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Ráiteas Sábháilteachta Mara 

1.1. Réamhrá 

Tá Foras na Mara ag moladh uasghrádú a dhéanamh ag an láithreán tástála ¼ scála 
reatha don fhuinneamh tonnta amach ó chósta an Spidéil, Co. na Gaillimhe. Tá an 
láithreán tástála reatha don fhuinneamh tonnta tar éis bheith ann le deich mbliana 
anuas. Tá teorainn an láithreáin línithe le ceithre mharc príomhairde, agus ceann 
amháin ag gach coirnéal den láithreán tástála. Tá an láithreán tástála marcáilte ar 
gach cairt loingseoireachta mar “láithreán tástála don fhuinneamh aigéin” (Fíor 1). 

 
Beidh an Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnnuaite molta ag an 
ionad ceannann céanna, agus na toisí céanna léi cosúil leis an láithreán tástála atá 
ann. D’ainneoin sin is uile, is amhlaidh a chuirfear tiontairí fuinnimh aigéin agus 
teicneolaíochtaí muirí eile sa láithreán tástála. Is ann go rialta don loingeas domhan-
mhara, soithí iascaigh agus árthaigh fóillíochta timpeall Chuan na Gaillimhe, agus is 
sa chomthéacs sin arb ann d’fhéidearthacht an idirghníomhaithe leis an láithreán 
tástála.  

 
1.2. Tuairisc faoin Tionscadal 

Tá Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnnuaite Chuan na Gaillimhe 
suite ag an láithreán tástála ¼ scála reatha don fhuinneamh aigéin amach ó chósta 
thuadh Chuan na Gaillimhe (Fíor 2). Tá an láithreán tástála suite 2.4km soir ó dheas 
ó shráidbhaile an Spidéil. Tá an Spidéal suite 19km siar ó Chathair na Gaillimhe. 
Tugtar comhardanáidí an láithreáin tástála i dTábla 1 

 

Is ionann achar Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite leis an 
láithreán reatha, ag 37 heicteár agus é suite i ndoimhneacht uisce idir 21 agus 24 
méadar. Síneann sé tuairim 670 m thoir-thiar agus tuairim 560 m thuaidh-theas. 

 

Tá teorainn an láithreáin línithe le ceithre mharc príomhairde, agus ceann amháin 
ag gach coirnéal den láithreán tástála. Suiteáladh cábla teileachumarsáidde 
snáthoptaice agus cumhachta ón láithreán tástála chuig an gcladach i mí Aibreáin 
2015 faoin gCeadúnas Urthrá Uimh. 2014/02786. 

 

Ceadófar leis an uasghrádú d’imlonnú agus tástáil réimse leathan gaireas fuinnimh 
in-athnuaite mhuirí is fréamhshamhlacha, teicneolaíochtaí muirí agus braiteoirí 
núíosacha. Soláthrófar rochtain leis an tsaoráid freisin d'fhaireachlann fo-mhara ina 
ligfear do thaighdeoirí agus d’eolaithe chun taighde a dhéanamh ar an gcomhshaol 
mara. 
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Tábla 1-1: Comhordanáidí Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnnuaite Chuan na 
Gaillimhe 

 

Ionad Domhanfhad Domhainleithead 

1 Thiar Thuaidh 53o  13.90’ THUAIDH 9o  16.15’ THIAR 

2 Thoir Thuaidh 53o  13.90’ THUAIDH 9o  15.55’ THIAR 

3 Thiar Theas 53o  13.60’ THUAIDH 9o  16.15’ THIAR 

4 Thoir Theas 53o  13.60’ THUAIDH 9o  15.55’ THIAR 

 

Táthar ag moladh go bhfeidhmeoidh an láithreán tástála uasghrádaithe ar feadh suas 
le 35 bliain, le gairis ar an láthair ó thráth go chéile ó cheann ceann na bliana.  Is ina 
thrí bheart do thástáil na bhfréamhshamhlacha fuinnimh aigéin a chuirfear struchtúr 
leis an láithreán. Is le haghaidh na Faireachlainne Cábláite agus tionscadal gaolmhar 
é an ceathrú beart. 

 

Bainfidh imlonnú réimse bonneagair thacúil sa láithreán le huasghrádú an 
láithreáin, lena n-áirítear: 

• Eagar fuaime do mhonatóireacht na fuaime fo-uisce; 

• ‘Sea Station’ chun cumhacht a thabhairt do na gairis fhuinnimh aigéin 
agus chun cumhacht a scaipeadh uathu; 

• Baoithe do thástáil na dteicneolaíochtaí mara agus braiteoirí eolaíochta; 

• Baoi Waverider do thoisí toinn; 

• Boinn chomhghlasála modúlacha domhantarraingthe; 

• Éagsúlacht braiteoirí agus uirlisí eolaíochta; 

• Cáblaí lena nascfar na huirlisí, na braiteoirí, agus na gairis fhuinnimh 
aigéin. 

• Marcanna príomhairde uasghrádaithe chun ligean do loingseoireacht 
shábháilte. 

 
Cumasófar les huasghrádú an láithreáin d’uasmhéid trí ghaireas de na cineálacha 
seo a leanas chun imlonnú ag an láithreán tástála ar feadh tréimhse thástála 
nach faide ná 18 mí in aon ásc ar bith: 

• Tiontairí fuinnimh aigéin ag an mbarr; 

• Tiontairí fuinnimh aigéin faoi bhun an bhairr; 

• Tiontairí fuinnimh aigéin ag grinneall na farraige, 

• Fréamhshamhail tuirbíní gaoithe ar snámh; 

• Teicneolaíochtaí mara núíosacha agus braiteoirí eolaíochta. 
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1.3. An Comhshaol Reatha 

1.3.1. Réamhrá 

Tugtar eolas ginearálta sa chuid seo ar an gcomhshaol reatha sa cheantar 
maidir leis an loingeas agus an loingseoireacht. 

 
1.3.2. Calafort & Cuanta 

Áirítear leis na calafoirt is gaire don láithreán tástála calafort tráchtála na Gaillimhe 
soir agus an cuan iascach ag Ros a’ Mhíl siar, faoi mar a thaispeántar i bhFíor 3. 
Baineann soithigh neamhiascaigh leas as Ros a’ Mhíl freisin agus iad ag obair ón 
gcalafort, agus na báid farrantóireachta isteach go dtí na hOileáin Árann. 

 

Tá líon mór cuanta, céanna agus fánán ann freisin breactha ar feadh an chósta sa 
cheantar. Baineann soithí iascaigh níos lú, árthaigh fóillíochta agus báid 
farrantóireachta beaga ag fónamh do na hoileáin leas as roinnt acu siúd. Tugtar ionaid 
na saoráidí ina dtéitear i mbeart i bhFíor 4. 
 

1.3.3. Bearta Ródúcháin 

Tá dhá scéim scartha tráchta ann don loingseoireacht i gCuan na Gaillimhe, ar 
chósta theas Chuan na Gaillimhe, faoi mar a thugtar le fios in Earráid! Níor 
aimsíodh an fhoinse tagartha. Ní foláir do gach soitheach a thagann isteach agus a 
imíonn ó chalafort na Gaillimhe na scéimeanna úd a leanúint. 

 
1.3.4. Áiseanna Loingseoireachta & áiseanna loingseoireachta eile 

Is ann do roinnt AtoN, tithe soilse, baoithe marcála agus soilse loingseoireachta eile 
i bhfoisceacht an láithreáin tástála i gCuan na Gaillimhe faoi mar a thaispeántar i 
bhFíor 6. 

 
1.3.5. Raiceanna 

Tugadh faoi deara i bhfardal na long báite ceithre shoitheach bheith caillte gar don 
Spidéal. Níor tugadh faoi deara aon fhianaise i leith aon cheann de na soithí úd ná 
dá n-iarsmaí i bhfoisceacht ionad an láithreáin tástála. Níl aon taifead sna 
cairteanna aimréalachta gar d’ionad an láithreáin tástála de raiceanna bheith i 
láthair. 

 
1.3.6. Bonneagar Ola & Gáis 

Níl aon bhonneagar ola agus gáis sa cheantar mórthimpeall ionad an 
láithreáin tástála. 

 
1.3.7. Gníomhaíocht Dreidireachta 

Níl aon ghníomhaíocht dreidireachta sa cheantar mórthimpeall ionad 
an láithreáin tástála. 
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1.3.8. Limistéir Freachnaimh 

Níl aon limistéir freachnaimh sa cheantar mórthimpeall ionad an láithreáin 
tástála. 

 
1.3.9. Bataiméadracht 

Cuimsíonn an comhshaol glactha ag an láithreán tástála 0.375km2 ina achar, 2.4km 
soir ó dheas ó Ché an Spidéil i ndoimhneacht uisce idir 20-25m (Fíor 7). Is cuibheasach 
comhréidh agus lom é grinneall na farraige ag an láithreán tástála. Cuimsíonn an 
gheomhoirfeolaíocht i bhfoisceacht dhíreach an láithreáin tástála sceireacha 
carraigeacha ó thuaidh, ar feadh chósta Chonamara. Is gainmheach de ghnáth é 
grinneall na farraige ó dhoimhneacht 10m ag síneadh ó dheas. 

 
1.3.10. Tailte Iascaigh 

Is ar feadh chladach thoir thuaidh Chuan na Gaillimhe a tharlaíonn an chuid is mó 
de na gníomhaíochtaí iascaigh (an potú den chuid is mó). Taispeántar 
leithdháileadh na ngníomhaíochtaí iascaigh agus uisceshaothraithe i gCuan na 
Gaillimhe i bhFíor 8. 

 

Cuirtear iarracht mhór shéasúrach san iascach san fharraige amach ó na 
Forbacha agus ón Spidéal lena mbaineann roinnt bád (6 - 10m ar fhad). 
Cuirtear na potaí ar feadh limistéar carraigeacha agus thar stráicí gainimh i 
ndoimhneacht uisce suas chuig 22m, go hiondúil i sraitheanna 20-30 pota. 
Oibrítear idir 200 agus 500 pota ó gach aon soitheach. Bíonn na soithí 
lonnaithe ag an Spidéal agus ag Bearna, agus is baill iad an chuid is mó de na 
hiascairí de Chumann Iascairí Cladaigh Chuan na Gaillimhe (CICCG). 

 

Tarlaíonn an t-iascach séaclaí go hiondúil ag deireadh an fhómhair, sa gheimhreadh 
agus san earrach, agus bítear ríghníomhach ina bhun idir míonna Lúnasa agus 
Eanáir. Druidtear an séasúr d’iascach séaclaí thar thréimhse thrí mhí idir Bealtaine 
agus Lúnasa. Is iondúil gurb i míonna an tsamhraidh idir Meitheamh agus Deireadh 
Fómhair a dhéantar an t-iascach do ghliomaigh agus luaineacháin, gan aon séasúr 
druidte do ghabháil na speiceas úd. 

 

Is i míonna an tsamhraidh ó bháid bheaga cois cladaigh agus ón gcladach féin a 
dhéantar an t-iascach líne don ronnach agus mangach ag ionaid éagsúla idir na 
Forbacha agus an Spidéal. Baintear úsáid as traimlí (líontán le hancaireacht don 
ghrinneall) i roinnt bás cois cladaigh chun ballach, mangach agus portán inite a 
ghabháil thar na sceireacha carraigeacha. 

 

Déantar roinnt trálaeireachta grinnill teoranta don chloicheáin bhá Bhaile Átha Cliath 
(Nephrops norvegicus) agus do speicis éisc ghrinnill ar nós leathóg, cadóg agus trosc ó 
líon beag trálaeirí (10 go 15) siar go díreach ón láithreán tástála. Oibríonn trálaeirí 
níos mó ó thráth go chéile níos faide siar san fharraige níos doimhne amach ó 
Indreabhán agus i gcodanna lárnacha amach i gCuan Seachtrach na Gaillimhe. 
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1.4. Trácht Muirí 

Áirítear leis an measúnú ar thrácht muirí gach cineál soithigh a fheictear sa 
cheantar. Glactar san áireamh leis na hathruithe séasúracha sna patrúin tráchta 
agus sna hoibríochtaí iascaigh. 

 

An trácht thar an léaslíne 10 muirmhíle, 10 MM, ó shuiteáil éigin amach ón gcósta; ní 
hiondúil go meastar aon tionchar bheith aige ar an tsuiteáil chéanna ná aon tionchar 
bheith ag an tsuiteáil airsean. I bhfianaise an méid sin, is amhlaidh dá réir arb iondúil 
go mbíonn an anailís tráchta teoranta don cheantar laistigh de gha 10 MM ón 
láithreán. 

 

Roghnaíodh teorainn ní ba lú dá measúnú i dtaca le Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnnuaite Chuan na Gaillimhe. Bíonn gach trácht muirí a fhéadann 
idirghníomhú go féideartha leis an láithreán tástála srianta idir cladaigh thuaidh agus 
theas Chuan na Gaillimhe, ar fad tuairim 5 MM é. 

 

Cuimsíonn an Limistéar Inspéise mar a ndearnadh an measúnú tráchta íosfhad 5 
MM ó phointe ar bith ar theorainn an láithreáin tástála faoi mar a thaispeántar i 
bhFíor 9. 

 
1.4.1. Córas Sainaitheanta Uathoibríche (CSU) 

Cumasaítear soithí agus an stáisiúin chladaigh an Gharda Cósta leis an CSU chun 
faisnéis a tharchur agus a aimsiú maidir le haitheantas, suíomh, cúrsa agus luas 
soithí. Is thar an raidió VHF a chraoltar tarchur agus faisnéis CSU, agus bíonn sé ar fáil 
saor in aisce dóibh siúd le trealamh monatóireachta CSU. Cuirtear an CSU go 
héigeantach ar shoithí tráchtála ar mó ná 300 olltonna iad, ach is féidir le hárthaigh 
bheaga é a úsáid mar ghné sábháilteachta breise. 

Is modh fíorchruinn é an CSU chun ionad soithigh a bhrath agus chun a cheann scríbe 
a rianú. Ní raibh aon srian leis an raon ó Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus 
In-athnnuaite Chuan na Gaillimhe ónarbh fhéidir sonraí CSU a thaifeadadh, agus is 
amhlaidh dá réir a bhíonn rianta soithigh arna dtaifeadadh leis an CSU ar fáil don 
Limistéar Inspéise iomlán timpeall an láithreáin tástála agus thairis sin. Ba é an Garda 
Cósta a sholáthair na sonraí CSU. 

 

Rinneadh anailís ar na sonraí CSU do mhíonna Eanáir 2013, Iúil 2013, Eanáir 2014 agus 
Iúil 2014. Nochtar i bhFíor 10 agus i bhFíor 11 gach suíomh soithigh CSU arna n-aithint 
i rith mhíonna an gheimhridh ó Eanáir 2013 agus Eanáir 2014 faoi seach, le dathchódú 
ag an dá mhí bunaithe ar chineál an tsoithigh. Nochtar i bhFíor 12 agus i bhFíor 13 
gach suíomh soithigh CSU arna n-aithint i rith mhíonna an tsamhraidh i mí Iúil 2013 
agus Iúil 2014 faoi seach, le dathchódú ag an dá mhí bunaithe ar chineál an tsoithigh. 

 

Is soiléir ó shonraí CSU d’Eanáir 2013 agus Eanáir 2014 i bhFíor 10 agus i bhFíor 11 
gurb é trácht tancaeirí agus lastais atá i mórchuid an tráchta trí Chuan na Gaillimhe, 
ag gluaiseacht isteach agus amach ó Chalafort na Gaillimhe in éineacht le soithí 
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iascaigh. 
 

Feictear éagsúlacht níos mó i míonna samhraidh Iúil 2013 agus Iúil 2014 (Fíor 12 
agus Fíor 13) de ghníomhaíocht soithí i gCuan na Gaillimhe, lena n-áirítear 
gníomhaíocht mhéadaithe ag soithí seoltóireachta. 

 

Ní raibh ach soitheach amháin de chineál ar bith ann a d’idirghníomhaigh sa 
gheimhreadh agus sa samhradh le limistéar an láithreáin tástála. B’in é soitheach 
taighde Fhoras na Mara an RV Celtic Voyager a bhí i mbun oibríochtaí sceidealaithe 
údaraithe do chothabháil ag an láithreán tástála. Choinnigh gach soitheach i gCuan 
na Gaillimhe amach ó na marcanna príomhairde lenar líníodh teorainn limistéar an 
láithreáin tástála. 

 
1.4.2. Córas Monatóireachta Soithigh (CMS) 

Is córas é an Córas Monatóireachta Soithigh (CMS) ina bpróiseáiltear faisnéis a 
thugtar ó shoithí iascaigh cláraithe in Éirinn trí leas a bhaint as cumarsáid satailíte 
ar bord maidir lena suíomh, iarracht agus gabháil. Bíonn córas CMS ag gach 
soitheach iascaigh thar 12 méadar. 
 
Baintear leas go príomha as na córais úd sa Lárionad Monatóireachta Iascaigh 
(LMI), ar bhord longa na Seirbhíse Cabhlaigh agus ar bhord Aerárthaí Patróil Mhuirí 
an Aerchóir agus iad i mbun dualgas cosanta iascaigh. 

 

Suiteáladh an Córas Monatóireachta Soithigh a bhíonn in úsáid ag an Lárionad 
Monatóireachta Iascaigh ar dtús thiar sa bhliain 2000, agus tugtar taispeáint 
fhísiúil ar gach soitheach iascaigh ann. Bíonn tuairim 400 soitheach gníomhach 
in uiscí na hÉireann gach lá. 

 
Ba í Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann a sholáthair na sonraí CMS, agus ba é Foras na 
Mara a phróiseáil iad i gcomhréir leis na modhanna a imlíníodh in Gerritsen agus 
Lordan (2014). Comhiomlánaíodh sonraí CMS ar ghreille 0.010 céim domhanfhaid x 
0.005 céim domhainleithid thar an tréimhse idir na blianta 2006-2014 chun meán 
bliantúlaithe a léiriú den ghníomhaíocht iascaigh i gCuan na Gaillimhe le deich 
mbliana anuas. 

 

Ba mhar chuid den mheasúnú a breithníodh an ghníomhaíocht iascaigh (Fíor 14) 
agus an t-achar sreafa (Fíor 15) i gCuan na Gaillimhe. Taispeántar sa dá thacar 
sonraí nach raibh aon idirghníomhú idir gníomhaíocht soithigh iascaigh laistigh de 
na teorainneacha línithe de limistéar an láithreáin tástála. 
 

1.5. Measúnacht Priacail 

Tásctar leis an measúnú ar thrácht muirí gar don láithreán gur chuibheasach ard í an 
ghníomhaíocht loingis i gCuan na Gaillimhe, ach gur chloígh gach soitheach ag 
gluaiseacht trí Chuan na Gaillime leis an scéim mharcála príomhairde lenar cuireadh 
in iúl na bealaí loingseoireachta sábháilte timpeall limistéar an láithreáin tástála. 
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Sloinntear i dtreoir Roinn Trádála agus Tionscail (RTT) na Ríochta Aontaithe maidir le 
measúnú priacail loingseoireachta d’fheirmeacha gaoithe amach ón gcósta go mba 
cheart go mbeadh raon feidhme agus doimhneacht aon mheasúnaithe priacail, in 
éineacht leis na huirlisí agus na teicníochtaí a theastaíonn chun é sin a bheartú, i 
gcomhréir le scála na forbartha agus le méid na bpriacal. 

 

Is mar thoradh ar an méid úd ar ‘forbairt ar scála beag gan mórán priacail ... forbairt i 
limistéar mar arb íseal iad na priacail fhéideartha, agus/nó forbairt ar scála beag’ atá i 
bhforbairt Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe, ar na cúiseanna seo a leanas: 

• ionad an láithreáin tástála ar chladach thuaidh Chuan na Gaillimhe 
lasmuigh de na bealaí loingis tráchtála; 

• an láithreán tástála bheith ann le deich mbliana anuas; 

• fios i leith ionad an láithreáin laistigh den phobal iascaigh áitiúil; 

• an scéim mharcála príomhairde lena dtásctar bealaí chonair shábháilte 
timpeall an láithreáin tástála; 

• áireamh an láithreáin tástálaar gach Cairt Aimréalachta chun críocha 
loingseoireachta/ 

 
Is iad na priacail a bhaineann le hoibriú an láithreáin tástála nuair a bhíonn na 
tiontairí fuinnimh ar an láithreán ná: 

• An baol go rachaidh soitheach faoi stiúr sa mhullach ar ghaireas ar an 
láithreán; 

• An baol go rachaidh soitheach gan bheith faoi stiúr nó ar síobhadh sa 
mhullach ar ghaireas ar an láithreán; 

• An baol go rachaidh cábla fo-mhara i bhfostú ar threalamh iascaigh á 
tharraingt ag soitheach, ar cúis leis an soitheach a chur go tóin poill nó chun 
iompú béal faoi; 

• Baol chliseadh na múrála ag gaireas ar cúis leis imeacht ón láithreán 
tástála amach ar an bhfarraige oscailte; 

• Baol tionóiscí de bharr aistriú chuig/ó shoitheach seirbhísithe do ghaireas ar 
an láithreán óna dteastódh freagra SAR; 

• An baol go dteastódh SAR agus / nó freagra éigeandála ó shoitheach 
seirbhíse éigin; 

• An baol go gcaithfí duine éigin a tharrtháil ón bhfarraige. 

 
1.6. Bainistiú láithreáin 

1.6.1. Réamhrá 

Oibreofar Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnnuaite Chuan na 
Gaillimhe i gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe. Tá an córas 
creidiúnaithe chuig ISO 9001 (Cáilíocht), ISO 14001 (Comhshaol), agus OHSAS 18001 
(Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde). 
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 Tá an Córas Bainistíochta HSEQ bunaithe ar Shláinte agus Sábháilteacht Cheirde Bsi, 
ar na Caighdeáin Idirnáisiúnta ISO um Chórais Bhainistíochta Cáilíochta agus 
Comhshaoil, ag tabhairt san áireamh na Treoirlínte Sláinte agus Sábháilteachta molta 
um Fhuinneamh Gaoithe Amach ón gCósta agus Mara; na rialacháin, cóid agus 
treoirlínte  Idirnáisiúnta agus Náisiúnta um shábháilteacht mhuirí agus comhshaoil. 

 

Baineann na codanna seo a leanas leis an gCóras Bainistíochta HSEQ: 

• Ciseal 1 Tuairiscítear sa Lámhleabhar an Córas Bainistíochta HSEQ, i dtrí Chuid 
A, B & C. 

o Cuid A: Beartais, Riarachán agus Bainistiú Priacail. 

o Cuid B: Bainistiú Tionscadail HSEQ. 

o Cuid C: Guaiseacha agus Gníomhaíochtaí Amach ón gCósta agus Cois 
Cladaigh. 

• Ciseal 2 Nósanna Imeachta na Cuideachta a Mhionsonraítear sa Lámhleabhar. 

• Ciseal 3 Clárú Measúnachtaí Priacail, Ráiteas Modha. 

• Ciseal 4 Clárú Foirmeacha. 

 
1.6.2. Bainistiú Láithreáin 

Glactar san áireamh sna socruithe bainistíochta láithreáin leanúnacha an t-éileamh go 
dtugtar aghaidh ar shaincheisteanna ar nós: 

• Rianú pearsanra idir soithí agus ceantair chladaigh; 

• Sealobair, agus b’fhéidir an obair aonair; 

• Obair bhaile, lena n-áirítear an t-éileamh chun bealaí rochtana glana a 
chothabháil, agus diúscairt dramhaíola ag an gcomhéadan cladaigh; 

• Stóráil agus gluaiseacht ábhar, b’fhéidir lena n-áireofaí úsáid limistéar 
stórála sealadacha; 

• Cothabháil agus slándáil suíomhanna nódacha sonraí mar a dtagann cáblaí i 
dtír; 

• Cothabháil agus slándáil trealaimh naisc shonraí RF fadraoin agus 
ceangal leathanbhanda; 

• Freagairt do dhoineanna, lena n-áirítear stoirmeacha agus coiníollacha 
geimhriúla; 

• Práinnfhreagairt éigeandála, maidir le teagmhas éigin sa chalafort ar an 
láithreán amach ón gcósta, nó teagmhas éigeandála seachtrach éigin. 

 
Beidh a gcórais bhainistíochta sábháilteachta féin ag na calafoirt agus ag na 
conraitheoirí bunaithe ar an gcladach; teastaíonn cáipéisí idirnasctha chun an 
comhéadan le córais oibreora OREI a bhainistiú, sa ghnáthoibriú agus in imthosca 
éigeandála. Cuirfear socruithe comónta i dtoll a chéile do bhainistiú cuairteoirí agus 
conraitheoirí nach gnách dóibh bheith ar an láithreán, ar nós sainteicneoirí 
deisiúcháin. 
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Feidhmíonn feidhmeanna comhordaithe mara na nÚdarás Cuain eochair-ról um 
bainistiú úsáid an chalafoirt. Áirítear leis sin pleanáil gach gluaiseacht soithigh, i 
gcomhar le haon chonraitheoirí tógála / oibríochtaí saoráide calafoirt nuair a bhítear 
ag pleanáil an tacaíocht lóistíochta, lena mbainfeadh rialú Córas Tráchta Soithigh 
(VTS) nó na Máistrí Cuain agus na píolótaí a rialaíonn gluaiseachtaí soithí mar a n-
oibríonn na húdaráis cuain córais mar sin. Bíonn dualgas reachtúil ar na Máistrí Cuain 
chun trácht a stiúradh laistigh de theorainneacha a gcalafoirt, agus bíonn an ceart 
acu dá réir chun treoracha a thabhairt do shoithí. 

 

Bíonn oibleagáid dhlíthiúil leis an bhfreagracht as bainistiú an láithreain tástála 
fuinnimh mhara chun a chinntiú go bhfógraítear na hathruithe pleanáilte don 
láithreán chuig na húdaráis a bhíonn freagrach as marcanna loingseoireachta lena n-
áirítear soilse foláirimh loingis. 

 

I bhfianaise réimse leathan na riachtanacs agus na mbeart maolaithe 
comhghaolmhar, baineann tairbhe leis an gcomhrá luath leis na húdraráis chalafoirt, 
leis na húsáideoirí reatha, leis na conraitheoirí cladaigh agus leis na hionadaithe don 
lucht saothair chun oibríochtaí sábháilte agus éifeachtúla calafoirt a bhunú. 

 
1.6.3. Priacal & Guaiseacha 

Glacann SmartBay le prionsabail agus le cleachtadh an Bhainistithe Priacail. Is éard is 
cuspóirí an Chórais Bhainistíochta HSEQ ná chun sábháilteacht cois cladaigh agus 
amach ar farraige a chinntiú, cosc an ghortaithe do dhaoine nó cailliúint na beatha, 
agus cosc na díobhála don chomhshaol agus don mhaoin. 

 

Tá nósanna imeachta Chórais Bhainistíochta HSEQ bunaithe ar Chórais 
Sábháilte Oibre lena n-áirítear: 

• Inoibritheacht Guaise (HAZOP); 

• Sainaithint Guaise; 

• Measúnacht Priacail; 

• Rialuithe bainistíochta priacail lena n-áirítear Ceadanna chun Oibre; 

• Ráitis Modha; 

• Tuairisciú Tionóisce / Teagmhais Chontúirtigh; 

• Fiosrúchán um Thionóisc / Theagmhas Contúirteach agus bearta 
ceartaitheacha; 

• Iniúchtaí, Imscrúduithe agus Athbhreithniú; 

• An Feabhsúchán Leanúnach tríd an Monatóireacht, Anailís agus Beart 
Coisctheach; 

• Úinéireacht ag gach pearsanra tríd an rannpháirtíocht agus an 
gcomhairliúchán; 

• Comhlíonadh le gach rialachán, cód agus treoirlíne de chuid an tionscail; 
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Is éard is cuspóir leis an mBainistiú Priacail ná chun an priacal a laghdú, a dhíothú nó 
a aistriú ach guaiseacha a aithint, na hiarmhairtí leo a mheasúnú, dóchúlacht agus 
cinntiú na rialuithe lena laghdaítear, lena ndíothaítear agus lena laghdaítear na 
priacail do leibhéil inghlactha do ghníomhaíochtaí gnó lena ndéanamh go sábháilte 
agus gan dochar don chomhshaol. 

 

Déantar Measúnachtaí Priacail (MP) chun críocha an priacal dá fhostaithe agus do 
pháirtithe leasmhara eile a laghdú. Déantar na Measúnachtaí Priacail i gcomhréir le 
nósanna imeachta mionsonraithe. Athbhreithnítear Measúnachtaí Priacail Ábhartha 
roimh gach gníomhaíocht mar a n-aithnítear priacail don tsláinte agus don 
tsábháilteacht dhaonna nó díobháil don chomhshaol. Bunaítear an inniúlacht chun 
MP a chomhlíonadh ar an saineolas atá ann i láthair na huaire ag gach leibhéal, a 
tugadh ar aghaidh trí phróiseas meantóireachta; is féidir le haon bhall foirne inniúil 
iad a chomhlánú agus is féidir leis an mbainisteoir iad a fhormheas nó a údarú. 
D’fhéadfadh tuilleadh oiliúna sa limistéar seo bheith de dhíth de réir mar a thagann 
éabhlóidiú leanúnach ar na córais sábháilteachta. 

 

Déantar agus nuashonraítear staidéir Inoibritheachta Guaise ar láithreáin tástála, 
agus na próisis a bhaineann le tionscadail chun críocha aithint na nguaiseacha a 
bhaineann le bainistiú agus cothabháil fhoriomlán na láithreán mara agus lena n-
oibriú. Soláthraítear le hanailís ó na torthaí faisnéis úsáideach sa phróiseas 
Sainaitheanta Guaise (HAZID). 

 
Is bunchuid d’aon Mheasúnacht Priacail OH&S é an próiseas Sainaitheanta Guaise nó 
“HAZID”, ina n-aithnítear guaiseacha a d’fhéadfadh bheith ina gcúis díobhála. 
Aithnítear na guaiseacha a bhaineann le gach céim de phróiseas oibre agus trasuitear 
isteach sa Mheasúnacht Priacail ábhartha iad. Déantar gach guais a mheasúnú dá 
hiarmhairt, dá géire, dá dóchúlacht agus do na rialuithe reatha. Tá sé tábhachtach 
nach gcuireann gníomhaíochtaí eile isteach ar an obair atá ceaptha, agus guaiseacha 
breise á gcruthú dá mbarr. Déantar measúnacht priacail freisin i leith na gcoimhlintí 
féideartha úd, agus ba chóir go bhfaighfí bealaí malartacha chun saothar a stiúradh 
murar féidir na guaiseachas breise a dhíothú ná a rialú. 

 

Forbraítear Ráitis Mhodha do ghníomhaíochtaí oibre i rith an phróisis Phleanála 
Tionscadail agus i gcomhair gníomhaíocht ar bith mar ar aithníodh Guaiseacha. 
Cuirtear an Ráiteas Modha i bhfoirm cáipéise agus tacaítear leis tríd an HAZID, trí 
Mheasúnachtaí Priacail agus Ceadanna chun Oibre de réir mar is gá. Is é an Ráiteas 
Modha an bunús don “Chaint Bhosca Uirlise” a dhéantar idir na daoine a mbíonn 
baint ghníomhach leo ann, na maoirseoirí agus aon chonraitheoirí agus aon duine eile 
a fhéadann bheith gafa le gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh bheith i gcoimhlint leis an 
saothar ar a gcuirtear síos sa Ráiteas Modha. 

 

Déantar cnámha scéil éigeandála féideartha a anailísiú mar chuid de phróisis 
bhainistíochta priacail an eagrais. Féadtar deiseanna a sholáthar le hathbhreithniú ar 
na guaiseacha nó imthosca féideartha óna bhféadfadh éigeandáil teacht chun 
teagmhas éigin a chosc nó chun na hiarmhairtí de a mhaolú ar a laghad tríd an 
ullmhacht fheabhsaithe agus na bearta freagartha araon. 
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Agus na rialuithe do dhíothú nó laghdú an phriacail á measúnú mar a bhféadfadh 
éigeandáil teacht mar thoradh ar na hiarmhairtí is amhlaidh a chuirtear na torthaí 
chun feidhme an Ráitis Mhodha agus na bpleananna teagmhais éigeandála faoi seach, 
agus ba cheart dá réir go n-éireodh an córais sábháilte oibre a spreagtar ina gcórais 
éifeachtacha chun an priacal a mhaolú mar chuid den timthriall HSEQ 

 
1.6.4. Soithí 

Ní foláir sula dtarlaíonn aon oibríocht lena mbaineann soithí go ndéantar imscrúdú 
réamh-thurais mhara ar an soitheach. Bíonn roinnt cuspóirí le gnóthú i rith an 
imscrúdaithe sin, lena n-áirítear: 

• Cáipéisíocht an tsoithigh; 

• Turas sábháilteachta; 

• Ionduchtúchán, faisnéisiú éigeandála lena n-áirítear fearais sábhála 

beatha agus córais aláraim dóiteáin; 

• Sna soithí níos lú, .i. faoi bhun 15 méadar ar fhad, ceadaítear an VHF, 

na múchtóirí dóiteáin, an EPIRB agus an SART, mar a bhféadfadh 

cúnamh bheith dhíth le linn éigeandála; 

• Imscrúdú ar threalamh an tsoithigh a d’fhéadfadh bheith de dhíth i 

gcomhair taisc éigin agus na coinníollacha úsáide; 

• Imscrúdú ar choinníollacha oibre; 

• Faisnéisiú Bosca Uirlise le criú an bháid, chun na tascanna ceaptha a 
chumhdach; 

• Plé an phlean do ghabháil an bhealaigh leis an Máistir/Scipéir; 

 
Ní bhainfear leas as soithí nach bhfuil comhlíontach agus nuashonraithe go 
hiomlán lena ndeimhniúcháin rialaitheacha agus lena gcaighdeáin mhuirí is 
infheidhmithe. 

 

Iarrtar cáipéisíocht nuashonraithe ar bhonn bliantúil do bháid phaisinéirí as a 
mbaintear leas mar bháid oibre agus d’aicme báid ar bith eile suas le 24 méadar. Is ar 
scarbhileog a chothabháiltear an deimhniúchán don bhád oibre, le tacaíocht ó 
cháipéisíocht scanacháin/grianghraif lena n-áirítear na nithe seo ar a laghad (más 
ábhartha): 

 
• Deimhniúchán “Ceadúnais” um Shábháilteacht Paisinéirí faoi na Rialacháin 

um Loingeas Ceannaíochta (Bád Paisinéirí) 1 a thaispeántar ar bord le dáta 

éagtha nach faide ná 2 bhliain é. Is cion coiriúil é chun bád paisinéirí a 

oibriú gan cheadúnas. Caitheann duine údaraithe na báid phaisinéirí a 

imscrúdú thar ceann Oifig Suirbhéireachta Mhuirí DTTAS na hÉireann; 

• Deimhniú Ualachlíne, lena n-áirítear ceangaltais saorbhoird agus 
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suirbhéireachta cobhsaíochta sláine; 

• Deimhniú Árachais i ndáil le gortú, cailliúint nó damáiste do phaisinéir nó 

maoin ar an soitheach, nó do dhuine nó maoin éigin nach bhfuil ar an 

soitheach, arb éard oibriú an tsoithigh is cúis nó is cionsiocair leo; 

• Deimhniú Inniúlachta an Mháistir; 

• Imscrúduithe ar riocht agus trealamh an bháid oibre, sula bhfruilítear é. 

 
Déantar iniúchtaí Tréimhsiúla Dara Lámh ar bháid chairte chun comhlíonadh a fhíorú. 
Iarrtar an deimhniúchán seo a leanas i gcás soithí thar 24 méadar, ag iompar 12 
paisinéirí nó níos lú, agus coinnítear ar thaifead sna hannála é agus déantar 
ceaduithe tréimhsiúla air don fhíorúchán leanúnach: 

• Deimhniú Ualachlíne Idirnáisiúnta; 

• Deimhniú Sábháilteachta do Lastlong; 

• Deimhniú Sábháilteachta Foirgníochta do Lastlong; 

• Deimhniú Trealaimh Shábháilteachta do Lastlong; 

• Deimhniú iontrála chuig Deimhniú Árachais Tríú Páirtí P&I; 

• Mionsonraí an trealaimh ar dócha a mbainfear leas as do shaothar 
SmartBay ar nós crann tógála deice. 

Na soithí níos mó a thagann faoi réir an Chóid ISM, .i. > 500 olltonnáiste de réir an 
chláir (GRT) nó níos lú dá bhfuil Deimhniú Bainistíochta Sábháilteachta (SMC) bailí 
ann faoi chóras saorálach; ní dhéantar iniúchadh orthusan. Faightear cóipeanna den 
deimhniúchán ábhartha áfach, agus déantar turas imscrúdaithe sábháilteachta agus 
taifeadtar na torthaí de más gá. Fíoraítear deimhniúchán soithí ar bhonn bliantúil. 

 
1.6.5. Bonneagar 

Breithnítear gach gné de dhearadh, oibriú, cothabháil agus feidhmíocht i dtéarmaí 
na n-éifeachtaí ag an mbonneagar um sholáthar acmhainne sábháilte, glaine agus 
éifeachtaí. 

 

Cuimsíonn an bonneagar (inter alia): 

• Foirgnimh agus fóntais chomhbhainteacha; 

• Trealamh lena n-áirítear crua-earraí agus bog-earraí; 

• Ceardlanna, uirlisí agus gléasra; 

• Baoithe, cáblaí agus trealamh eischósta eile; 

• Iompar lena n-áirítear árthaigh mhara; 

• Teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide; 

• Ionstraimíocht; 

• Trealamh fruilithe ar nós gaireas suirbhéireachta / tomhais; 
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• Cábla agus faireachlann fo-mhara. 

 
Nóta: Is acmhainn iad na hárthaigh fhruilithe ar nós RIBí nó bád oibre a 
sholáthraítear le scipéir / criú, agus ba cheart go mbeidís oiriúnach dá bhfeidhm i 
ngach aon ghné. 

 
1.6.6. Coinníollacha oibre sábháilte 

Táthar tar éis nósanna imeachta a fhorbairt don oibriú sábháilte ar an 
láithreán tástála trí leas a bhaint as báid oibre bunaithe cois cladaigh. Glactar 
na nithe seo a leanas ar a laghad san áireamh leis na nósanna imeachta seo: 

• Coinníollacha aimsire agus réamhaisnéisí aimsire don tréimhse roimh 

imeacht ar bád, i rith an aistir agus ar an láithreán agus don aistear fillte 

chuig beart sábháilte móide lá amháin; 

• Riochtaí taoidmheara lena n-áirítear airde na dtaoidí, na rátaí sruth 
taoide; 

• Na riochtaí mara ag tabhairt san áireamh na coinníollacha réamh-mheasta 

do na tonnta agus don tsuaill; feidhmíonn “an ghaoth maille leis an taoide” 

tionchar tromchúiseach orthu, lena méadaítear airde na dtonnta agus lena 

laghdaítear céim na dtonnta, rud a ghéaraíonn iad agus a chiallaíonn gur 

dóichí go mbrisfí iad. Nuair a bhíonn sruth na taoide i gcoinne na gaoithe is 

amhlaidh a fheidhmíonn a choibhéis de 1 scór amháin ar Scála Beaufort nó 

2-3 méadar breise/soicind tionchar ar staid na farraige. Féadann na riochtaí 

sin luasanna na mbád a ísliú, agus na soithí níos lú ag scóigeadh siar m.sh. 

ón ngnáthluas faoi lánseol chuig 5 muirmhíle chun dochar a sheachaint agus 

chun is nach mbeidh ró-mhíchompord faoin gcriú. 
 

1.6.7. Ullmhacht agus Freagra Éigeandála 

Táthar tar éis “Plean Freagartha Éigeandála” a fhorbairt i gcomhréir leis na 
treoirlínte um Shuiteálacha Fuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta (OREI), i 
gcomhréir leis na rialacháin mhuirí reachtúla. 

 

Ullmhaítear agus nuashonraítear de réir mar is gá pleananna agus nósanna imeachta 
leordhóthanacha lena nglacadh i gcás éigeandála nó contúirte tromchúisí láithrí lena 
n-áirítear éigeandálaí míochaine agus gníomhartha chun cúnamh le páirtithe eile 
faoi ghuais. 

 

Agus na Pleananna Freagartha Éigeandála á bhforbairt, á gcothabháil agus á 
bhfeabhsú is amhlaidh a ghlactar na dualgais neamhbhalbha seo a leanas san áireamh 
i dteannta leis na dualgais ghinearálta: 

 
• Nósanna imeachta a bhunú i gcás contúirte tromchúisí agus láithrí do 

dhaoine le linn freagartha éigeandála – ag tabhairt san áireamh cóimheá an 
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phriacail agus beatha á sábháil; 

• Líon daoine inniúla leordhóthanach a ainmniú chun na nósanna 

imeachta seo a chur i bhfeidhm; 

• Rochtain fostaithe ar limistéar na contúirte a shrianadh; 

• Daoine a nochtar do chontúirt thromchúiseach láithreach a chur ar an 

eolas i leith cineáil na guaise agus na gcéimeanna a/le glacadh chun iad a 

chosaint uaithi; 

• Cumas a chur ar dhaoine chun éirí as an obair agus dul chuig áit shábháilte 

láithreach bonn sa chás go nochtar iad do chontúirt thromchúiseach, 

láithreach agus dhosheachanta; 

• Daoine a chosc ó dhul i mbun oibre in athuair i gcás ar bith mar a mbíonn 

contúirt thromchúiseach agus láithreach go fóill tar éis teagmhais 

éigeandála; 

• Measúnacht Priacail dhinimiciúil a chur i bhfeidhm nuair a 

bhreithnítear gníomartha éigeandála. Priacal iarmharach a 

athbhreithniú nó a mheasúnú tar éis teagmhais Éigeandála; 

• A chinntiú go n-eagraítear aon teagmhálacha riachtanacha leis na seirbhísí 

éigeandála seachtracha, go háirithe maidir le garchabhair, cúram leighis 

éigeandála agus saothar tarrthála; 

 
Ní mór go dtugtar aghaidh sa Phlean Freagartha Éigeandála ar riachtanais 
reachtúla sonracha agus/nó ar thorthaí na Measúnachtaí Priacail a dhéantar, 
lena n-áirítear, ach gan bheith teoranta do: 

• Spásanna Cúnga (lena n-áirítear Iontráil chuig Spásanna Cúnga); 

• Gníomhaíochtaí foirgníochta, suiteála, cothabhála; 

• Suiteáil, deisiúchán, cothabháil agus díchoimisiúnú deisiúcháin leictrigh; 

• Tumadóireacht; 

• Dóiteán; 

• Substaintí guaiseacha; 

• Oibríochtaí tógála; 

• Aistriú pearsanra mara;  

• Soithí: 

• Obair in airde; 

• Duine san Fharraige (Gan choinne); 

 
Cothabhálfar an Plean Freagartha Éigeandála i bhfoirm nuashonraithe lena n-áireofar 
sonraí teagmhála freagartha éigeandála inmheánacha agus seachtracha (líne thalún, 
fón póca, seoladh ríomhphoist agus malairtí uimhreacha).  Áirítear leis na sonraí 
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teagmhála seachtracha: 

• Gardaí / Dóiteán & Tarrtháil / Garda Cósta; 

• Seirbhísí tarrthála áitiúla coimhdeacha; 

• Lárionad um Chomhordú na Tarrthála ar Muir (MRCC) 

• Máistrí Cuain; 

• Tarrthálas / Tarraingt / conraitheoirí báid oibre; 

• Cuideachtaí tumadóireachta; 

• Freagróirí éigeandála um dhoirteadh ola / ceimiceán. 

 
1.7. Tionchar na forbartha 

Beidh láithreacht soithí ar an láithreán agus na gluaiseachtaí breise ag soithí isteach 
agus amach ó na príomh-chalafoirt i Ros a’ Mhíl agus Gaillimh le linn chéim oibríochta 
an láithreáin tástála ina bpriacal loingseoireachta breise. Eiseofar Fógraí Mara ina 
dtabharfar comhairle i leith imlonnuithe agus oibríochtaí aisghabhála do gach gaireas 
fuinnimh aigéin. Comhlíonfaidh gach soitheach a fhostaítear i ndáil leis an bhforbairt 
le gach rialachán reachtúil agus beidh dóthain méide iontu chun dul i ngleic leis na 
hoibreacha agus leis na droch-choinníollacha aimsire. 

 

1.7.1. An Cás is Measa 
 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe a mheasúnú faoin gcás is measa seo a leanas 
d’imlonnú míreanna ag an láithreán tástála i dTábla 2. 

 
Tábla 2-1: An cás is measa don Loingseoireacht 

 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 1 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime 1 x Maolaitheoir 

Waverider ADCP 1 x Tuirbín Gaoithe ar 

Snámh 

SeaStation Cábláil  

9 x bonn domhantarraingthe   

 

1.7.2. Tionchar ar shoithí iascaigh 

Bunaithe ar na sonraí a bailíodh, agus ar chomhphléanna leis na pobail iascaigh 
áitiúla, is amhlaidh arb íosta é an tionchar ar shoithí a sheachnaíonn an láithreán 
tástála óir go bhfuil dóthain áirgiúlachta san fharraige ó thuaidh agus ó dheas ó 
limistéar an láithreáin chun gabháil trasna na dtailte iascaigh agus chun filleadh 
uathu. Tá na báid áitiúla tar éis dul i dtaithí ar na rialacha loingseoireachta lena 
rialaítear marcanna príomhairde an láithreáin tástála ó bunaíodh deich mbliana ó 
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shin é. Ní dhearnadh aon ghníomhaíocht iascaigh (an potú den chuid ba mhó) 
laistigh den láithreán tástála. 

 
1.7.3. Tionchair ar shoithí tráchtála 

Tá na bealaí loingis tráchtala isteach agus amach ó Chuan na Gaillimhe suite ó 
dheas den láithreán tástála, agus is amhlaidh dá réir ar fánach é an tionchar ar 
shoithí tráchtála. Íoslaghdaítear priacal na n-imbhuailtí le marcáil an láithreáin 
tástála ar na cairteacha Aimréalachta. 

 
1.7.4. Tionchair ar shoithí caithimh aimsire 

Bunaithe ar an eolas ó na cumainn seoltóireachta áitiúila, is fánach an tionchar a 
bhí agus a bheas ag an láithreán tástála ar ghníomhaíocht na soithí caithimh 
aimsire sa cheantar. Íoslaghdaítear priacal na n-imbhuailtí le marcáil an láithreáin 
tástála ar na cairteacha Aimréalachta. 

 

Beidh láithreacht soithí ar an láithreán tástála agus na gluaiseachtaí dóchúla breise ag 
soithí isteach agus amach ó na príomh-chalafoirt i Ros a’ Mhíl agus Gaillimh le linn na 
céime oibríochta ina bpriacal loingseoireachta breise. Eiseofar Fógraí Mara ina 
dtabharfar comhairle i leith imlonnuithe agus oibríochtaí aisghabhála do ghairis ar an 
láithreán. 

 
1.8. Maolú 

1.8.1. Ginearálta 

• Sainítear agus bainistítear bearta rialaithe d’úsáideoirí troma an limistéir 
mórthimpeall an láithreáin tástála. Áirítear leo sin bearta ar nós sainiú agus 
aontú ar nós imeachta le hiascairí d’aisghabháil aon trealaimh iascaigh a 
thagann isteach sa láithreán. 

• Monatóireacht gaireas agus baoithe a shuíomh chun seasamh stadach a 
chinntiú. 

• Ullmhóidh forbróir an ghairis measúnacht ar leithligh ar sonrach don ghaireas 
í ina n-ímlíneofar na guaiseacha a bhaineann leis na gairis sula suiteálfar na 
gairis sin. Cloífidh na measúnachtaí priacail ar sonrach don ghaireas iad leis 
na treoirlínte de Chóras Bainistíochta HSEQ de chuid SmartBay. 

 

1.8.2. Céim oibríochta 

• Eiseofar fógraí roimh shuiteail nó díchoimisiúnú gaireas ar bith. 

• Cloífidh gach soitheach a fhostófar i ndáil leis an bhforbairt le gach 
rialachán reachtúil. Beidh siad mór a ndóthain chun dul i mbun na n-
oibreacha agus chun bheith in ann don aimsir chomhthimpeallach i 
gcomréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ. 

• Pleanálfar agus bainisteofar suiteáil agus díchoimisiúnú na ngaireas chun 
sábháilteacht na ndaoine lena mbaineann agus na n-úsáideoirí muirí eile 
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sa cheantar sin a chinntiú i gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ. 

• Cuirfear i bhfeidhm coinníollacha iontaofa do réimeas imscrúdaithe, 
cothabhála agus freagartha taismigh, i gcomhréir leis an gCóras 
Bainistíochta HSEQ. Cinnteofar leis sin go sásaítear na spriocanna 
iontaofachta éigeantacha do na háiseanna loingseoireachta (arna sonrú leis 
na caighdeáin IALA) 

• Fógrófar don RNLI agus do sheirbhísí éigeandála eile i leith leagan amach 
agus córas feidhmithe an láithreáin, agus bíonn dlúthbhaint acu leis na 
freachnaimh éigeandála don láithreán. Ba cheart go n-áireofaí Cuardach & 
Tarrtháil le gach measúnacht priacail ar sonrach do ghaireas éigin í. 

• Beidh an trealamh cosanta pearsanta éigeantach do gach pearsanra ar an 
láithreán chun sábháilteacht a chinntiú, i gcomhréir leis an gCóras 
Bainistíochtaí HSEQ 

 

1.9. Conclúidí 

Bailíodh faisnéis chun tacú leis an measúnacht i leith calafort agus cuanta áitiúla, 
gnáthbhealaí loingseoireachta, Comharthaí reatha Loingseoireachta,  áiseanna 
loingseoireachta reatha, guaiseacha loingseoireachta aitheanta, gníomhaíocht 
tionscail, coinníollacha mara, an bhataiméadracht, tailte iascaigh agus gníomhaíochta 
iascaigh i ndáil leis an loingseoireacht sa limistéar. Níor aithníodh aon tionchar 
suntasach don loingseoireacht ar mheasúnú an chomhshaoil reatha. 

 
Dhealrófaí go mb’iomchuí go n-athainmneofaí limistéar an láithreáin tástála mar 
Limistéar lena Sheachaint (ATBA) ar gach cairt loingseoireachta chun na priacail do 
shoithí ag loingseoireacht sa limistéar agus do na gairis a imlonnófar sa ag an láithreán 
tástála.. a íoslaghdú. Is beart ródúcháin é Limistéar lena Sheachaint (ATBA) trína 
ngabhtar limistéar laistigh de theorainneacha sainithe ina mbíonn an loingseoireacht 
ríghuaiseach nó go mbíonn sé ríthábhachtach chun taismigh a chosc ann agus ar 
cheart do gach long nó aicmí long áirithe é a sheachaint. 

 

Chun an mearbhall ó ilsoilse loingseoireachta & ilsoile foláirimh/guaise laistigh de 
theorainneacha limistéar an láithreáin tástála a chosc is amhlaidh a thabharfar 
tosaíocht d’fheiceálacht phríomha na soilse mharc príomhairde. Táthar ag pleanáil 
gurb iad na soilse marcála a sheasann do láithreacht an láithreáin tástála agus iadsan 
amháin a bheidh sna marcanna príomhairde le ceadú reachtúil. Ní bheidh aon soilse 
marcála ar aon ghaireas a imlonnaítear sa láithreán, seachas aon tuirbín gaoithe ar 
snámh a chaitheann comhlíonadh leis an soilsiú eitlíochta arna shonrú ag Údarás 
Eitlíochta na hÉireann. 

 

Ní fios mionsonraí na ngaireas aonair ag an gcéim seo. Beidh marcáil agus soilsiú gach 
gaireas a shuiteáiltar sa láithreán i gcomhréir ámh leis na caighdeain IALA agus arna 
gcomhaontú le CIL, an Oifig Suirbhéireachta Mara agus le Máistir Cuain na Gaillimhe. 
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Fíor 1: Cairt Aimréalachta Oifig Hidreagrafach na RA 1984 © Ábhar faoi Chóipcheart na Corónacha 
agus/nó cearta bunachair shonraí. Arna atáirgeadh le cead ó Rialtóir Oifig Stáiseanóireachta Bhanríon 
Shasana agus ó Oifig Hidreagrafach na RA (www.ukho.gov.uk). 
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Fíor 2: Cairt Aimréalachta Oifig Hidreagrafach na Ríochta Aontaithe 1984 : Ionad na 
láithreach tástála reatha don fhuinneamh aigéin, agus ionad na Láithreach Tástála 
Muirí agus Fuinnimh In-athnuaite molta i gCuan na Gaillimhe. 
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Fíor 3: Suíomh na gcalafort tráchtála agus na gcuanta iascaigh i bhfoisceacht na 
láithreach tástála. 
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Fíor 4: Suíomh na gcalafort tráchtála agus na gcuanta iascaigh i bhfoisceacht na 
láithreach tástála. 
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Fíor 5: Scéim spáis idir trácht muirí i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 6: Áiseanna Loingseoireachta agus Áiseanna Loingseoireachta eile i 
bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 7: Bataiméadracht ghrinneall na farraige i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 8: Bataiméadracht iascaigh chladaigh i bhfoisceacht shuíomh na láithreach 
tástála. 
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Fíor 9: Teorainn measúnachta 5 mhuirmhíle do Thrácht Muirí. 
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Fíor 10: Taifid AIS ó mhí Eanáir 2013 i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 11: Taifid AIS ó mhí Eanáir 2014 i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 12: Taifid AIS ó mhí Iúil 2013 i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 13: Taifid AIS ó mhí Iúil 2014 i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
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Fíor 14: Taifid VMS de ghníomhaíocht iascaigh i bhfoisceacht 
na láithreach tástála. (meán bliantúlaithe 2006-2014) 
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Fíor 15: Taifid VMS de shoithigh iascaigh i bhfoisceacht na láithreach tástála. 
(meán bliantúlaithe 2006-2014) 


