholtaí pobail, earnálacha eacnamaíocha, eolaí, gníomhaireachtaí rialtais chomh
maith le heolaithe saoránach chomh maith le teicneolaíocht (m.sh. satailítí). Bhí
difríocht idir na rannpháirtithe sa chothromaíocht idir na haisteoirí seo agus mhol cuid
acu cur chuige ón mbun aníos, cuid acu ag léiriú cur chuige níos mó ón mbarr anuas,
agus cuid eile sa lár. Mar shampla:
“Glacfaidh an pobal mar choimeádaithe freagracht freisin. Sílim gurb é caomhnú
an phobail an rud is fearr a oibríonn." Rannpháirtí FG7.
“Sílim go bhfuil roinnt samhlacha maithe sa Ghailís, sa Spáinn ina raibh páirtithe
leasmhara áitiúla páirteach iontu, go háirithe iascairí áitiúla maidir le bainistíocht
na gceantar. Ach arís, ní mór don stát tacaíocht a thabhairt dó, tá a fhios agat, ag
acmhainní agus ag maoirseacht agus ag forfheidhmiú, ar ndóigh, is cur amú é."
Rannpháirtí FG4
Ón bpeirspictíocht ón mbarr anuas, bhí imní ann go bhfuil an fhreagracht as an
timpeallacht mhuirí ar leibhéal an rialtais ilroinnte faoi láthair (féach cuid 4.1.3.3
freisin) agus go gcaithfear aghaidh a thabhairt air seo:
“I láthair na huaire, tá sé scaipthe ar fud gníomhaireachtaí agus ranna iomadúla.
Agus mar sin sílim go gcaithfear aghaidh a thabhairt air sin. Tá a fhios agat go
bhfuil cur chuige comhleanúnach ann." Rannpháirtí FG3
Mhol dhá fhócasghrúpa an poitéinseal d’fhorbairt fóraim geallsealbhóirí. Thug
rannpháirtí amháin le fios go bhféadfadh samhail fhéideartha a bheith bunaithe ar na
comhpháirtíochtaí cósta atá á mbunú san UK. Tuairiscíodh gur institiúidí buana iad
seo ina raibh páirtithe leasmhara ar spéis leo an cósta
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Rinne dhá fhócasghrúpa an moladh gur cheart go mbeadh baint ag an tionscal le
monatóireacht MPA agus conas a d’fhéadfadh sé sin tacú le comhlonnú an tionscail
laistigh de MPAanna:
“Tá a fhios agat, in uiscí na hÉireann, sílim go mbeidh, tá sé de dhualgas ar
úinéirí feirmeacha gaoithe monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh ar na
héiceachórais ansin agus arís agus d’fhéadfadh sé ceangal a dhéanamh leis an
gcaoi a bhféadfaimis ligean do cheantair mhuirí chosanta agus gaoth amach ón
gcósta maireachtáil le chéile." Rannpháirtí FG6
Aithníodh tábhacht an fhorfheidhmithe i ngrúpa fócais amháin agus conas is féidir leis
seo monatóireacht a threorú chuig réimsí riachtanas chomh maith le rannpháirtíocht
geallsealbhóirí sna MPAanna a spreagadh:
“Tá forfheidhmiú ríthábhachtach. Maidir liomsa, [agus rannpháirtithe eile] agus
an Cabhlach agus, agus caithfidh na hiascairí iad féin agus riachtanais an
phobail a bheith bainteach le bainistíocht na n-éiceachóras sin.” Rannpháirtí
FG2.
Trédhearcacht agus rannpháirtíocht geallsealbhóirí
Mhol go leor rannpháirtithe sa ghrúpa fócais go mbeadh páirtithe leasmhara san
áireamh, lena n-áirítear pobail sa bhainistíocht agus sa mhonatóireacht.

4.4.1.5

“Féinphóilíneacht, féin-fhorfheidhmiú, féinfhaireachán agus cad atá le déanamh.
Sílim go gcaithfidh sé sin a bheith amhail is gur luaigh duine éigin cineál ón mbun
aníos. Caithfidh daoine ceannach isteach ann. Caithfear iad a dhíol ar an
smaoineamh agus caithfidh siad é a fheiceáil mar thodhchaí dá rannpháirtí féin.”
Rannpháirtí FG4
Bhí imní ann, áfach, nach bhfuil an mheicníocht chun é seo a bhaint amach ar eolas go
fóill:
“Tá an iomarca gníomhaíochtaí ann agus mura mbíonn comhoibriú ann agus cloí
le páirtithe leasmhara chun an MPa a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh
air agus ní fheicim go n-éireoidh leis seo." Rannpháirtí FG7.
“Táimid ag bogadh ó mhúnla muirí an-simplí… go dtí timpeallacht i bhfad níos
casta ina mbeidh athruithe móra againn ar na rialacha a bhaineann le
hiascaireacht, más mar gheall ar Brexit amháin, agus an áit a mbeidh orainn sna
20 bliain amach romhainn gníomhaíochtaí in-athnuaite amach ón gcósta ansuntasach ar siúl. Mar sin caithfimid meicníocht a aimsiú a ligfidh do na
príomhpháirtithe leasmhara go léir labhairt faoi na saincheisteanna éagsúla a
thagann chun cinn ar bhonn leanúnach agus leis an rialtas atá i gceist, agus ní
dóigh liom go bhfuaireamar an mheicníocht sin go fóill." Rannpháirtí FG7.
Cibé meicníocht a cruthaíodh, leag rannpháirtithe an ghrúpa fócais chun suntais go
gcaithfidh sé a bheith trédhearcach:
“Tá sé ríthábhachtach chun córas láidir trédhearcach a fhorbairt chun cinntí a
dhéanamh sa réimse seo chun leibhéal na coimhlinte féideartha a laghdú.”
Rannpháirtí FG2.
Ach thug rannpháirtí amháin le fios go bhféadfadh leasanna geallsealbhóirí a bheith i
réim nó go bhféadfadh sé nach mbeadh an pobal sin feistithe le haghaidh
monatóireachta nó forfheidhmithe éifeachtach:
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“[Caithfimid] a bheith cúramach. Agus seo an áit a bhfuil an mhaoirseacht de réir
mar is gá. Ní mór dúinn a bheith cúramach nach bhfuil cás againn ina mbíonn
grúpaí sainleasa éagsúla ag iarraidh tosaíocht a thabhairt go bunúsach…
acmhainn phoiblí iad féin." Rannpháirtí FG4.
“… Tá go leor cainte ann faoin bpobal áitiúil ach tá a fhios agat go dteastaíonn
institiúidí uait, teastaíonn caidreamh láidir ceangail pobail uait." Rannpháirtí FG6
4.4.1.6

Maoiniú

Rinne rannpháirtithe an ghrúpa fócais rath an líonra MPA a nascadh leis an ngá le
plean maoinithe fadtéarmach leordhóthanach. Bhí imní ann faoi cá as a dtiocfadh
maoiniú agus an gá a aithint go mbeadh rannpháirtíocht geallsealbhóirí sa phróiseas
ainmniúcháin chomh maith le forbairt pleananna bainistíochta costasach (féach freisin
roinn 1.3.3.6)
“… Ach ní dóigh liom gur féidir an méid agus an déine ama a thógann sé
chun rud éigin cosúil le plean bainistíochta a fhorbairt a mheas faoina luach."
Rannpháirtí FG4
Chuir rannpháirtithe an ghrúpa fócais béim freisin ar an ngá atá le maoiniú do
bhainistíocht, monatóireacht agus forfheidhmiú a luaithe a ainmnítear MPAanna:
“Bhuel, luaigh [rannpháirtí eile] faoi na costais a bhaineann le MPAanna a
fhorfheidhmiú, a chosaint agus a bhainistiú. Ba mhaith liom é sin a fheiceáil
mar fhachtóir ollmhór ollmhór i ngach ceann de seo maidir leis an todhchaí a
mheas." Rannpháirtí FG4.
Rinne rannpháirtí amháin trácht ar an teist bhocht maidir le cosaint an dúlra a
mhaoiniú, ag comparáid idir maoiniú do pháirceanna náisiúnta agus luach an
tionscail rásaíochta con. Mhol siad más fíor é seo, go bhfuil roinnt le déanamh fós in
Éirinn maidir le tacú le láithreáin chosanta.
Mhol rannpháirtí eile go bhféadfaí tobhach glas a thabhairt isteach chun tacú le
maoiniú, trína gcuireann na daoine a bhaineann leas as an MPA leis. Tugadh faoi
deara, áfach, má chuirtear bac ar earnáil MPA a úsáid ar bhealach éigin, ní bheidh
siad toilteanach tacú leis an MPA ó thaobh airgeadais.
4.4.1.7

Rannpháirtíocht na nÓg
Saincheist dheiridh a ardaíodh ar fud na ngrúpaí fócais ba ea an gá leis an bpobal
agus go háirithe daoine óga a bheith páirteach ann agus conas is gá é seo a
chomhtháthú sa mhonatóireacht agus sa bhainistíocht (féach freisin rannáin 4.1.5,
4.2.3 agus 4.3.3.8). Aithníodh go mbeadh meicníochtaí éagsúla ag teastáil chun é
seo a dhéanamh ó rannpháirtíocht trí mheáin mheasctha agus le grúpaí éagsúla ó
eaglaisí go scoileanna:
“Sílim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh gné oideachasúil ann do na
MPAanna go léir agus b’fhéidir gur rud é seo ba chóir a scríobh isteach sna
pleananna bainistíochta” Rannpháirtí FG1.
“Ní bheidh an comhshaol ná na meáin nó cuid áirithe den pháipéar Dé
Domhnaigh le léamh ag na maiseanna, nó ag na páistí, agus caithfimid bealach
a oibriú amach chun an obair iontach seo go léir a dhéanamh agus an lucht
féachana mór sin a bhualadh, tabhair leat iad ar bord." Rannpháirtí FG3.
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Liosta na n-eagraíochtaí ar tugadh cuireadh
dóibh páirt a ghlacadh sa phróiseas
comhairliúcháin le páirtithe leasmhara

An Bord Bia
An Bord Iascaigh Mhara
An Bord Pleanála
An Taisce
Grúpa Próiseálaithe Ascophyllum nodosum
Birdwatch Ireland
Athrú de réir Céimeanna
Faire Cósta
Coiste Chearta Cladaí Chonamara
Comhdháil Oileáin na hÉireann
Coimisinéirí Soilse na hÉireann
Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA)
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Rannán na gClár Mara - Mara
An Rannán Beartais agus Bainistíochta Iascaireachta Mara ón Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara
Roinn an Taoisigh
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide & Comhshaoil - Aonad Comhairleach
Comhshaoil
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide & Comhshaoil - An Rannán Gnóthaí
Peitriliam
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide & Comhshaoil - Beartas Straitéiseach
Fuinnimh
Aonad na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta - Oileáin
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta - An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra
An Roinn Cosanta - Aonad Eitlíochta agus Muirí
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - An Rannán Dlí
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil - Reachtaíocht Mara
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil - Pleanáil Mara & Forbairt Beartais
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil - Aonad Comhairleach Uisce
An Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt
An Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt - Garda Cósta na hÉireann
An Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt - Seirbhís Loingseoireachta
Comhpháirtíocht Biospáis Bhá Bhaile Átha Cliath (f/ ch Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath)
EirGrid
Fiontar Éireann
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Coiste PECH Pharlaimint na hEorpa
Cónaidhm Spórt na hÉireann
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
IBEC
Iascaigh Intíre Éireann
Cumann Turasóireachta Eachtraíochta na hÉireann
Cumann Scipéirí Cairte na hÉireann
Líonra Comhshaoil na hÉireann
Cumann Feirmeoirí na hÉireann - Rannóg Dobharshaothraithe
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Cónaidhm na Slatiascairí Mara
Eagraíocht Táirgeoirí Éisc na hÉireann
Cónaidhm Mara na hÉireann
Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
Fóram Iascaigh Oisrí Dúchasacha na hÉireann
Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann
Cumann Oibreoirí Eischósta na hÉireann
Cumann Calafoirt na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Eagraíocht Táirgeoirí Éisc Theas agus Thoir na hÉireann
Eagraíocht Táirgeoirí Éisc Theas agus Thiar na hÉireann
Cumann Surfála na hÉireann
Cónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann
Comhairle Faoi Uisce na hÉireann (CFT)
Grúpa Míolta Móra agus Deilfeanna na hÉireann
Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann
Cumann Fuinnimh Gaoithe na hÉireann
Eagraíocht Iascairí na gCealla Beaga
Foras na Mara
Cumann Tionscail In-athnuaite Mara
Ollscoil Mhá Nuad - An Roinn Tíreolaíochta
Mike Walker (Comhairleoir comhshaoil)
An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta
Cumann Náisiúnta na nIascairí Intíre
Fóram Náisiúnta Iascairí Intíre
Cumann Náisiúnta Gaoithe Eischósta na hÉireann
Coiste Comhairleach Uiscí an Iarthuaiscirt (NWWAC)
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil na Banríona, Béal Feirste - Scoil na Timpeallachta Nádúrtha agus Tógtha
Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Intíre: Thuaidh
Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Intíre: Thoir Thuaidh
Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Intíre: Iarthuaisceart
Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Intíre: Thoir Theas
Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Intíre: Iardheisceart
Fóraim Réigiúnacha Iascaigh Intíre: Thiar
Slatiascaireacht na hÉireann
An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
Seasearch Ireland
Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI)
An Chomhairle Oidhreachta
Údarás na Gaeltachta
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